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Gmina Grodzisko Dolne nie jest gmi-
ną zamożną i występujące potrzeby 
wielokrotnie przerastają realne moż-
liwości. Dobrze obrazuje to chociaż-
by jedno zadanie z zakresu kanalizo-
wania Gminy. Rocznie na wszystkie 
inwestycje Gmina może przeznaczyć 
około 1,5 mln zł środków własnych, 
zaś budowa nowej oczyszczalni ście-
ków wraz z siecią kanalizacji w Gro-
dzisku Nowym i Chodaczowie koszto-
wała 10,5 mln zł. Priorytetem są więc 
najważniejsze przedsięwzięcia, jak te 
zmierzające do zapewnienia bezpie-
czeństwa (modernizacja dróg, budo-
wa chodników), stworzenia jak najlep-
szych warunków kształcenia i rozwoju 
dla dzieci czy wparcie rodzin borykają-
cych się z różnymi problemami, cho-
ciażby poprzez rozwój ośrodków opie-
ki nad niepełnosprawnymi. Pomimo re-
alizacji dużych przedsięwzięć w miarę 
możliwości i zapotrzebowania miesz-
kańców realizowane są też inwestycje 
z różnych dziedzin życia.

Dotacje na zabytki
W latach 2007-2014 dotacje Gminy 
Grodzisko Dolne na zabytkowy kościół 
p.w. św. Barbary w Grodzisku Dolnym 
wyniosły łącznie ponad 230 000 zł           
i obejmowały zadania:
• wykonanie witraży i odtworzenie 

okien w kościele – 33 800 zł,
• renowacja posadzki i wykonanie 

ogrzewania w kościele – 150 000 
zł,

• renowacja zabytków ruchomych, 
montaż kraty antywłamaniowej, 
wykonanie instalacji ppoż, instala-
cji antywłamaniowej, wykonanie i 
wymiana drzwi – 46 674 zł.

Ponadto Gmina Grodzisko Dolne dofi-
nansowała kwotą 50 000 zł remont Ba-
zyliki oo. Bernardynów w Leżajsku.

Inwestycje wiążące się ze wspar-
ciem parafii
Poza dotacjami na zabytki związane z 
kultem religijnym w latach 2007 - 2014 
zrealizowano inwestycje gminne wią-
żące się ze wsparciem wspólnot para-
fialnych na łączną kwotę 1 093 285 zł, 
w tym:
• remont drogi „cmentarnej” w Gro-

dzisku Dolnym – 84 107 zł,
• budowa parkingu naprzeciw          

kościoła w Grodzisku Dolnym – 
400 178 zł,

• odrestaurowanie miejsc pamięci i 
mogił zasłużonych na cmentarzu w 
Grodzisku Dolnym – 20 049 zł,

• modernizacja parkingu obok ko-
ścioła w Zmysłówce – 64 500 zł,

• remont drogi „cmentarnej” i „za 
kościołem” w Wólce Grodziskiej – 
121 135 zł,

• zakup działek pod parking przy 
kościele w Grodzisku Nowym –         
21 505 zł,

• remont drogi „cmentarnej” w Cho-
daczowie 45 706 zł,

• budowa parkingu obok kościoła w 
Chodaczowie – 336 105 zł.

Listę wymienionych wyżej przed-
sięwzięć można by jeszcze rozsze-
rzyć     o inne inwestycje, np. chodniki 
i oświetlenie poprawiające bezpieczeń-
stwo wiernych w okolicach kościołów i 
cmentarzy.

Wsparcie instytucjonalne
W latach 2009–2014 pracownicy Urzę-
du Gminy opracowali dla Parafii Gro-
dzisko Dolne 28 wniosków o dotacje, 
z czego 21 uzyskało dofinansowanie 
o łącznej wartości 1 459 927 zł (kwota 
w całości przeznaczona dla Parafii). W 
większości projektów poza przygoto-
waniem wniosku, Urząd zapewnił rów-
nież obsługę obejmującą opracowanie 
dokumentacji przetargowej, przepro-

wadzenie postępowania, rozliczenie 
inwestycji czy obowiązkową sprawoz-
dawczość. Trzeba też wyraźnie zazna-
czyć, że dla uzyskania dofinansowania 
na w/w wnioski istotne znaczenie mia-
ły zabiegi podejmowane przez pomy-
słodawcę i koordynatora działań - ks. 
Proboszcza a także Posła na Sejm 
RP Zbigniewa Rynasiewicza, Radne-
go Sejmiku Województwa Podkarpac-
kiego Stanisława Bartnika, Wójta Gmi-
ny oraz innych osób życzliwych Para-
fii i Gminie Grodzisko Dolne. Na obec-
ną chwilę Urząd Gminy monitoruje dwa 
wnioski złożone w Ministerstwie Kultu-
ry dotyczące renowacji polichromii su-
fitowej starej plebani i spichlerza ple-
bańskiego. Szczegółowa lista wnio-
sków przygotowanych i prowadzonych 
w Urzędzie, które uzyskały dofinanso-
wanie przedstawia się następująco:
1. Renowacja posadzki w Kościele – 

dotacja z Urzędu Marszałkowskie-
go w Rzeszowie w kwocie 50 000 
zł, 

2. Opracowanie dokumentacji na 
przebudowę i rewaloryzację bu-
dynku starej plebanii – dotacja z 
Powiatu Leżajskiego w kwocie 16 
000 zł,

3. Opracowanie dokumentacji na 
przebudowę i rewaloryzację bu-
dynku starej plebanii – dotacja od 
Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków w kwocie 29 000 zł,

4. Opracowanie dokumentacji zwią-
zanej z translokacją zabytkowego 
spichlerza – dotacja od Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków w 
kwocie 18 000 zł,

5. Budowa parkingu przy kościele 
parafialnym w Grodzisku Dolnym 
– dotacja w kwocie 124 284 zł ze 
środków unijnych – Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich,

6. Renowacja i zabezpieczenie fun-
damentów kościoła wraz z odwod-
nieniem obiektu –  dotacja od Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków w kwocie 150 000 zł,

7. Renowacja i zabezpieczenie fun-
damentów kościoła wraz z odwod-
nieniem obiektu – dotacja z Urzędu 
Marszałkowskiego w Rzeszowie w 
kwocie 150 000 zł,

8. Remont dachu i kominów starej 
plebanii – dotacja od Marszałka 

WSPARCIE WSPÓLNOT PARAFIALNYCH 
W GMINIE GRODZISKO DOLNE
W ostatnim czasie pojawiają się pytania o wspierania parafii przez Gminę 
Grodzisko Dolne oraz czy wsparcie to jest wystarczające. Odnosząc się do 
tej kwestii należy na samym wstępie zaznaczyć, że działalność parafii wy-
kracza poza określony przepisami prawa katalog zadań samorządu gmin-
nego. Oznacza to, że gmina nie może finansować zadań parafialnych czy 
też inwestować w mienie parafialne. Jedynym wyjątkiem są obiekty zabyt-
kowe będące w posiadaniu parafii, na które gmina może przekazywać do-
tacje. Nie oznacza to jednak, że Gmina nie realizuje potrzeb swoich miesz-
kańców - parafian, jak chociażby budowa parkingów, oświetlenia czy dróg 
dojazdowych do cmentarzy.
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Województwa Podkarpackiego w 
kwocie 50 000 zł,

9. Remont dachu i kominów starej 
plebanii – dotacja od Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków w 
kwocie 60 000 zł,

10. Odtworzenie posadzki i wewnętrz-
nych fundamentów kościoła w Gro-
dzisku Dolnym – dotacja z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Wsi 
Polskiej w kwocie 15 000 zł,

11. Odtworzenie, osuszenie i zabez-
pieczenie zewnętrznych funda-
mentów Kościoła w Grodzisku Dol-
nym – dotacja z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w 
kwocie 15 000 zł,

12. Wykonanie przepony poziomej, 
tzw. iniekcji, wykonanie wewnętrz-
nych tynków renowacyjnych wraz z 
malowaniem w kościele – dotacja 
od Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w kwocie 200 000 zł,

13. Wykonanie przepony poziomej, 
tzw. iniekcji, wykonanie wewnętrz-
nych tynków renowacyjnych wraz 
z malowaniem w kościele – dota-
cja od Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków w kwocie 80 000 zł,

14. Wykonanie przepony poziomej, 
tzw. iniekcji, wykonanie wewnętrz-
nych tynków renowacyjnych wraz z 
malowaniem w kościele – dotacja z 
Urzędu Marszałkowskiego w Rze-
szowie w kwocie 40 000 zł,

15. Konserwacja i zabezpieczenie za-
bytków ruchomych Parafii Grodzi-
sko Dolne (renowacja zabytków 
ruchomych– rzeźby feretrony itp., 
zabezpieczenie zabytków rucho-
mych poprzez wymianę drzwi wej-
ściowych głównych, montaż kraty 

zabezpieczającej głównej, wymia-
nę drzwi wejściowych bocznych, 
montaż instalacji antywłamanio-
wej, montaż instalacji alarmowej 
p.poż) – dotacja w kwocie 146 122 
zł ze środków unijnych – Regional-
nego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podkarpackiego,

16. Budowa ścieżek, dojść i utwardzo-
nych placów do Centrum Kultu-
ry (starej plebanii) – dotacja w wy-
sokości 40 257 zł ze środków unij-
nych – Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich,

17. Wykonanie tynków renowacyjnych 
zewnętrznych wraz z malowaniem 
do wysokości 2,5 m oraz malowa-
nie przedsionka wejścia głównego, 
kruchty i zakrystii kościoła – dota-
cja w wysokości 80 000 zł od Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków,

18. Wykonanie tynków renowacyjnych 
zewnętrznych wraz z malowaniem 
do wysokości 2,5 m oraz malowa-
nie przedsionka wejścia głównego, 
kruchty i zakrystii kościoła – dota-
cja w wysokości 100 000 zł od Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego,

19. Wykonanie elementów dekoracyj-
nych w wymienianych drzwiach 
głównych zabytkowego Kościoła 
Parafialnego w Grodzisku Dolnym 
– dotacja z Powiatu Leżajskiego w 
kwocie 10 000 zł,

20. Odtworzenie i zachowanie zabyt-
kowego układu roślinności wokół 
Kościoła Parafialnego w Grodzisku 
Dolnym – dotacja w wysokości 42 
764,45 zł z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w Rzeszowie,
21. Prace remontowo - konserwator-

skie spichlerza plebańskiego etap 
I – przeniesienie obiektu, wykona-
nie nowych fundamentów nośnych 
– dotacja od Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków w wysokości 
43 500 zł.

Biorąc pod uwagę możliwości i wszyst-
kie potrzeby występujące na terenie 
Gminy wydaje się, że wsparcie wspól-
not parafialnych jest znaczące. Nie 
ma też wątpliwości, że wygospodaro-
wanie funduszy na wyżej wymienione 
działania było możliwe tylko dlatego, 
że na większość gminnych inwestycji 
pozyskane zostały środki zewnętrzne. 
Tym samym pomimo skromnych zaso-
bów, udało się bez istotnego zadłuża-
nia gminy i przy utrzymaniu podatków 
na niskim poziomie wykonać ważne in-
westycje i nie zaniedbywać innych po-
trzebnych dla mieszkańców przedsię-
wzięć. 
Władze Gminy nie mają wątpliwości, że 
takie podejście jest niezbędne w naj-
bliższej przyszłości. Jeśli tylko pozwo-
lą na to przepisy i stan finansów, podej-
mowane będą różne formy współpracy 
w celu realizacji ważnych potrzeb pa-
rafian, którzy są jednocześnie miesz-
kańcami Gminy. A zadań nie brakuje. 
Zapewne pojawią się kolejne potrzeby 
związane z utrzymaniem zabytkowe-
go kościoła w Grodzisku Dolnym a na 
przykościelne parkingi z prawdziwego 
zdarzenia czekają mieszkańcy uczęsz-
czający do kościołów w Grodzisku No-
wym i Zmysłówce. 

Arkadiusz Telka
Adam Mołdoch

Parking przy kościele w Chodaczowie - jedna z ostatnio zrealizowanych przez gminę inwestycji
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Oddajemy w Państwa ręce 
najnowszy, opracowany 
w październiku ubiegłe-
go roku raport, dotyczący 
wykorzystania przez Gmi-
nę Grodzisko Dolne unij-
nej perspektywy finan-
sowej na lata 2007-2013. 
Podsumowujemy w nim 
ważniejsze zadania pod-
jęte na przestrzeni ostat-
nich lat.

Zakres tematyczny raportu 
obejmuje wybrane przedsię-
wzięcia inwestycyjne zreali-
zowane dzięki pozyskanym 
funduszom zewnętrznym, 
m.in. przebudowane drogi, 
wyremontowane mosty, wy-
budowane chodniki, zmo-

dernizowane budynki uży-
teczności publicznej, wielo-
funkcyjne boiska sportowe 
i place zabaw. Prezentuje-
my w nim aktualny stan spo-
łeczno-gospodarczy gminy i 
szeroko pojętą współpracę 
z jednostkami i organizacja-
mi pozarządowymi.
Aktywna współpraca i dobre 
przygotowanie samorządu 
w aplikowaniu o unijne środ-
ki, realnie przekłada się na 
wysokość pozyskanych fun-
duszy. Do Gminy trafiło już 
ponad 34 miliony złotych. 
36 kolejnych stron tego nu-
meru stanowi przedruk 
omawianego raportu. Za-
praszamy do lektury.

MOŻEMY MÓWIĆ 
O SUKCESIEJedni się rodzą, drudzy 

umierają. Niektórzy wyjeż-
dżają na studia, do pracy 
za granicę, a inni się osie-
dlają. Z początkiem każde-
go nowego roku sprawdza-
my jak kształtują się gmin-
ne statystyki.

Trend spadkowy
Z roku na rok maleje licz-
ba mieszkańców gminy. O 
ile w 2013 roku gmina liczy-
ła 8280 mieszkańców, tak w 
roku 2014 liczba ta zmalała o 
37 osób. Zgodnie ze stanem 
ewidencji ludności prowadzo-
nym przez urząd, na dzień 
31 grudnia gmina liczy sobie 
8243 mieszkańców. Przewa-
ża płeć piękna - 4151 kobiet i 
4092 mężczyzn. 
W 2014 roku każde gospo-
darstwo musiało złożyć de-
klarację śmieciową. Z doku-
mentów tych wynika, że fak-
tycznie gminę zamieszkuje 
ok. 6441 mieszkańców. Licz-
ba ta uwzględnia gospodar-
stwa zamieszkałe przez ro-
dziny sześcioosobowe i więk-
sze, których jest ok. 200. 
Skąd takie rozbieżności w 
liczbach? A chociażby stąd, 
że spora część osób jest w 
gminie tylko zameldowana, 
a nie zamieszkała, jak cho-
ciażby studenci, czy osoby 
mieszkające za granicą. 
Najliczniejszą miejscowością 
w naszej gminie jest Grodzi-
sko Dolne, które zamieszku-
je 2332 mieszkańców. Dru-
gie jest Grodzisko Górne z 
2239 mieszkańcami. Kolejne 
miejsca zajmują: Grodzisko 
Nowe - 815, Wólka Grodzi-
ska - 763, Zmysłówka - 595, 
Chodaczów - 549, Laszczyny 
- 401, Opaleniska - 284, Pod-
lesie - 265. 

Mniej urodzeń, więcej zgonów
Efekt rocznego urlopu macie-
rzyńskiego w Gminie Grodzi-
sko Dolne nie zadziałał. Uro-
dziło się nam zaledwie 64 
dzieci - gdzie w roku 2013 aż 
82. Przeważają dziewczynki - 

36, chłopców - 28. Najwięcej 
małych grodziszczan urodziło 
się w Grodzisku Dolnym (20) 
i Grodzisku Górnym (17), na-
stępnie w Grodzisku Nowym 
(7), Chodaczowie (5), Podle-
siu (4), po 3 w Laszczynach, 
Wólce Grodziskiej, Zmysłów-
ce i 2 w Opaleniskach. 
Magdalena i Szymon to naj-
częściej nadawane imiona 
dzieciom w zeszłym roku.
Wzrosła liczba zgonów - z 
84 na 87. Najmłodsza zmar-
ła osoba miała lat 15, najstar-
sza 102 lata. W 2014r. w tu-
tejszym Urzędzie Stanu Cy-
wilnego zarejestrowano 49 
zgonów, natomiast w 2013r. 
- 36. Oznacza to, że wzro-
sła liczba zgonów, które mia-
ły miejsce w domu.
Najwięcej osób zmarło w 
Grodzisku Dolnym - 35, na-
stępnie w Grodzisku Górnym 
-16, w Chodaczowie -9, w 
Grodzisku Nowym 8, w Wól-
ce Grodziskiej -6, w Podlesiu 
i Zmysłówce – po 5, w Opale-
niskach – 1, w Laszczynach 
- 1.
Niektóre mieszkanki gminy 
przekroczyły w roku ubiegłym 
magiczną liczbę 100 lat. Cho-
dzi w tym wypadku o 102-let-
nią Apolonię Piela z Grodzi-
ska Górnego i 100-letnią Ma-
rię Rydzik z Laszczyn (za-
mieszkała w Grodzisku No-
wym). 

Małżeństwa
W 2014 roku 86 osób zawarło 
związek małżeński, a 5 osób 
rozwiodło się. W Urzędzie 
Stanu Cywilnego sporządzo-
no 39 aktów małżeństwa, w 
tym 2 to akty transkrybowa-
ne. Udzielono też 5 ślubów 
cywilnych.

Przybywa obywateli świata
Transkrybowano - czyli umiej-
scowiono w księgach stanu 
cywilnego 20 aktów urodze-
nia, w tym: 7 - z USA, 6 - z 
Wielkiej Brytanii, 3 - z Włoch, 
po 1 z Danii, Hiszpanii, Ho-
landii i Francji.

ILU NAS JEST?
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Finał Mistrzostw Świata w programowaniu robotów - Los Angeles.
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Nowy rok dopiero się roz-
począł, a mieszkańcy Cho-
daczowa już wzięli się 
ostro do pracy. W ramach 
czynu społecznego sta-
wiają wiatę taneczną, tzw. 
grzybek.

Sołtys Stanisław Wojtyna 
wraz z radnym poprzedniej 
kadencji Zbigniewem Ko-
niecznym podjęli się wyko-
nania konstrukcji wiaty. 
Za środki finansowe prze-
znaczone przez gminę za-
kupione zostały materiały, a 
prace budowlane wykonu-
ją mieszkańcy. Wiata słu-
żyć będzie głównie podczas 
imprez, ale też na co dzień, 
gdyż zlokalizowana będzie 
za sklepem i remizą OSP.

Chodaczów to kolejny już 
przykład wioski w naszej 

gminie, której mieszkańcy w 
sprawach ważnych dla ca-

łej społeczności potrafią się 
zorganizować i wspólnie 
działać. Tylko czekać pierw-
szej zabawy tanecznej pod 
nową wiatą.

MH

MIESZKAŃCY CHODACZOWA 
BUDUJĄ WIATĘ TANECZNĄ
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Święta Bożego Narodzenia 
to w Polsce czas szczegól-
ny, czas przeżywania na 
nowo narodzenia Jezusa 
w Betlejem i czas śpiewa-
nia o tym niezwykłym wy-
darzeniu w przepięknych 
kolędach i pastorałkach.

Przedsmak tej właśnie świą-
tecznej atmosfery poznali-
śmy w Grodzisku 21 stycz-
nia 2014r. na wieczorze ar-
tystycznym zatytułowanym 
„Idą, idą święta”.
Program zainaugurował wy-
stęp Zespołu „Grodziszczo-
ki” z widowiskiem obrzędo-
wym „Raj” i dawnymi kolęda-
mi. Kolędowy repertuar za-
prezentował również Zespół 
Śpiewaczy „Wiola” z Choda-
czowa. Zespół „Leszczyn-
ka” zadedykował zaś widow-
ni składankę kolęd i życzeń 
świątecznych.
Niedzielnej imprezie towa-
rzyszył kiermasz prac o te-
matyce bożonarodzeniowej 
przygotowanych przez pod-
opiecznych ORW-u i ŚDS
-u w Laszczynach. Można 
było zakupić tutaj przepięk-
ne ozdoby świąteczne typu 
choinki, bańki, bombki, stro-
iki. W holu budynku Ośrod-
ka Kultury można było też 
podziwiać prace laureatów 
konkursu bożonarodzenio-
wego na bombkę choinkową 
i kartkę świąteczną. W kon-

kursie brali udział ucznio-
wie ze szkół podstawowych 
i gimnazjów z terenu gminy. 
Salę widowiskową ozdobi-
ła choinka przystrojona wła-
śnie konkursowymi bombka-
mi.

M. Burda-Król

NIECH KOLĘDA ZŁĄCZY NAS W TEN 
ŚWIĄTECZNY CZAS
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Przedstawiciele jedno-
stek ochotniczych stra-
ży pożarnych działają-
cych na terenie gminy, co 
roku spotykają się, by przy 
opłatku złożyć sobie no-
woroczne życzenia. Kon-
tynuując zwyczaj opłatko-
wych uroczystości, w tym 
roku społeczność strażac-
ka, zebrała się 3 stycznia 
2015r. w Ośrodku Kultury. 
Rolę gospodarza pełniła 
grodziska Orkiestra Dęta.

Na spotkaniu pojawili się 
prezesi i komendanci gmin-
nych jednostek OSP, przed-
stawiciele struktur powiato-
wych PSP, ks. Antoni Pawul  
oraz zaproszeni goście or-
kiestry. 
Na początku Prezes Orkie-
stry wraz z Dyrektor Ośrod-
ka Kultury powitali zaproszo-
nych gości, po czym przystą-
piono do poświęcenia opłat-
ka i składania noworocznych 
życzeń. Były słowa wspar-
cia, podziwu i deklaracje po-
mocy, zwłaszcza w pozyski-
waniu coraz lepszego sprzę-
tu ratowniczego.
Za pracę na rzecz dobra 
wspólnego strażakom dzię-
kował gość honorowy, nale-
żący do szeregów jednostki 
z Grodziska Górnego i gra-
jący niegdyś w Orkiestrze     

- o. Paweł Chmura. Świą-
teczno-noworoczne życze-
nia strażakom i ich rodzinom 
złożył także Wójt Gminy - Ja-
cek Chmura. Sukcesywnie 
wzrastają środki finansowe 
jakie przeznaczamy na stra-
że. Nasze jednostki się spe-
cjalizują. Co cieszy, wzrasta 
też poziom wyszkolenia dru-
hów ochotników. Chciałbym 
Wam podziękować za za-

angażowanie i profesjonal-
ne wypełnianie obowiązków 
w trakcie służby, ale też za 
szeroko rozumianą działal-
ność społeczną, jak chociaż-
by zbiórki na rzecz Fundacji 
Podkarpackiego Hospicjum 
dla dzieci - podkreślał wójt.
W imieniu strażaków za-
wodowych dziękował bryg. 
Bogdan Kołcz - Komendant 
Powiatowy PSP w Leżajsku. 

Jesteście ostoją lokalnej tra-
dycji, kultury, zwyczajów, 
ale też krzewicielem patrio-
tyzmu. Nie sposób nie od-
nieść się w tym miejscu do 
obecności w życiu straży Or-
kiestry Dętej. Dziś już chy-
ba nikt z nas nie wyobraża 
sobie organizacji uroczysto-
ści, czy to patriotycznych, 
czy strażackich bez obecno-
ści orkiestry. Jesteście na-
szą dumą.
Dalsza część spotkania 
upłynęła na wspólnej biesia-
dzie i kolędowaniu z Orkie-
strą Dętą, która może się po-
szczycić nowo wydaną płytą 
z kolędami. Zachęcamy do 
jej posłuchania. Płyta do na-
bycia w Ośrodku Kultury.

MH

Dziękujemy sponsorom gmin-
nego opłatka OSP, którymi byli: 
• Pan Tadeusz Wróbel –     

Usługi Transportowe
• Pan Jan Majkut – Spółdziel-

nia Usług Drogowo-Rolni-
czych w Grodzisku Dolnym

• Pan Eugeniusz Miś –   Gmin-
na Spółdzielnia „Samopo-
moc Chłopska” w Grodzisku 
Dolnym

• Pan Waldemar Burek –      
Delikatesy „Centrum” w Gro-
dzisku Dolnym

• Pani Aldona Bocek- Telka  – 
Apteka Prywatna „Berberis”

• Pan Stanisław Bielecki – 
sieć sklepów BAS

ZE STRAŻACKIM 
OPŁATKIEM 
U ORKIESTRY



45Gazeta z Grodziska i okolic 1/2015

- AKTUALNOŚCI - 

Iście anielskie śpiewy 
chóralne, aniołowie zwia-
stujący nowinę o naro-
dzeniu Jezusa, pasterze 
i trzej królowie podążają-
cy za blaskiem betlejem-
skiej gwiazdy – to wszyst-
ko można było zobaczyć w 
niedzielne popołudnie 11 
stycznia, w trakcie świą-
tecznego spotkania z cy-
klu „Hej kolęda, kolęda”, 
jakie odbyło się w gro-
dziskim Ośrodku Kultu-
ry. Liczne grono chętnych 
czekało, by raz jeszcze 
móc wsłuchać się w pięk-
ne brzmienie kolęd i pa-
storałek – tych znanych, 
ale i tych zapomnianych. 

Artystyczną ucztę dla uszu 
i oczu miłych gości przygo-
towały zaproszone zespo-
ły. Muzyką i śpiewem zgro-
madzonych uraczyła prowa-
dzona przez Jakuba Mago-
nia Młodzieżowa Kapela Lu-
dowa. 
Były i występy rodzinne. Ola, 
Ania i Michał Rydzikowie za-
grali solówki i duet na tra-
dycyjnym ludowym instru-
mencie, jakim są cymbały. 
Z wielkim podziwem patrzo-
no jak 9-cio i 11-letnia siostry 
Michała radziły sobie z tym 
jakże pięknym, ale i niezwy-
kle trudnym instrumentem. 
Śpiewając pięknie na gło-
sy liczne grono sympatyków 
zyskał sobie chór Benedic-
tus, do którego należała dru-
ga część koncertu. Działa-
jący od 2009 roku przy pa-
rafii p.w. św. Barbary i Anny 
w Grodzisku Dolnym - chór 
Benedictus, którego dyry-
gentem jest ks. Piotr Stefań-
ski, wykonał kilka kolęd i pa-
storałek. 
Naprzemiennie z chórem 
zaprezentowała się grupa 
małych artystów. Przy akom-
paniamencie gitary, akorde-

Z KOLĘDĄ 
W NOWY 
ROK
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onu i fletu, dzieci wyśpiewa-
ły kilka utworów.
W klimat mijających Świąt 
Bożego Narodzenia wpro-
wadzili zgromadzonych ar-
tyści Teatru „Złota Zorza” 
z Chałupek Dębniańskich, 
którzy wystąpili z Jasełka-
mi. Po raz kolejny można 
było przeżyć historię jakże 
ważnych dla nas wydarzeń, 
sprzed ponad dwóch tysię-

cy lat. 
Było wszystko, co być po-
winno – Święta Rodzina, Pa-
sterze, Aniołowie, Trzej Kró-
lowie, Herod i kolędy oraz 
specjalnie przygotowane ko-
stiumy, wyjątkowa sceno-
grafia i wyśmienita gra ak-
torska. 
Aktorzy z poświęceniem i 
przejęciem odtworzyli swo-
je role. Największe wraże-

nie i żywą reakcję na widow-
ni wywołała postać króla He-
roda. Doskonała modula-
cja głosu w poszczególnych 
scenkach, wywołała wręcz 
popłoch wśród zgromadzo-
nych pod sceną maluchów. 
Akcentem kończącym po-
nad 3-godzinne spotkanie 
były występy grup wokal-
nych działających pod pa-
tronatem Ośrodka Kultury 
oraz instrumentalne brzmie-
nia Młodzieżowego Kwintetu 
Dętego. 

MH

Dnia 18 grudnia 2014 roku 
odbył się w Zespole Szkół 
im. Jana Pawła II w Grodzi-
sku Dolnym  „III Gminny 
Konkurs Kolęd Niemiec-
kojęzycznych”. Zorganizo-
wany został przez nauczy-
cielki języka niemieckiego 
z Gimnazjum przy Zespo-
le Szkół w Grodzisku Dol-
nym i Grodzisku Górnym. 

Konkurs cieszył się dużym 
zainteresowaniem. Łącz-
nie wzięło w nim udział 30 
uczniów. Uczestnicy bardzo 
sumiennie się do niego przy-
gotowali. Oceniało ich jury 
w składzie: Pani Małgorzata 
Bieńkowska, Pani Alicja Za-
lepa oraz ks. Piotr Stefański. 
Przyznane zostały 3 miejsca 
oraz 4 wyróżnienia:
I miejsce – Natalia Misztal
II miejsce – Kinga Dziamara
III miejsce – duet: Alicja   

Grabowiec i Faustyna Goch
Wyróżnienia: duet: Paulina 
Ostrowska i Sylwia Pucia, 
Regina Matuszek, Magda-
lena Mach oraz trio: Tomasz 
Giedlarowiec, Mateusz Gon-

dek i Karol Klin.
Sponsorem nagród dla 
wszystkich uczestników 
konkursu był Goethe-Institut 
w Krakowie, który rokrocznie 
wspiera organizację konkur-

sów niemieckojęzycznych.
Mamy nadzieję, że w przy-
szłym roku również uda się 
zorganizować tego typu kon-
kurs i będzie się on cieszył 
niesłabnącym zainteresowa-
niem.

A.Z.

III GMINNY KONKURS KOLĘD 
NIEMIECKOJĘZYCZNYCH
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19 grudzień dla Grona Pe-
dagogicznego i uczniów 
Szkoły Podstawowej w 
Opaleniskach był jednym 
z ważniejszych dni w koń-
czącym się 2014 roku. 
Tego to właśnie dnia w na-
szej szkole odbyła się Wi-
gilia, która pozostanie w 
sercach nas wszystkich 
na bardzo długo. 

Wigilia tradycyjnie rozpo-
częła się od przeczytania 
Pisma Świętego oraz prze-
mówienia pani prezes Ka-
tarzyny Kasprzak, podczas 
którego dziękowała wszyst-
kim nauczycielom za wkład 
pracy i serce, które odda-
ją uczniom. Złożyła również 
wszystkim życzenia świą-
teczne i noworoczne. 
Ważnym momentem Wigi-
lii była minuta ciszy, pod-

czas której uczczona zosta-
ła pamięć po zmarłej pani 
dyrektor Janinie Miś. Wszy-
scy uczestnicy szkolnej Wi-
gilii podzielili się opłatkiem i 

złożyli sobie życzenia. Opra-
wę muzyczną uroczystości 
przygotowała pani Małgo-
rzata Grzesik.
Serdecznie dziękujemy 
wszystkim rodzicom, którzy 
tak chętnie przygotowali wi-
gilijne potrawy: A. Wojnar, 
S. Malach, B. Wojnarskiej, 

L. Cebulak, A. Nabożnej, B. 
Świątoniowskiej, A. Bechta, 
P. Matuszkowi, E. Majkut, Z. 
Opalińskiej oraz  J. Bester.
Wszystkim Państwu składa-
my najserdeczniejsze nowo-
roczne życzenia. 

A. Fus

WIGILIA W 
OPALENISKACH

W piątek, 5 grudnia dzieci 
z Oddziału Przedszkolne-
go oraz pierwszoklasiści 
ze Szkoły Podstawowej w 
Opaleniskach z utęsknie-
niem czekały na niezwy-
kłego gościa – Mikołaja. 

Zapowiadał się uroczysty 
dzień, dzieci były bardzo 
podekscytowane tą wizy-
tą. Długo oczekiwany gość 
wywołał uśmiech na twa-
rzach dzieci i został gorą-
co przez nie przywitany. Na 
jego cześć każde dziecko 
włożyło na głowę charakte-
rystyczną czerwoną czap-
kę, aby było bardzo Mikołaj-
kowo. Dzieci zaprezentowa-
ły również repertuar składa-
jący się z wierszy dla Mikoła-
ja oraz zaśpiewały piosenki. 
Następnie Św. Mikołaj przy-
stąpił do wręczania paczek 
z prezentami. Prezenty zo-

stały zakupione przez ano-
nimowych sponsorów. Miło 

spędzony czas uświetniły 
wspólne, pamiątkowe zdję-
cia. Dzieci z radością zapro-
siły Mikołaja za rok, obie-
cując że czekając na niego 
będą bardzo grzeczne. Ser-

decznie dziękujemy spon-
sorom za piękne upominki 
dla dzieci, a Mikołajowi za 
wspaniałą zabawę.

Maria Majkut

MIKOŁAJ W 
PRZEDSZKOLU
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Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym 

Oddział dla dzieci zaprasza do udziału w zajęciach feryjnych 
w godz. od 11.00 do 13.00 

I TYDZIEŃ 

Poniedziałek 2.02—„Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła!”- najpiękniejsza Pani Zima— 
         konkurs plastyczny                                                                                                         
Środa 4.02—projekcja bajek dla dzieci oraz zajęcia ruchowe 

Piątek 6.02—”Przenieśmy się w krainę baśni” - głośne czytanie bajek dla       
najmłodszych 

II TYDZIEŃ 

Poniedziałek 9.02—”Zimowy misz-masz” - łamigłówki, rebusy, zagadki              
        językowe i literackie 

Środa 11.02—promocja książki „Quilling—ozdoby z papieru” oraz spotkanie        
   z Panią Agnieszką Fus—zajęcia z papieroplastyki 

Piątek 13.02— „Moja Walentynka” - zajęcia edukacyjno-plastyczne 

Gminna Biblioteka Publiczna 
37-306 Grodzisko Dolne 
Grodzisko Górne 489a 

 

www.biblioteka.grodziskodolne.pl 

CZAS NA SKŁADANIE 
WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH

W ramach gminnego programu stypendialnego, do 20          
lutego br. do Wójta Gminy Grodzisko Dolne można składać 
wnioski o stypendia dla uzdolnionej młodzieży. 
Stypendia przyznawane są na okres półroczny i wypłacane jed-
norazowo, a ich wysokość uzależniona jest od uzyskanych osią-
gnięć oraz środków budżetowych przeznaczonych na ten cel w 
danym roku.  Program przewiduje stypendia w wysokości od 100 
do 1000 zł.
O stypendia mogą ubiegać się uczniowie uczęszczający do szkół 
podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy oraz uczniowie 
szkół średnich, którzy są zameldowani w gminie. Prawo do ubie-
gania się o stypendium daje wysoka średnia ocen: co najmniej 
5,0 (szkoła podstawowa lub gimnazjum) i co najmniej 4,8 (szko-
ła średnia) lub miejsce na podium w konkursie szczebla woje-
wódzkiego, np. w olimpiadzie przedmiotowej, konkursie sporto-
wym czy też konkursie artystycznym. Niezbędnym warunkiem do 
uzyskania stypendium jest co najmniej bardzo dobra ocena z za-
chowania.
Wniosek może być złożony przez rodzica, organizację pozarzą-
dową, trenera czy też dyrektora szkoły. Aktualny wzór wniosku 
oraz regulamin przyznawania stypendium znajduje się na stronie 
www.grodziskodolne.pl w zakładce stypendia. 

RACHUNKOWOŚĆ W GOSPODARSTWIE ROLNYM
Związek Młodzieży Wiejskiej i Podkarpacka Izba Rolnicza w ramach 
„Szkolenia zawodowego dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnic-
twie”, w dniach 4-5 luty 2015r. organizuje szkolenia z zakresu „Zarzą-
dzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzy-
ści z prowadzenia rachunkowości w gospodarstwie rolnym”.
Szkolenie jest kierowane do rolników, lub pełnoletnich członków ich ro-
dzin. Szkolenie jest dwudniowe. Na obydwa dni przewidziany jest dwu-
daniowy ciepły obiad. Szkolenie jest przewidziane na grupę 23 - 25 
osób. Po odbytym szkoleniu zostaną wystawione dla uczestników cer-
tyfikaty. Szkolenie jest bezpłatne. 
Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne, pok. 
nr 5 lub telefonicznie, pod numerem 17 242 82 65. Decyduje kolejność 
zgłoszeń. 

OGŁOSZENIE
Właściciele nieruchomości, którzy 
planują w 2015 roku zmianę pokry-
cia dachowego wykonanego z eterni-
tu lub osoby posiadające odpady za-
wierające azbest, prosimy o kontakt 
z Urzędem Gminy Grodzisko Dolne  
do końca stycznia bieżącego roku, 
pok. nr 5 lub o kontakt telefoniczny 
17 2436003 wew. 153.
Gmina Grodzisko Dolne po raz          
kolejny planuje złożyć wniosek do 
WFOŚiGW w Rzeszowie o dofinan-
sowanie zadania polegającego na 
usuwaniu azbestu z terenu gminy w 
2015 roku. 

W ramach wniosku, specjalistyczna firma bezpłatnie wyko-
na usunięcie pokrycia dachowego wykonanego z eternitu, a 
następnie pokrycie to zostanie odpowiednio zabezpieczone             
i przewiezione na składowisko odpadów niebezpiecznych. 
Uwaga! Dofinansowanie nie obejmuje zakupu nowego      
pokrycia dachowego i jego założenia na budynku.

F
E
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SPRZEDAM 
działkę rolno
-budowlaną

72 ary 
w Tryńczy 

przy ul. Królowej 
Jadwigii

100 m od drogi 
do Chodaczowa

Tel. 507 756 277

media na działce
CENA ZA 1A/500 ZŁ

SPRZEDAM
77 ary działki budowlanej 

w Tryńczy przy 
ul. Królowej Jadwigii, 

media przy drodze 
do Chodaczowa

Tel. 507 756 277

warunki zabudowy 
na dom                          

jednorodzinny
 

CENA ZA 1A/900 ZŁ

SPRZEDAM
119 arów działki 

rolno-budowlanej w Tryńczy 
przy ul. Królowej Jadwigii, 

media przy drodze 
do Chodaczowa

Tel. 507 756 277

CENA ZA 1A/1500 ZŁ

KUPIĘ 
POLE 
ORNE 

na terenie 
gminy 

Grodzisko 
Dolne

Tel. 698 463 
427
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SZKOŁA PODSTAWOWA W LASZCZYNACH 
Data Rodzaj zajęć Godziny 
02.02.2015 Zajęcia multimedialne i plastyczne 9.00-12.00 
03.02.2015 Zajęcia komputerowe i głośne czytanie bajek 9.00-12.00 
04.02.2015 Zajęcia czytelnicze (biblioteczne), plastyczne i ruchowe 9.00-12.00 
05.02.2015 Zajęcia językowe, multimedialne i oglądanie programów 

edukacyjnych dla dzieci w języku angielskim 
9.00-12.00 

06.02.2015 Zajęcia sportowe i gimnastyczne 9.00-12.00 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHODACZOWIE 
Dzień tygodnia Czas zajęć  Rodzaj zajęć 
Poniedziałek 9.00-12.00 Zajęcia plastyczne i sportowe 
Wtorek 9.00-12.00 Zajęcia komputerowe i muzyczne 
Środa 9.00-12.00 Zajęcia plastyczne i z j. angielskiego 
Czwartek 9.00-12.00 Zajęcia komputerowe i matematyczno- przyrodnicze 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W GRODZISKU GÓRNYM 
Dzień tygodnia Czas zajęć  Rodzaj zajęć 
Poniedziałek-piątek (02 - 06.02.2015r.) 9.30-14.00 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na sali gimnastycznej 
Poniedziałek, środa, piątek (02, 04, 06.02.2015r.) 9.30-12.30 Zajęcia z robotyki 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W GRODZISKU DOLNYM 
Dzień Godziny od – do* Rodzaj zajęć 

Poniedziałek 
02.02. 2015 

900-1300 Ferie z ciekawą książką 

900-1300 „W świecie Tolkienowskich bohaterów - poranek filmowy 

900-1300 „SOS Matematyczne”- zajęcia dla uczniów, Ciekawa przyroda - zajęcia dla uczniów 

900-1500 Turniej piłki ręcznej dla SP i Gimnazjum-hala sportowa 

Wtorek 
03.02. 2015 

900-1300 Zajęcia muzyczno-ruchowe (mała sala gimnastyczna) 

900-1300 Ćwiczenia konwersacyjne w języku angielskim 

900-1300 Zajęcie sportowe na hali dla szkoły podstawowej 

900-1300 Ferie z kinem-wyjazd uczniów do kina 

Środa 
04.02. 2015 

900-1300 Zajęcie sportowe na hali dla uczniów gimnazjum 

Czwartek 
05.02. 2015 

900-1300 Rywalizacja w wybranych grach zespołowych dla uczniów szkoły podstawowej na hali 

1700-2100 Dyskoteka dla uczniów Zespołu Szkół w Grodzisku Dolnym 

Piątek 
06.02. 2015 

900-1300 Kalambury literackie 

900-1300 Gry i zabawy językowe 

900-1300 Gry i zabawy sportowe dla uczniów gimnazjum na hali sportowej 

Sobota 
07.02.2015 

900-1700 Winter Cup - turniej mikstów siatkarskich dla młodzieży gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej 

 

 

ZAPROSZENIE DO ŚDS 

Podczas ferii w ŚDS Laszczyny oraz ŚDS Zmysłówka w poniedziałki, środy oraz piątki w godzinach 
od 9.00 do 12.00 będą organizowane zajęcia plastyczne dla dzieci. Wszystkich chętnych do udziału 
serdecznie zapraszamy. W ŚDS Laszczyny zajęcia będzie prowadzić pani Ewa Miller, w ŚDS 
Zmysłówka panie - Marta Wojnarska i Monika Maj. 

OFERTA ZAJĘĆ NA FERIE SZKOLNE 2015
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