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W numerze:  
 

AKTUALNOŚCI 

♦ Inwestycje minionego roku 

♦ 9,5 miliona na kanalizację 

♦ Szlachetna paczka po raz drugi w Grodzisku 

♦ Otwarto i poświęcono szatnię na stadionie 

♦ Wycinka drzew na nieruchomości i w lesie 

♦ Strażacy dzielili się opłatkiem 

♦ Zbieraliśmy najstarsze obrazki kolędowe 

♦ Trzech Króli u pszczelarzy 

♦ Służby mundurowe czytają dzieciom 

 

KULTURA 

♦ W świątecznym nastroju kolęd 

♦ „Kolędy czas” 

 

 

WYCHOWANIE I EDUKACJA 

♦ Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą 

do wiedzy 

♦ Najlepsi kolędnicy w powiecie leżajskim 

♦ Ze sportu szkolnego 

 

OGŁOSZENIA 
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Cennik reklam  

w „Gazecie z Grodziska i okolic” 
 

Format A4 kolor:  

♦ cała strona   244 zł (brutto) 

♦ 1/2 strony   122 zł (brutto) 

♦ 1/4 strony     61 zł (brutto) 

 

Średni nakład to 2000 egzemplarzy. 

 

ZACHĘCAMY DO ZAMIESZCZANIA REKLAM!!! 

Kontakt: tel. (017) 242 82 65 

Informacja o możliwości bezpłatnego korzystania 

z sal gimnastycznych: 
 

LASZCZYNY: 

- środa od godz. 1530 do 1730 (dzieci, młodzież,    

dorośli), opiekun: Krzysztof Danak 
 

GRODZISKO GÓRNE: 

- poniedziałek od 1340 do 1510 (młodzież), opiekun: 

Maria Bosak 

- wtorek od 1430 do 1900 (szkoła podstawowa, mło-

dzież szkół średnich, dorośli), opiekun: Józef Majkut 
 

GRODZISKO DOLNE: 

- środa od 1730 do 1900 (młodzież i dorośli), opiekun: 

Krzysztof Danak 

- czwartek od 1500 do 1630 (szkoła podstawowa,   

gimnazjum), opiekun: Krzysztof Wilk 

Kościół w Chodaczowie 
 

Nasz kościół parafialny,  
najpiękniejszy w świecie 

Już wkrótce będzie obchodził,  
swe trzydziestolecie 
Z ołtarza Matka Boża,  

z góry nam przyświeca  
Do Boga wielką miłość,  

w sercach naszych roznieca 
 

Błogosław naszej parafii,  
błogosław licznej rzeszy 
O nie bądź zagniewana,  

chociaż tak człowiek grzeszy 
Chociaż tak upadamy,  

ale się podnosimy 
I najwyższego Boga,  

o przebaczenie prosimy 
 

Nasz czcigodny ksiądz proboszcz,  
prowadzi nas do Boga  

Chociaż to nie jest prosta,  
ale ciernista droga 

W każdą Świętą niedzielę,  
piękne kazania głosi  
Byśmy byli zbawieni,  
Ciebie Maryjo prosi 

 

Byśmy w Ciebie wierzyli  
przymnóż nam wiary i mocy 

Prosi Cię lud Twój wierny  
Matko Nieustającej Pomocy 

 

      Henryk Joniec 
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AKTUALNOŚCI 

Wyremontowany odcinek tzw. „mokrzanki” 

Początek każdego roku to czas rozliczeń i       

podsumowań. Jaki był miniony rok dla gminy 

Grodzisko Dolne?  

Uchwalony pod koniec 2008 roku budżet zapo-

wiadał iż rok 2009 będzie okresem wielkich zadań 

inwestycyjnych w gminie. I tak też się stało. Mimo 

panującego wszechobecnie kryzysu podjęto wiele 

przedsięwzięć. Dzięki pozyskanym przez samorząd 

i jednostki podległe funduszom unijnym i środkom 

z budżetu państwa, udało się pozyskać środki, na 

łączną kwotę 14 794 663, 23 zł.  

Najwięcej, bo ponad 9,5 miliona gmina otrzyma 

z Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Za 

pozyskane dofinansowanie samorząd wybuduje 

nowoczesną oczyszczalnię ścieków oraz podłączy 

do kanalizacji kolejne dwie miejscowości gminy.  

Ze środków zewnętrznych skorzystały również 

przedszkola w Grodzisku Dolnym, Chodaczowie, 

Laszczynach, Opaleniskach i Grodzisku Górnym. 

Na rozszerzenie zakresu działania przedszkola i ich 

prowadzenie z Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki 2007-2013 placówki otrzymały ponad 2 

miliony. Projekt realizowany będzie przez kolejne 

2 lata. 

Przeszło 660 tys. zł Wojewoda Podkarpacki i 

Urząd Marszałkowski przeznaczyli na utworzenie 

Dla orkiestry dętej zakupiono 31 nowych instrumentów 
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AKTUALNOŚCI 

gminnej Placówki Dziennego Pobytu dla dorosłych 

osób niepełnosprawnych w Laszczynach. Dawny 

budynek remizy OSP przebudowano i zaadaptowa-

no na potrzeby Środowiskowego Domu Samopo-

mocy, z pomocy którego korzystają niepełnospraw-

ne osoby z terenu gminy Grodzisko Dolne.  

Ponad 480 tys. zł gmina pozyskała z Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Pieniądze z dotacji przeznaczono na modernizację i 

rozbudowę szatni sportowej. W tym roku na       

budynku szatni wykonano elewację zewnętrzną, 

wyremontowano także pomieszczenia wewnątrz. 

Początkiem stycznia br. podczas sesji rady gminy 

szatnia została uroczyście otwarta.  

Szereg prac poczyniono również na płycie      

boiska, którą poddano kapitalnej renowacji. Wyko-

nano niezbędne odwodnienia, założono nową     

murawę, a stadion ogrodzono. 

Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Grodzisko Dolne  

w 2009 roku 

Ze środków z PROW-u skorzystała również gro-

dziska kultura. Dzięki dotacji zakupiono instrumen-

ty muzyczne i tradycyjne stroje ludowe dla Kapeli 

Ludowej i Zespołu „Grodziszczoki”, na kwotę    

130 tys. zł.  

Prawie pół miliona złotych z Funduszu Ochrony 

Gruntów Rolnych przeznaczono na rekultywacje 

działek i remonty dróg polnych.  

Samorząd znalazł także środki na pierwszą w 

gminie Grodzisko „schetynówkę”. Na remont tzw. 

„mokrzanki” otrzymał z Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 prawie 

340 tys. zł.  

Szczegółowy wykaz pozyskanych przez gminę i 

jednostki podległe w 2009 roku środków zewnętrz-

nych prezentuje tabela poniżej. 

 

         MH 

Lp. Inwestycja Źródło dofinansowania 
Całkowity koszt 

przedsięwzięcia 

Kwota  

dofinansowania 

1 

Remont drogi gminnej 

"Mokrzanka" wraz z drogą gminną 

łącznikową "k/Rydzika" do drogi 

powiatowej nr 1259 w Grodzisku 

Dolnym 

-wykonanie nowej nawierzchni 

-wykonanie i utwardzenie poboczy 

-oczyszczenie rowów 

-wykonanie przepustów 

-oznakowanie 

Narodowy Program Przebudowy 

Dróg Lokalnych 2008-2011 
668 907,44 zł 334 453,72 zł 

2 

Przebudowa budynku remizy w 

Grodzisku Dolnym - wzmocnienie 

ścian parteru 

Marszałek Województwa Podkarpac-

kiego 
19 957,85 zł 15 000,00 zł 

3 
Przebudowa drogi "Pastewnik" w 

Grodzisku Dolnym 
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 63 506,49 zł 31 753,00 zł 

4 

Rekultywacja działek i wykonanie 

dróg dojazdowych w Grodzisku 

Górnym 

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 301 958,00 zł 301 958,00 zł 

5 

Rekultywacja działek i wykonanie 

dróg dojazdowych w Wólce Gro-

dziskiej 

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 150 000,00 zł 150 000,00 zł 

6 

Konserwacja potoku Grodzisz-

czanka 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 

7 

Konserwacja zbiornika na potoku 

Grodziszczanka w Grodzisku Gór-

nym oraz rowu doprowadzającego 

wodę do zbiornika Czyste 

Podkarpacki Zarząd Melioracji i 

Urządzeń Wodnych w Rzeszowie 
  4 500,00 zł 
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AKTUALNOŚCI 

8 
Utworzenie Środowiskowego Do-

mu Samopomocy w Laszczynach 
Wojewoda Podkarpacki 802 152,75 zł 349 998,29 zł 

9 
Utworzenie Środowiskowego Do-

mu Samopomocy w Laszczynach 

Urząd Marszałkowski Województwa 

Podkarpackiego 
  315 546,62 zł 

10 
Zakup samochodu osobowego ty-

pu bus dla ŚDS 
Powiat Leżajski, środki PFRON   60 000,00 zł 

11 

Modernizacja i rozbudowa szatni 

sportowej oraz boiska w Grodzisku 

Górnym 

Program Rozwoju Obszarów Wiej-

skich na lata 2007-2013 
782 062,26 zł 480 775,98 zł 

12 

Termomodernizacja budynku re-

mizy OSP w Grodzisku Dolnym-

Miasto 

Powiat Leżajski   50 000,00 zł 

13 Zakup motopompy szlamowej 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej 
  4 499,00 zł 

14 Zakup osprzętu p.poż 
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajem-

nych 
  1 000,00 zł 

15 
Dotacja na zakup ubrań bojowych 

dla OSP Grodzisko Nowe 

Funduszu Składkowego Ubezpiecze-

nia Społecznego Rolników 
9 000,00 zł 9 000,00 zł 

16 

Dodatkowe dofinansowanie za-

trudnienia osób niepełnospraw-

nych 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych 
  6 000,00 zł 

17 Parada Straży Wielkanocnych 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego  
  10 000,00 zł 

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

19 Parada Straży Wielkanocnych 
Urząd Marszałkowski Województwa 

Podkarpackiego 
  10 000,00 zł 

20 Parada Straży Wielkanocnych 
Podkarpackie Stowarzyszenie Samo-

rządów Terytorialnych  
  10 000,00 zł 

21 
Zakup instrumentów muzycznych i 

tradycyjnych strojów ludowych 

Program Rozwoju Obszarów Wiej-

skich na lata 2007-2013 
201 606,00 zł 130 017,00 zł 

22 
Stypendia szkolne dla 295 dzieci z 

terenu gminy 
Ministerstwo Edukacji Narodowej 91 800,00 zł 88 021,00 zł 

23 

Projekt "Czas na aktywność" reali-

zowany przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej. Celem projektu jest 

aktywizacja osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

na lata 2007-2013; 7.1 Rozwój i upo-

wszechnienie aktywnej integracji 

268 000,00 zł 239 860,00 zł 

24 Dożywianie dzieci 

Wojewoda Podkarpacki Program 

"Pomoc państwa w zakresie dożywia-

nia 

198 000,00 zł 158 000,00 zł 

25 

Pozyskanie i rozdysponowanie 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

artykułów spożywczych 

Podkarpacki Bank Żywności 49 972,56 zł 48 050,54 zł 

26 
Zakup materiałów szkolnych dla 

uczniów z terenu gminy 

Rządowy program pomocy dzieciom 

"Wyprawka szkolna" 
  13 903,56 zł 

27 

Dofinansowanie kosztów kształce-

nia młodocianych pracowników - 

nauka zawodu  

    22 177,36 zł 

28 
Odprawy dla zwalnianych i odcho-

dzących na emerytury nauczycieli 
Ministerstwo Edukacji Narodowej   74 436,00 zł 

29 

Rozszerzenie zakresu działania 

Przedszkola Samorządowego przy 

Zespole Szkół w Grodzisku Gór-

nym (program 3 letni) 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

na lata 2007-2013; 9.1.1 Zmniejsza-

nie nierówności w stopniu upo-

wszechnienia edukacji przedszkolnej  

403 210,31 zł 380 340,40 zł 
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30 

Program odbudowy, popularyzacji 

i wspomagania fizyki w Zespole 

Szkół w Grodzisku Górnym 

(zakup pomocy naukowych, mate-

riały dydaktyczne, dodatkowe za-

jęcia z fizyki, zajęcia laboratoryjne 

na Uniwersytecie) 

Projekt "Feniks" w ramach Europej-

skiego Funduszu Społecznego 
  1 829,00 zł 

31 

Dodatkowe zajęcia i materiały dy-

daktyczne dla uczniów Zespołu 

Szkół w Grodzisku Górnym 

Projekt "Pierwsze uczniowskie do-

świadczenie drogą do wiedzy 
  14 000,00 zł 

32 

Funkcjonowanie przedszkola przy 

Szkole Podstawowej w Chodaczo-

wie (projekt 3-letni). 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

na lata 2007-2013; 9.1.1 Zmniejsza-

nie nierówności w stopniu upo-

wszechnienia edukacji przedszkolnej  

416 068,55 zł 408 112,55 zł 

33 

Zakup pomocy dydaktycznych dla 

Szkoły Podstawowej w Chodaczo-

wie 

Podkarpacki Kurator Oświaty w Rze-

szowie Program "Radosna szkoła" 
  5 491,00 zł 

34 

Funkcjonowanie przedszkola przy 

Szkole Podstawowej w Laszczy-

nach (projekt 3-letni). 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

na lata 2007-2013; 9.1.1 Zmniejsza-

nie nierówności w stopniu upo-

wszechnienia edukacji przedszkolnej  

421 091,40 zł 412 111,42 zł 

35 

Funkcjonowanie przedszkola przy 

Szkole Podstawowej w Opaleni-

skach (projekt 3-letni). 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

na lata 2007-2013; 9.1.1 Zmniejsza-

nie nierówności w stopniu upo-

wszechnienia edukacji przedszkolnej  

421 752,92 zł 415 220,38 zł 

36 

Rozszerzenie zakresu działania 

Przedszkola Samorządowego przy 

Zespole Szkół w Grodzisku Dol-

nym (program 3 letni) 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

na lata 2007-2013; 9.1.1 Zmniejsza-

nie nierówności w stopniu upo-

wszechnienia edukacji przedszkolnej  

520 338,97 zł 495 970,95 zł 

37 

Dofinansowanie zatrudnienia przez 

Zespół Szkół w Grodzisku Dol-

nym animatora sportu 

Ministerstwo Sportu i Turystyki 10 000,00 zł 5 000,00 zł 

38 

Dodatkowe zajęcia z profilaktyki 

uzależnień dla uczniów z Zespołu 

Szkół w Grodzisku Dolnym 

Program profilaktyczny "Archipelag 

Skarbów" 
  3 660,00 zł 

39 

Zakup pomocy dydaktycznych dla 

Szkoły Podstawowej w Grodzisku 

Dolnym  

Podkarpacki Kurator Oświaty w Rze-

szowie Program "Radosna szkoła" 
  11 995,00 zł 

40 

Z wodą za pan brat - dofinansowa-

nie wyjazdów na basen uczniów 

Zespołu Szkół w Grodzisku Dol-

nym 

Ministerstwo Sportu i Turystyki 22 500,00 zł 18 000,00 zł 

41 

Zakup pomocy dydaktycznych dla 

uczniów Zespołu Szkół w Grodzi-

sku Dolnym 

W ramach środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego 
  8 000,00 zł 

42 

Zakup przez Zespół Szkół w Gro-

dzisku Dolnym sprzętu sportowe-

go na Orlika 

Ministerstwo Sportu i Turystyki   2 741,34 zł 

43 
Zakup sprzętu sportowego dla Ze-

społu Szkół w Grodzisku Dolnym 
Ministerstwo Sportu i Turystyki   1 000,00 zł 

44 

Zatrudnienie przez Zespół Szkół w 

Grodzisku Dolnym animatora 

sportu na Orliku 

Ministerstwo Sportu i Turystyki 12 000,00 zł 6 000,00 zł 

45 

Refundacja wynagrodzeń młodo-

cianych pracowników - praktyki 

dla uczniów w zawodzie kucharz 

OHP z środków Funduszu Pracy   2 851,13 zł 



  

 

Podpisaniem umowy o przyznanie pomocy roz-

poczęła się realizacja jednej z największych in-

westycji w historii gminy Grodzisko Dolne. Mo-

wa tu o nowoczesnej oczyszczalni ścieków jaka 

powstanie w Chodaczowie oraz o ponad 23 kilo-

metrach sieci kanalizacyjnej, dla miejscowości 

Grodzisko Nowe i Chodaczów. Inwestycja kosz-

tować będzie ponad 13,5 mln złotych. Do sieci 

podłączonych zostanie około 350 gospodarstw. 

Przedsięwzięcie zakłada budowę oczyszczalni 

ścieków w Chodaczowie wraz z siecią kanalizacji 

sanitarnej dla miejscowości Grodzisko Nowe, Cho-

daczów oraz modernizację istniejącej oczyszczalni 

ścieków w Grodzisku Dolnym. Powstanie też 16 

przepompowni ścieków. Na ten cel gmina pozyska-

ła ponad 9,5 mln dofinansowania z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpac-

kiego 2007-2013. Uroczyste podpisanie umowy na 

dofinansowanie odbyło się 29 grudnia 2009 roku w 

Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie. 

Realizacja projektu jest kontynuacją rozwoju 

infrastruktury wodno-ściekowej gminy. Obecnie na 

jej terenie zbiorcze kanalizacje funkcjonują w miej-

scowościach Grodzisko Dolne, Grodzisko Górne 

oraz Wólka Grodziska. W pozostałych miejscowo-

ściach ścieki odprowadzane są do przydomowych 

szamb. Podłączenie do kanalizacji uregulowałoby 

ten stan rzeczy – mówi wójt Jacek Chmura. Gmina 

ma przygotowaną dokumentację niezbędną do re-

alizacji inwestycji. W ciągu kilku najbliższych tygo-

dni zostanie ogłoszony przetarg, w którym wyłonio-

ny zostanie wykonawca - dodaje. 

W związku z budową sieci wykonywane będą 

indywidualne przyłącza kanalizacyjne. W tym celu 

gmina rozpocznie zawieranie umów z właściciela-

mi posesji na realizację i finansowanie wykonania 

tych przyłączy. 

        MH 

Marszałek Z. Cholewiński przekazuje wójtowi J. Chmura 

podpisaną umowę kanalizacyjną 

Wójtowi w Urzędzie Marszałkowskim towarzyszył poseł 

Z. Rynasiewicz 
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AKTUALNOŚCI 

46 

Dodatkowe Wyposażenie dla Cen-

trum Kształcenia w Grodzisku No-

wym 

EFS - Projekt Wioska Internetowa 4 848,84 zł 4 848,84 zł 

47 

Budowa sieci kanalizacyjnej w 

Grodzisku Nowym i Chodaczowie 

wraz z budową oczyszczali ście-

ków w Chodaczowie 

Regionalny Program Operacyjny Wo-

jewództwa Podkarpackiego na lata 

2007-2013 

  

9 558 366,94 

5 838 734,34 zł 14 714 769,14 zł ŁĄCZNA KWOTA POZYSKANYCH ŚRODKÓW 
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W ramach ogólnopolskiej akcji społecznej 

„Szlachetna paczka” Stowarzyszenie Wiosna 

zorganizowało już po raz dziewiąty pomoc dla 

najuboższych. Celem akcji było przekazanie 

wigilijnej pomocy najbardziej potrzebującym 

rodzinom z całej Polski. 

Przez ostatnie kilka miesięcy wolontariusze 

z całego kraju zbierali szczegółowe informacje 

o  potrzebach najbiedniejszych rodzin ze swojego 

środowiska. Dane te umieszczane były w anoni-

mowej internetowej bazie na stronie stowarzysze-

nia. W oparciu o nią szukano osób, które zechcia-

łyby odpowiedzieć na konkretne potrzeby, robiąc 

dla kogoś paczkę na święta. 

Po raz drugi w akcję włączyli się pracownicy 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzi-

sku Dolnym i kilku pracowników Urzędu Gminy 

w Grodzisku Dolnym oraz zaprzyjaźnieni wolon-

tariusze z Parafii w Chałupkach Dębniańskich, 

którzy na podstawie przeprowadzonych wśród 

mieszkańców wywiadów zgłosili do udziału w 

akcji 24 rodziny. Zgodnie z ideą akcji, potencjalny 

darczyńca wybierając z bazy stowarzyszenia ro-

dzinę dla której chciał przygotować paczkę, mógł 

poznać jej konkretne potrzeby. Świąteczne paczki 

trafiały do danej rodziny za pośrednictwem wo-

lontariuszy lub bezpośrednio od obdarowującego. 

W paczkach znajdowały się głównie artykuły spo-

żywcze, chemiczne, przybory kuchenne, ubrania, 

buty, zeszyty i przybory szkolne. Radość z otrzy-

manej pomocy była ogromna. 

SZLACHETNA PACZKA po raz kolejny po-

mogła tysiącom rodzin w potrzebie. To wszystko 

dzięki poświęceniu i ogromnemu zaangażowaniu 

wolontariuszy. Współtworzymy ją razem, pomna-

żając dobro na niespotykaną dotąd skalę. Prezes 

Zarządu Stowarzyszenia WIOSNA ksiądz Jacek 

Wiosna Stryczek przesłał wolontariuszom podzię-

kowania „za szlachetne serce i otwartość na drugie-

go człowieka”. Jeśli chcesz pomóc wejdź na stronę 

www.wiosna.org.pl. i przyłącz się do tej pożytecz-

nej akcji w przyszłości.    AW 

Z pomocy skorzystały 24 rodziny 

Uroczystym otwarciem obiektu szatni sportowej 

na stadionie w Grodzisku Górnym radni i sołtysi 

rozpoczęli grudniową sesję rady gminy.  

Szatnia to druga obok otwartego w ubiegłym 

roku „Orlika” inwestycja sportowa w gminie. Mo-

dernizacja i rozbudowa szatni sportowej wraz z 

obiektami towarzyszącymi, to kolejny krok podjęty 

przez gminę w celu stworzenia nowoczesnej bazy 

sportowej i wypoczynkowej służącej nie tylko 

mieszkańcom gminy. Prace na budynku szatni 

trwają od 1994 roku. Z uwagi na brak środków fi-

nansowych inwestycja odwlekała się w czasie. Sy-

tuacja zmieniła się dopiero w latach 2005/2006, 

kiedy do budynku szatni nadbudowano piętro, wy-

konano nowe pokrycie dachowe oraz stolarkę we-

wnętrzną i zewnętrzną. Na przebudowę gmina wy-

gospodarowała we własnym budżecie 420 tys. zł. 

Kolejny etap prac zrealizowano dzięki otrzymane-

mu dofinansowaniu. W ubiegłym roku z PROW-u 

gminie udało się pozyskać ponad 480 tys. zł. Na 

stadionie sporo zostało już zrobione. Na budynku 

szatni wykonano elewację zewnętrzną i prace wy-

kończeniowe wewnątrz. Obiekt dysponuje salą na-

rad, salą widowiskową i tarasem widokowym. Na 

parterze znajdują się dwie szatnie sportowe, maga-

zyn sprzętu sportowego, pokój sędziowski z zaple-

czem, natryski i kotłownia. Na poddaszu utworzono 

4 aneksy mieszkalne - wylicza wójt Jacek Chmura. 

Uroczyste przecięcie wstęgi 
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nadleśnictwo. Wówczas trzeba uzyskać świadec-

two legalności pozyskania drewna), 

- owocowe (niektóre gatunki drzew potocznie 

uznawanych za owocowe są jednak gatunkami 

ozdobnymi i trzeba je zgłaszać – np. rajska ja-

błoń). Są też wyjątki - trzeba zgłaszać drzewa 

owocowe rosnące na nieruchomości wpisanej do 

rejestru zabytków oraz w obrębie parku narodo-

wego lub rezerwatu przyrody, 

- rosnące na plantacjach drzew i krzewów, których 

wiek nie przekracza pięciu lat.  

Właściciel nieruchomości uzyskując zezwolenie 

na usunięcie drzew, nie poniesie opłat wtedy, gdy 

np.: 

- na usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie 

na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, 

- drzewa są usuwane w związku z odnową i pielę-

gnacją drzewostanu na terenie nieruchomości 

wpisanej do rejestru zabytków, 

- drzewa zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mie-

nia w istniejących obiektach, 

- drzewa zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowe-

go, kolejowego albo żeglugi, 

- drzewa przeszkadzają przebudowie dróg publicz-

nych i linii kolejowych, 

- drzewa wyrosły (zostały przesadzone) na nieru-

chomości już po zakwalifikowaniu jej w miejsco-

wym planie zagospodarowania przestrzennego na 

cele budowlane, 

- chodzi o zabiegi pielęgnacyjne na terenach zieleni 

komunalnej, parków gminnych, ogrodów działko-

wych i zadrzewień, 

- drzewa obumarły lub nie rokują szansy na przeży-

cie (z przyczyn niezależnych od posiadacza nieru-

chomości), 

- chodzi o topole o obwodzie pnia powyżej 100 cm 

nie należące do gatunków rodzimych, jeżeli     

zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wege-

tacyjnym innymi gatunkami, 

- usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwie-

rząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub 

ochrony siedlisk przyrodniczych, 

- drzewa maja być wycięte z grobli stawów        

rybnych, 

- usunięcie było niezbędne i związane z regulacją 

oraz utrzymaniem koryt rzek, wykonywaniem i 

utrzymaniem urządzeń wodnych służących 

kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie 

przeciwpowodziowej. 

 

Teren nieruchomości  

Na podstawie art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. właściciel nieruchomości, który zamierza 

wyciąć drzewa, składa wniosek do wójta. Taki 

wniosek musi zawierać: imię, nazwisko i adres 

właściciela nieruchomości, tytuł prawny władania 

nieruchomością, nazwę gatunku drzewa, obwód 

pnia na wysokości 130 cm, przeznaczenie terenu, 

na którym rośnie drzewo, przyczyny i termin za-

mierzonego usunięcia drzewa. Formularz wnio-

sku jest dostępny w Urzędzie Gminy oraz na 

stronie internetowej w poradniku interesanta. 

Dane zawarte we wniosku sprawdzane są w tere-

nie przez pracowników urzędu. Z ich oględzin spo-

rządzany jest odpowiedni protokół, który stanowi 

podstawę zezwolenia na usunięcie drzew. Drzewa 

przeznaczone do wycinki powinny być oznakowa-

ne i wskazane w terenie. W przypadku braku moż-

liwości zidentyfikowania wnioskowanych drzew do 

usunięcia, wniosek o wydanie zezwolenia na usu-

nięcie drzew pozostaje bez rozpatrzenia. 

Termin uzyskania decyzji to 30 dni od dnia zło-

żenia kompletnego wniosku. Decyzja nie podlega 

opłacie skarbowej. Jeżeli posiadacz (dzierżawca lub 

użytkownik) nieruchomości nie jest właścicielem,  

do wniosku dołącza się zgodę właściciela. Przy 

zgłaszaniu wniosku o usuniecie drzew rosnących 

na granicy dwóch posesji wymagana jest zgoda 

właścicieli obydwu posesji. W przypadku drzew 

rosnących w pasie drogowym dróg publicznych 

wniosek należy kierować do Zarządców Dróg.  

Zezwolenia na wycinkę drzew nie wymagają 

drzewa np.: 

- w lasach (nadzór nad wycinką drzew na terenach 

leśnych sprawuje odpowiednie dla danego terenu 
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dostępny w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne, w 

Nadleśnictwie Leżajsk lub w Starostwie Powiato-

wym w Leżajsku.  

W każdy czwartek tygodnia, pracownik  

Nadleśnictwa Leżajsk przyjmuje w budynku 

Urzędu Gminy Grodzisko Dolne w godzinach od 

10 do 13. 

Po wycięciu drzew właściciel lasu zgłasza fakt 

zakończenia wycinki, po czym pracownik nadle-

śnictwa w miejscu wycinki legalizuje pozyskane 

drewno i wydaje świadectwo legalności pozyskania 

drewna. Za wyznaczenie drzew do wyrębu i legali-

zację pozyskanego drewna właściciel lasu nie po-

nosi żadnych opłat. 

Należy pamiętać, że wnioskodawca składają-

cy wniosek o wycięcie drzewa musi być świado-

my o odpowiedzialności karnej za fałszywe ze-

znanie określone w art. 233 Kodeksu Karnego 

odnośnie tytułu własności lasu określonego we 

wniosku oraz rozmiaru wyciętego drzewa. Każ-

dy właściciel odpowiada za przebieg granic 

wskazanej nieruchomości na której mają być 

wycięte drzewa.     BD, JM 

Teren leśny  

Wycinka drzew w lesie prowadzona jest na pod-

stawie art. 14a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 28 września 

1991 roku o lasach. Nadleśnictwo Leżajsk na zlece-

nie starosty, sprawuje nadzór nad gospodarką leśną 

polegająca na kontroli, opiniowaniu i doradztwie w 

kwestii pielęgnacji i zalesień w lasach niestanowią-

cych własności Skarbu Państwa. tj. nad lasami sta-

nowiącymi własność komunalną, osób fizycznych, 

osób prawnych, itp. 

Wycinka drzew w lasach dotyczy tylko drzew 

rosnących na obszarach sklasyfikowanych w ewi-

dencji gruntów jako Ls (las). Dla lasów niepań-

stwowych została sporządzona inwentaryzacja   

stanu lasów, która określa zabiegi niezbędne do 

wykonania w najbliższych 10 latach. 

Właściciel lasu chcąc dokonać wycinki drzew 

składa pisemny wniosek wskazując w nim: imię, 

nazwisko i adres; numer działki, miejscowość i ty-

tuł prawny władania nieruchomością na której mają 

być wycięte drzewa, ilość drzew i gatunek. Tak 

wypełniony wniosek musi być potwierdzony przez 

Starostwa Powiatowe. Formularz wniosku jest   

Wspólną eucharystią strażacy 16 stycznia br. 

rozpoczęli swoje doroczne spotkanie opłatkowe. 

Mimo dużego mrozu msza w kościele w Choda-

czowie zgromadziła przedstawicieli wszystkich 

9 -ciu jednostek OSP oraz zaproszonych gości. 

Bezpośrednio po mszy, strażacy przenieśli się do  

mieszczącej się w budynku Środowiskowego     

Domu Samopomocy strażnicy, gdzie gospodarze, - 

jednostka z Laszczyn, przygotowali dla swoich ko-

legów poczęstunek. Przełamano się opłatkiem i zło-

żono wzajemne życzenia. Były też liczne podzięko-

wania za dobrą współpracę w minionym roku oraz 

za udział w akcjach gaśniczych i zabezpieczanie 

lokalnych imprez. Tradycyjnie już spotkanie swoim 

występem uświetnił koncert Orkiestry Dętej, przy 

wtórze której wspólnie odśpiewano kolędy.  

 

Wspólna biesiada przy stołach 

Na kolędzie nie zabrakło przedstawicieli z powiatu Uczestników spotkania powitał prezes jednostki 

http://bip.pow.dzierzoniow.pl/pl/bip/organy_powiatu/urzad_starostwa/wydzialy/rolnictwo/wycinka_drzew_w_lasach/px_rl06_dr_las.pdf
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Zapraszamy do obejrzenia wystawy 

„Najstarsze obrazki kolędowe”, która jest plo-

nem konkursu przeprowadzonego w okresie 

bożonarodzeniowym przez Gminną Bibliotekę 

Publiczną pod patronatem Wójta Gminy.  

Na konkurs wpłynęło 22 zgłoszenia, z czego 14 

spełniało wymagania konkursowe. Jury brało pod 

uwagę takie obrazki, które pochodziły sprzed   

1980 roku.  

Najstarszy obrazek, datowany na 1911 rok po-

chodził ze zbiorów pani Stanisławy Klin z Grodzi-

ska Górnego. Pani Stanisława ma w swej kolekcji 

najwięcej wiekowych obrazków.  

Piękną kolekcję, znakomicie opisaną i niewiele 

„młodszą” posiada również pan Józef Rydzik z 

Grodziska Dolnego. Z kolei najwięcej obrazków 

do konkursu zgłosiła Gabriela Pelc z Grodziska 

Górnego.  

Prezentowane obrazki są ciekawe nie tylko ze 

względu na walory estetyczne. Można wrócić   

pamięcią do księży, którzy posługiwali w naszej 

parafii przez lata. Starsi mogą sobie przypomnieć 

nazwiska, a młodsi poznać. Jeśli chodzi o szatę 

graficzną, to trzeba przyznać, że obrazki kolędowe 

zawsze były piękne. Niemal wszystkie są koloro-

we, nawet te najstarsze z ciężkich lat wojny są 

bardzo estetyczne. Różnicę stanowi głównie     

jakość papieru. 

Wśród zgłaszanych na konkurs obrazków było 

wiele starych prymicyjnych . Zrodził się więc po-

mysł, by w przyszłości zorganizować konkurs na 

największą kolekcję obrazków prymicyjnych księ-

ży rodaków. Mamy nadzieję ogłosić taki konkurs 

w bieżącym roku.  

Zdajemy sobie sprawę, że w konkursie ważne 

są nagrody. My jako biblioteka możemy ofiaro-

wać tylko lub aż książki, dlatego dziękujemy   

wójtowi, panu Jackowi Chmurze za ufundowanie 

nagród – odtwarzaczy MP4, dla trzech pierwszych 

laureatów.  

Wartościowe albumy otrzymali kolejni trzej 

finaliści, a nagrody książkowe wszyscy           

uczestnicy.  

Zapraszamy do obejrzenia wystawy którą     

będzie można oglądać w bibliotece do końca lute-

go oraz do udziału w kolejnych konkursach orga-

nizowanych przez bibliotekę. Więcej obrazków na 

stronie internetowej gminy.  

 

         RC 
W bogatej kolekcji pani Stanisławy Klin znajduje się   

obrazek kolędowy z 1911 roku 

W konkursie udział wzięła nie tylko młodzież ale i starsi 

Wystawę można obejrzeć w bibliotece 
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Jak co roku, już tradycyjnie 6 stycznia w święto 

Trzech Króli grodziscy pszczelarze spotkali się 

na wspólnej Kolędzie.  

Swoją obecnością spotkanie zaszczycili Starosta 

Leżajski, pan Józef Majkut, Wójt Gminy Grodzisko 

Dolne pan Jacek Chmura, Przewodniczący Rady 

Gminy, pan Jerzy Gdański, Ksiądz Kanonik Antoni 

Pawul, Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczela-

rzy, pan Roman Bartoń wraz z Wiceprezesem pa-

nem Marianem Baranem, Zarząd Koła Pszczelarzy 

w Leżajsku z Prezesem panem Stanisławem Brzu-

zanem, Zarząd Koła Pszczelarzy w Nowej Sarzynie 

z Prezesem panem Tadeuszem Jańdzińskim. 

Wyjątkowym i niecodziennym wydarzeniem 

tegorocznego spotkania opłatkowego była obec-

ność jednego z członków Koła Pszczelarzy w Gro-

dzisku, pana Jana Czerwonki z Grodziska Górnego, 

który już niedługo, w tym roku świętować będzie 

setne urodziny. Niejako w przeddzień tego wyjąt-

kowego święta życzenia Solenizantowi w imieniu 

wszystkich zgromadzonych złożył Prezes Woje-

wódzkiego Związku Pszczelarzy, a grodziscy 

pszczelarze wręczyli Mu bukiet kwiatów i skromny 

upominek.  Pan Jan jest czynnym członkiem nasze-

go koła i cały czas prowadzi pasiekę. Wszyscy byli 

pełni podziwu dla pana Jana, a zarazem dumni, że 

mają wśród swoich współbraci pszczelarzy takiego 

człowieka.  

Następnie wszyscy zgromadzeni podzielili się 

opłatkiem, składając sobie życzenia i śpiewając ko-

lędy. Po wystąpieniach zaproszonych gości, w mi-

łej świątecznej atmosferze pszczelarze dyskutowali 

o minionym roku w swoich pasiekach, problemach 

i sukcesach, zastanawiając się co przyniesie nowy 

2010 rok. Pszczelarze już z utęsknieniem wyczeku-

ją nowego sezonu pszczelarskiego, który nastanie 

wraz z przyjściem pierwszych ciepłych wiosennych 

dni.  

Co przyniesie, zobaczymy. Oby dużo wspaniałe-

go, smacznego miodu, zadowolenia i samych suk-

cesów w pasiece.    Tomasz Wojtyna 

Solenizantowi życzono przede wszystkim zdrowia 

Dnia 7 stycznia w Gminnej Bibliotece Publicznej 

odbył się kolejny Wieczór Głośnego Czytania, 

tym razem ze strażakiem. Czytał pan Robert 

Krajewski, starszy kapitan Państwowej Straży 

Pożarnej w Leżajsku. 

Nasi mali goście są coraz swobodniejsi w biblio-

tece i nawet takiemu poważnemu gościowi jak stra-

żak trudno było utrzymać dzieci w ryzach. Mimo 

rozluźnionej atmosfery spotkanie było ciekawe i 

pouczające. Gość czytał bajki związane z pracą 

strażaka, z bezpieczeństwem i ekologią. W trakcie 

czytania rozmawiał z dziećmi o ważnych sprawach 

związanych z bezpieczeństwem. Dzieci przypo-

mniały sobie numery telefonów alarmowych oraz 

dowiedziały się jak zgłosić wezwanie, jakie infor-

macje podać dyspozytorowi i że absolutnie nie 

można dzwonić dla zabawy. Nasi najmłodsi czytel-

nicy poznali umundurowanie strażaka, a możliwość 

przymierzenia i sfotografowania się w hełmie stra-

żackim wzbudziła furorę. Nikogo chyba nie zdziwi 

fakt, że 90% obecnych na spotkaniu chłopców chce 

zostać strażakami… pozostałe 10% to przyszli poli-

cjanci. 

Dziękujemy naszym małym gościom za przyby-

cie i już dziś zapraszamy na kolejne spotkanie, któ-

re odbędzie się 11 lutego.     RC 

Mali goście byli zachwyceni obecnością strażaka 
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Sala Ośrodka Kultury wypełniła się po brzegi 

Specjalny bożonarodzeniowy program arty-

styczny, a na zakończenie wspólne śpiewanie ko-

lęd. W takiej atmosferze upłynęło świąteczne 

spotkanie z cyklu „Hej kolęda, kolęda…”. 

Jak co roku w okresie międzyświątecznym 

Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym organizuje 

doroczne wigilijno-opłatkowe spotkanie kolędowe. 

I chodź obecnie tradycje takich spotkań zaczynają 

zanikać i nie są już tak praktykowane jak miało to 

miejsce za czasów naszych dziadków, to jednak w 

Grodzisku zwyczaj ten przetrwał. 

We wtorkowe popołudnie 29 grudnia na wspól-

nym kolędowaniu spotkali się radni, sołtysi, dyrek-

torzy jednostek i szkół z terenu gminy, mieszkańcy 

oraz zaproszeni goście. Atmosferę spotkania 

uświetnił przygotowany specjalnie na tę okazję pro-

gram artystyczny. 

O tym, że, polskie kolędy są najpiękniejsze na 

świecie nie trzeba chyba nikogo przekonywać. W 

takim też przeświadczeniu utwierdziła zgromadzo-

nych orkiestra dęta dając krótki koncert, na który 

złożyły się kolędy i pastorałki. Zagrane na nowych 

instrumentach i pod batutą nowego dyrygenta – 

mikołaja - kolędy wybrzmiały wybornie. 

Następnie przyszedł czas występów. Scenki opi-

sujące historię narodzin Jezusa w przedstawieniu 

jasełkowym zaprezentował teatrzyk „Ufoludek”. Ze 

swoim programem artystycznym wystąpiły także 

grodz i sk i e  z espoły „ Lesz cz ynka”  i 

„Grodziszczoki”. W widowisku „Szczodry wie-

czór” przypomniały jak dawniej mieszkańcy gminy 

obchodzili okres od Świąt Bożego Narodzenia, do 

Trzech Króli. 

Teatrzyk „Ufoludek” w przedstawieniu jasełkowym 

Ten szczególny czas wypełniały wizyty kolędni-

ków z gwiazdą. Wspólnie zbierano się na tzw. cho-

dzenie po domach. Za wyśpiewane kolędy dzieci 

W roli dyrygenta wystąpił mikołaj 



  

 

14 

KULTURA 

 otrzymywały specjalne placki zwane szczodrakami. 

Za przypomnienie tej jakże pięknej ludowej trady-

cji zespoły zebrały gromkie brawa. Kolędowy wie-

czór swoimi występami umiliła także Kapela Ludo-

wa oraz zespół śpiewaczy „Wiola” z Chodaczowa. 

Po występach artystycznych przyszła kolej na 

dzielenie się opłatkiem, który pobłogosławił ks. 

proboszcz Jan Kuca. Wśród najczęściej wypowia-

danych przy łamaniu się opłatkiem słów padały 

życzenia zdrowia, pomyślności oraz realizacji pla-

nów zawodowych i osobistych. Spotkanie zakoń-

czyła biesiada przy stolach i wspólne kolędowanie. 

         MH 

Specjalne życzenia zgromadzonym wyśpiewała Leszczynka 

Widowisko „Szczodry wieczór” 

Kolędowanie przy stołach 

Składanie życzeń 

Za zdobyte nagrody i sławienie Grodziska w wojewódz-

twie i kraju panu E. Markockiemu koledzy zagrali sto lat 
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Dnia 3 stycznia 2010 roku na placu przed ko-

ściołem parafialnym św. Brata Alberta w Kolbu-

szowej, tuż przed południem zebrała się okazała 

grupa kolędników z różnych stron Podkarpacia. 

Przyjechali na zaproszenie Miejskiego Domu 

Kultury w Kolbuszowej, by wspólnie uczestniczyć 

w uroczystej Mszy św., a później zaprezentować 

się w tradycyjnym Przeglądzie Widowisk Kolędni-

czych pt. „Idą, idą kolędnicy”. 

Wspaniały świąteczny charakter i ludowe trady-

cje emanujące od zgromadzonych w kościele ze-

społów zauważył proboszcz kolbuszowskiej parafii 

dziękując serdecznie wszystkim zebranym za wier-

ne kontynuowanie i kultywowanie autentycznych 

ludowych tradycji kolędniczych własnego regionu i 

przekazywanie tej nieocenionej spuścizny dla przy-

szłych pokoleń. 

Tuż po mszy mieszkańcy Kolbuszowej Górnej 

wystawili w kościele „Herody”, co jeszcze bardziej 

podkreśliło widowiskowy charakter tego wydarze-

nia. Z kolei 15 grup kolędniczych wraz z towarzy-

szącymi im kapelami lub grajkami przeszło w 

barwnym korowodzie paradnym do budynku Miej-

skiego Domu Kultury, gdzie już na scenie odbyły 

się właściwe prezentacje. W grupie występujących 

zespołów znalazły się oczywiście nasi reprezentan-

ci, czyli Zespół Regionalny „Grodzisczoki” i Ze-

spół Śpiewaczo-Obrzędowy „Leszczynka”. 

Przedstawienie przez „Grodziszczoków” wido-

wiska bożonarodzeniowego pt. „Szczodroki” i za-

śpiewanie starodawnych kolęd zaowocowało na-

grodą w postaci III miejsca. Zespół z Wólki Gro-

dziskiej miał tym razem mniej szczęścia zadowala-

jąc się jedynie wyróżnieniem za widowisko kolęd-

nicze „Kolędnicy w szczodry wieczór” 

Nagrodę główną, czyli „Złotego Turonia” za-

właszczył tym razem zespół „Folusz” z Giedlaro-

wej za „Kolędę z Turoniem”. 

Występy trwały aż do wieczora. Nasze zespoły 

wróciły tuż przed północą, a że podróż autobusem 

dłużyła się nieco, pasażerowie umilali ją sobie śpie-

wem i muzyką. 

       M. Burda-Król 

 

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zaprasza do wzięcia udziału w wystawie pn. „TRADYCYJNA 

PODKARPACKA PISANKA WIELKANOCNA”  

W wystawie może wziąć udział dorosły twórca, który w terminie do 01.03.2010r. złoży w WDK             

(ul. Okrzei 7 w Rzeszowie) 6 sztuk pisanek tylko i wyłącznie na wydmuszkach zdobionych techniką i wzor-

nictwem tradycyjnym dla regionu Podkarpacia. Pisanki należy dostarczyć w papierowym opakowaniu 

zaopatrzonym w czytelną etykietę zawierającą imię, nazwisko i adres autora.  

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział, zaś autorom pisanek najwyżej ocenionych zostaną 

przyznane nagrody.  

Pisanki będą prezentowane na wystawie w dniach 26.03. - 10.04.2010r. Podsumowanie wystawy           

odbędzie się 10 kwietnia br. o godz. 11.00 w sali wystawowej WDK.  
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W Społecznej Szkole Podstawowej w Wólce 

Grodziskiej realizowany był I etap ponadregio-

nalnego Projektu Edukacyjnego współfinanso-

wanego przez Unię Europejską w ramach Euro-

pejskiego Funduszu Społecznego. 

Istotą tego projektu było wielokierunkowe i wie-

loaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, 

emocjonalnego, społecznego, fizycznego i moto-

rycznego uczniów rozpoczynających naukę szkolną 

poprzez praktyczne działania dzieci pod kierun-

kiem nauczyciela. Zgodnie z celami projektu wdro-

żono model edukacji dostosowany do indywidual-

nych potrzeb i możliwości uczniów z wykorzysta-

niem nowatorskich metod i treści kształcenia. 

Kształtowanie kompetencji dzieci w oparciu o 

teorię wielorakich inteligencji Howarda Gardnera, 

która zapewnia uczniom doświadczenia edukacyjne 

i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, 

możliwości i potrzeb. Umożliwia działania we 

wszystkich dziedzinach aktywności a szczególnie 

matematyczno-przyrodniczej, artystycznej, komu-

nikacyjno-informacyjnej, ruchowej, językowej oraz 

społecznej. 

Uczniowie klas drugich przez 4 miesiące 

uczęszczali na pozalekcyjne zajęcia projektowe pod 

hasłem „Z przyrodą na ty”, na których to rozwijały 

swoje zdolności z różnych dziedzin. Dzieci praco-

wały w trzech ośrodkach zainteresowań wyposażo-

nych w bardzo ciekawe i atrakcyjne pomoce dydak-

tyczne, które wywoływały ogromne zainteresowa-

nie i emocje. 

Efekty swojej pracy uczniowie przedstawili pod-

czas dwugodzinnego pokazu. W prezentacji brały 

udział dzieci z klas „0”, I, III oraz nauczyciele, ro-

dzice i dziadkowie.Realizowany projekt przyniósł 

wiele korzyści zarówno dla uczniów, nauczycieli, 

rodziców i środowiska lokalnego. 

        M. Panek 

Realizacja projektów umożliwia dzieciom rozwijanie 

umiejętności 

W dniu 21 stycznia br. w Leżajsku odbył się już 

po raz siódmy Powiatowy Konkurs Kolęd 

i Pastorałek „Anielskie śpiewanie”. 

Organizatorem tej imprezy co roku jest Gimna-

zjum Miejskie im. Władysława Jagiełły w Leżaj-

sku. W konkursie wzięło udział 9 wykonawców z 

terenu powiatu leżajskiego, w tym dwie 8-osobowe 

grupy kolędnicze z Gimnazjum im. Jana Pawła II w 

Grodzisku Dolnym: zespół wokalny i wokalno- 

instrumentalny wzbogacony o instrumenty dęte 

(klarnet, trąbkę i puzon).  

Oba zespoły zaprezentowały po dwie kolędy. 

Werdyktem jury zespół z gimnazjum z Grodziska 

Dolnego w składzie: Sylwia Drelich, Natalia Goch, 

Joanna Gałusza, Monika Kuras, Aleksandra Brud, 

Iwona Danak, Gabriela Stelmachowska i Jacek 

Grabowiec za kolędy „Przybieżeli do Betlejem” i 

„Skrzypi wóz” zajął I miejsce i otrzymał dyplom, 

pamiątkowego anioła oraz nagrody książkowe. 

Konkurs był okazją do popularyzowania wśród 

młodzieży pięknych tradycji kolędniczych oraz 

upowszechniania kultury żywego słowa. 

 

       Alicja Dubiel 

Gimnazjaliści z Grodziska zdobyli pierwsze miejsce 
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Drużyna dziewcząt otrzymała pamiątkowy puchar i dyplom, zaś chłopcy dyplom 

17 grudnia ubiegłego roku na hali sportowej Ze-

społu Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym 

rozegrano rejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej 

w mini piłce ręcznej chłopców.  

Na zawodach wystąpiły trzy zespoły: SP2 Łań-

cut , SP Trzeboś i gospodarze SP Grodzisko Dolne. 

Wszystkie mecze między tymi drużynami były 

bardzo zacięte. Oto wyniki: SP Grodzisko Dolne: 

SP2 Łańcut 11:7, SP2 Łańcut: SP Trzeboś 11:9, SP 

Grodzisko Dolne: SP Trzeboś 8:11. Ostatecznie 

pierwsze miejsce większą liczbą rzuconych bramek 

zajęła SP Trzeboś (19) przed SP Grodzisko Dolne 

(18) i SP2 Łańcut (17). Dwie pierwsze drużyny 

awansowały do półfinałów wojewódzkich. Druży-

na gospodarzy wystąpiła w składzie: bramkarze 

Hubert Rynasiewicz, Rafał Sadlok, zawodnicy pola 

gry – Jarek Leja, Tomek Boroń, Patryk Stopyra, 

Dawid Wnęk, Bartek Mazurek, Wojtek Czerwonka, 

Dominik Gdański, Bartek Usowski. 
 

18  grudnia na hali sportowej Zespołu Szkół im. 

Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym rozegrano rejo-

nowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w mini piłce 

ręcznej dziewcząt. Na zawodach wystąpiły cztery 

zespoły: SP SS Pijarek Rzeszów, SP1 Dynów, SP 

Medynia Głogowska i gospodynie SP Grodzisko 

Dolne. Pierwsze miejsce w turnieju wywalczyła 

drużyna dziewcząt z SP Grodzisko Dolne zwycię-

żając SP SS Pijarek Rzeszów 12:1, SP1 Dynów 

6:4, SP Medynia Głogowska 8:1. Do półfinałów 

wojewódzkich awansowały dwie pierwsze drużyny 

SP Grodzisko Dolne i SP1 Dynów.  

Drużyna gospodyń wystąpiła w składzie: w 

bramce Gabriela Nykiel; w polu – Justyna Mazur, 

Małgorzata Czerwonka, Mariola Kuras, Karolina 

Salwach, Andżelika Ciupińska, Aleksandra Banaś, 

Magdalena Rzepko, Aleksandra Baj, Weronika So-

łek, Gabriela Czerwonka. 
 

13 stycznia 2010 r. w Rakszawie odbył się XX 

Memoriał Józefa Gondeli w mini piłce siatkowej 

dziewcząt i chłopców, w którym uczestniczyło ogó-

łem 12 zespołów. W turnieju wystartowały zespoły 

dziewcząt i chłopców z SP Grodzisko Dolne. Dru-

żyna dziewcząt wywalczyła w turnieju III miejsce 

zwyciężając SP Soninę 2:0, SP Brzózę Stadnicką 

2:0, SP Wydrze 2:0 i ulegając SP1 Rakszawa 1:2, 

SP1 Żołynia 0:2.  

Drużynę reprezentowały: Mariola Kuras, Justy-

na Mazur, Andżelika Ciupińska, Karolina Salwach, 

Magda Rzepko i Aleksandra Banaś. W drugim me-

czu z Rakszawą kontuzji nabawiła się Małgorzata 

Czerwonka (skręcenie nogi). W składzie zabrakło 

również chorej Gabrieli Nykiel.  

Mimo znacznego osłabienia dziewczęta walczy-

ły bardzo dzielnie nieznacznie przegrywając sety na 

małe punkty z czołowymi drużynami. Pierwsze 

miejsce zajęła SP1 Żołynia przed SP1 Rakszawa . 

Drużyna chłopców spisała się słabiej, ostatecz-

nie plasując się na piątym miejscu przed SP2 Rak-

szawa. W turnieju chłopców zwyciężyła drużyna 

SP1 Rakszawa przed SP Sonina i SP1 Żołynia. 

Drużyna chłopców wystąpiła w składzie: Tomek 

Boroń, Jakub Kołoda, Michał Szklanny i Dominik 

Gdański. Osłabieniem zespołu chłopców była ab-

sencja Jarka Leji.       K.B. 
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FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA BASHER 

- Zbigniew Dąbek 

Wólka Grodziska 119 a 

tel. 017 243 67 64     kom. 694 457 954 

Wykonujemy usługi remontowo-budowlane: 

-  REMONTY I  WYKOŃCZENIA WNĘTRZ  

-  UKŁADANIE PANELI  ŚCIENNYCH  

-  UKŁADANIE KOSTKI  BRUKOWEJ  

-  DOCIEPLENIA BUDYNKÓW  

-  ADAPTACJA PODDASZY 

-  BUDYNKI POD KLUCZ 

-  UKŁADANIE PŁYTEK  

-  MONTAŻ SANITARII  

-  SZPACHLOWANIE 

- KLINKIER 
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REKLAMA PŁATNA 



  

 


