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Stowarzyszenie Missio-

Misericordiae składa   

serdeczne podziękowa-

nia firmom, instytucjom 

oraz osobom prywat-

nym, które w sposób      

finansowy, rzeczowy lub poprzez świadczenie 

usług wsparły organizację III Regionalnego 

Kongresu Misyjnego, a byli nimi: 

- Wójt Gminy Grodzisko Dolne 

- Akcja Katolicka z Grodziska Dolnego 

- Firma OKTAN, pana Stanisława Bednarza  

- Apteka prywatna „BERBERIS”, Państwa     

Aldony i Arkadiusza Telka 

- Firma EURO OKNA-PLUS z Sieniawy 

- Firma APEX, Pana Adama Pęcaka 

- Firma ARCUS SOFT, Pana Adama          

Czerwonki 

- Firma BAS, Pana Stanisława Bieleckiego 

- Firma PRĄDEX, Pana Stanisława          

Chmieleckiego 

- Spółdzielnia GS w Grodzisku Dolnym 

- ZPOW HORINO S.A. 

- Firma JAMFOT, Pana Jerzego Murdzi 

- Kowalstwo Artystyczne, Pana Stanisława    

Stopyry 

- Drukarnia TECHGRAF z Łańcuta 

- Drukarnia POLIGRAF z Leżajska 

- Pan Tadeusz Leja 

- Pan Stanisław Piela 

- Pani Teresa Gałusza 

- Pan Stanisław Urban 

- Koło Gospodyń Wiejskich w „Miasteczku” 

 

Podziękowania kierujemy także dla sołec-

twa Grodzisko Nowe, które na czas trwania 

kongresu użyczyło pomieszczeń Budynku 

Wiejskiego, strażakom miejscowej jednostki 

OSP za pilnowanie porządku i zabezpieczenie 

imprezy oraz paniom z Koła Gospodyń     

Wiejskich w Grodzisku Nowym, za przygoto-

wanie pysznych posiłków i ciast. 
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Spotkania z misjonarzami, loterie fantowe i cha-

rytatywne aukcje, a wieczorem koncert zespołu 

„Dla Ducha” z Piotrkowa Trybunalskiego – tak 

w Parafii Chałupki Dębniańskie przebiegał III 

Regionalny Kongres Misyjny.  

W dniach 11-13 września br. kilkaset osób z róż-

nych stron uczestniczyło w zorganizowanym przez 

stowarzyszenie Missio Misericordiae kongresie mi-

syjnym. Przez trzy dni modlili się z nimi misjona-

rze i misjonarki z takich krajów jak Madagaskar, 

Argentyna, Ukraina, czy Chiny.  

W trakcie piątkowej i sobotniej Mszy św. wierni 

modlili się za misjonarzy i wszystkich tych, którzy 

żywo włączają się w różne formy pomocy misyj-

nej. O swoich doświadczeniach związanych z pracą 

na misjach opowiedzieli o. Mirosław Piątkowski 

SVD z Argentyny, o. Wojciech Rybka SVD z Chin 

s. Agnieszka Podles z Ukrainy, s. Halina, Michalit-

ka z Kamerunu oraz znany wszystkim nasz grodzi-

ski rodak o. Zdzisław Grad SVD z Madagaskaru.  

Misjonarze mówili o problemach z jakimi przy-

szło im się zmierzyć na początku posługi misyjnej 

oraz trudami dnia codziennego. Zaprezentowali 

także przywiezione specjalnie na kongres film i 

zdjęcia obrazujące życie i kulturę ludzi zamieszku-

jących kraje, w których na codzień pracują.  

Punktem kulminacyjnym kongresu była niedzie-

la. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. prał. 

Adam Rejman, Dyrektor Papieskich Dzieł Misyj-

nych w Archidiecezji Przemyskiej. Obecna była 

także siostra z przemyskiej rozgłośni „Radio Fara”, 

która przygotowywała reportaż z kongresu. Po 

mszy wszyscy chętni udali się na wspólny posiłek 

do domu wiejskiego w Grodzisku Nowym. Na 

obiad podano fasolkę, która jest jedną z głównych 

potraw spożywanych przez mieszkańców Madaga-

skaru. Posiłek przygotowały panie z Koła Gospo-

dyń Wiejskich z Grodziska Nowego. Na stołach 

znalazły się także egzotyczne owoce, m.in. manda-

rynki, banany, rodzynki, orzeszki ziemne i melony. 

Przy kawie z Madagaskaru spróbować można było 

wspaniałych lokalnych wypieków i ciast, przygoto-

wanych przez mieszkańców parafii oraz członków 

stowarzyszenia. Prócz wspólnej modlitwy i dobre-

go jedzenia była i wspaniała zabawa. Wszyscy ze 

zniecierpliwieniem czekali na charytatywną aukcję 

misyjnych pamiątek, którą w niezwykle emocjonu-

jący sposób z o. Gradem prowadził pan Marek    

Ordyczyński.  

Wśród przedmiotów wystawionych na aukcję 

znalazły się obrazy z liścia banana, naszyjniki, ba-

wole rogi, owoc baobabu, drzewko waniliowe, 

ściereczka wykonywana własnoręcznie przez dzieci 

z Etiopii, drewniane maski, kamienie, muszle, chu-

sty oraz piękne lalki w strojach typowo malgaskich. 

Uczestnicy licytacji nie szczędzili sił ani pieniędzy. 

Gdy jedni licytowali aukcyjne przedmioty inni 

ustawiali się w kolejce po losy, które jak zapewniał 

ojciec Grad wszystkie były wygrane. A główną na-

grodą w loterii był odtwarzacz DVD i aparat cyfro-

wy. Obie te nagrody trafiły do rodziny, która bar-

dzo aktywnie uczestniczyła w aukcji. Wylicytowała 
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drewnianą maskę za 550 zł i jak widać opłacało się, 

bo kto nie szczędził grosza na misje zyskiwał po-

dwójnie. Nie wliczając przedmiotów z aukcji i lote-

rii, nabyć można było wiele innych pamiątek m.in. 

książkę „Baśnie z Czerwonej Wyspy” autorstwa o. 

Grada. Łącznie w ciągu trzech dni udało się zebrać 

10 275 zł, z czego 3 275 zł pochodziło z przepro-

wadzonych licytacji. Wszystkie zebrane pieniądze 

przekazano na ręce o. Zdzisława.  

W misyjną działalność można było włączyć się 

także poprzez Duchową Adopcję Serca. Realizowa-

ny przez stowarzyszenie projekt umożliwia zdoby-

cie wykształcenia dzieciom. Dokonując comie-

sięcznej wpłaty w wysokości 10-15 zł można za-

pewnić edukację malgaskiemu dziecku. I chodź nie 

jest to adopcja fizyczna, bardziej duchowa - na od-

ległość - to cieszy się coraz większym zaintereso-

waniem. Najlepszym tego dowodem byli obecni na 

kongresie rodzice adopcyjni m.in. z Krakowa, Ty-

chów, Przemyśla czy Jarosławia. Dzięki takim oso-

bom już ponad 700 dzieci znalazło swoje rodziny 

nie tylko w Polsce, ale także za granicami kraju.  

Swoją obecnością zaszczycił także biskup Ma-

rian Rojek, który przybył na kongres mimo wielu 

zajęć.  

 

Przez trzy dni Zespół „Dla Ducha” z Piotrkowa            

Trybunalskiego dbał o oprawę muzyczną spotkania 

Obecny na kongresie bp. Marian Rojek wysłuchał koncertu 

i udzielił jego uczestnikom bożego błogosławieństwa 

Szczęśliwi posiadacze wylicytowanego podczas aukcji   

waniliowego drzewka 

Misyjne ciasta rozchodziły się jak ciepłe bułeczki  

Lewa strona sali aktywnie uczestniczyła w licytacji       

misyjnych przedmiotów 
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W dniu 13 września 2009 roku w Grodzisku 

Górnym odbyły się obchody z okazji 80-lecia 

powstania jednostki OSP.  

Uroczystości poprzedziła Msza święta w intencji 

jednostki i strażaków, którą koncelebrował ks. pro-

boszcz Jan Kuca wraz z kapelanem strażaków die-

cezji rzeszowskiej, ks. Janem Krynickim. W wy-

głoszonej homilii ks. kapelan dziękował strażakom 

za narażanie życia i nieustanną gotowość w pełnie-

niu służby.  

Dalsza część uroczystości odbyła się na placu 

przed remizą OSP w Grodzisku Górnym. Komen-

dant Gminny Andrzej Pałys złożył przedstawicielo-

wi Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego 

w Rzeszowie meldunek o gotowości. Następnie 

poczet sztandarowy przy zagranym przez Orkiestrę 

Dętą z Grodziska Dolnego hymnie narodowym za-

wiesił na maszcie flagę.  

Kilka słów powitania do zebranych gości skiero-

wał prezes jednostki OSP Jan Kosior. W jubile-

uszowych obchodach uczestniczyli poseł i radny 

sejmiku województwa podkarpackiego, przedstawi-

ciele władz wojewódzkich, powiatowych, gmin-

nych, jednostki z terenu gminy, emerytowani stra-

żacy, księża i przyjaciele jednostki.  

Po krótkim przedstawieniu rysu historycznego 

jednostki jubilatki, przystąpiono do wręczania od-

znaczeń. Za długoletnią i nienaganną służbę w sze-

regach OSP zasłużeni działacze i członkowie otrzy-

mali zaszczytne odznaczenia resortowe i korpora-

cyjne.  

Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzy-

mali: dh Pytel Andrzej, dh Chmura Adam, dh Czer-

wonka Marek.  

Srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa” 

otrzymali: dh Pytel Eugeniusz, dh Chmura Piotr, dh 

Bajan Grzegorz, dh Kulpa Piotr, dh Wróbel Józef. 

Brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa” 

otrzymali: dh Majkut Andrzej, dh Szklanny Józef, 

dh Kulpa Piotr, dh Wikiera Zdzisław.  

Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 

RP w Leżajsku nadało również 13 odznak za wy-

sługę lat. Warto wspomnieć, iż kilka nagrodzonych 

osób posiada bardzo długi staż w OSP, trwający 

nawet 45 i 50 lat.  

Odznaczenia wręczali dh Mieczysław Kot,     

Sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 

ZOSP, dh Stanisław Płoszaj, Prezes Zarządu Od-

działu Powiatowego w Leżajsku, mł. bryg. Filip 

Krzysztof , przedstawiciel Podkarpackiego Komen-

danta Wojewódzkiego w Rzeszowie, Robert        

Żołynia, Starosta Leżajski, mł. bryg. Bogdan 

Kołcz, Komendant Powiatowy PSP w Leżajsku 

oraz Wójt Gminy, Jacek Chmura.  

Ostatnim punktem części oficjalnej były wystą-

pienia. Jubileusz był okazją do przekazania straż 

kom wielu gratulacji i życzeń kolejnych pięknych 

jubileuszy. Obchody 80-lecia jednostki zakończyła 

wspólna biesiada.       MH 

Zaproszeni goście 

Odznaka za wysługę lat dla prezesa jednostki OSP Jana 

Kosiora 

Brązowy medal za Zasługi dla pożarnictwa dla druha 

Zdzisława Wikiery 
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HISTORIA JEDNOSTKI OSP GRODZISKO GÓRNE 

Tak w wielkim skrócie przedstawia się historia OSP w 

Grodzisku Górnym, która na przestrzeni 80 – letniej działal-

ności wychowała kilka pokoleń strażaków ochotników, gdzie 

wielu z nich w wyniku swojej działalności znalazło zatrudnie-

nie w Państwowej Straży Pożarnej.  

Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzisku Górnym została 

zawiązana 13 października 1929 roku. W tym właśnie dniu z 

inicjatywy ówczesnego naczelnika gminy – Piotra Kulpy- 

odbyło się w jego domu zebranie założycielskie, a nowo po-

wstała drużyna liczyła 24 członków. Została zakupiona si-

kawka ręczna z funduszów gminy. W skład zarządu OSP we-

szli druhowie: Franciszek Urban- prezes, Jan Kulpa - naczel-

nik. Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej poświęcali wie-

le uwagi i starań, aby uzbierać wystarczającą ilość pieniędzy 

na zakup sprzętu i umundurowania. Organizowane były festy-

ny i przedstawienia teatralne w miejscowej szkole podstawo-

wej, z których pieniądze trafiały na potrzeby OSP. 

W pierwszym półroczu 1930 roku stan posiadania drużyny 

powiększył się o czapki, trąbkę sygnałową, latarnię i wóz pod 

sikawkę. Rok później liczba członków liczyła 25 osób, w jej 

skład wszedł prezes honorowy Franciszek Leja- pracownik 

naukowy Politechniki Warszawskiej. W tym samym roku 

wystąpiono z inicjatywą budowy Domu Ludowego, w którym 

OSP miałoby swoją siedzibę. W 1932 roku zakupiono z wła-

snych dochodów beczkowóz, jednak coraz dotkliwsze były 

objawy kryzysu gospodarczego. Kolejnym nie korzystnym 

przełomem w historii był wybuch II wojny światowej, który 

zahamował działalność OSP aż do 1944 roku. W 1958 roku 

rozpoczęto budowę długo oczekiwanej remizy OSP. Otwarcie 

odbyło się 31 sierpnia 1961 roku, w tym też dniu odbyła się 

uroczystość przekazania do użytku nowo wybudowanego 

obiektu OSP. W imprezie uczestniczyli mieszkańcy wsi, dele-

gacje jednostek OSP dawnej gminy Grodzisko Dolne oraz 

przedstawiciele Powiatowej i Wojewódzkiej Komendy Staży 

Pożarnych. Koszt materiałów i wartość prac budowie remizy i 

świetlicy wyniosły 320 000 zł. 23 lutego 1964 roku postano-

wiono zorganizować młodzieżową drużynę pożarniczą, do 

której 26 marca przyjęto pierwszych członków  w liczbie 

siedmiu osób. 

Jednocześnie trwało gromadzenie materiałów do budowy 

tamy na rzece, co rozwiązałoby problem wody do gaszenia 

pożarów. Prace przy budowie tamy trwały przez cały rok 

1966 i 9 grudnia oddano ją do użytku. Postanowiono wtedy 

również zagospodarować basen i zaprowadzić w nim hodow-

lę ryb. W 1971 roku wykonano szereg dalszych prac – ogro-

dzono plac OSP i rozpoczęto budowę remizy według planu 

obejmującego: magazyn na paliwo, wspinalnię, suszarnię 

węży oraz rozbudowę świetlicy. Aby pokryć część wydat-

ków, urządzono zabawy taneczne. 

Jednocześnie prowadzono szkolenia bojowe, a o ich wyso-

kim poziomie świadczy zajęcie I miejsca na zawodach strefo-

wych w 1976 roku i udział w zawodach krajowych. 

Uroczystość 50-lecia obchodzona w 1979 roku dostarczy-

ła członkom jednostki wiele satysfakcji, gdyż ich działalność, 

dobre wyposażenie w sprzęt i gospodarność zostały wysoko 

ocenione. Natomiast w 75 rocznicę powstania jednostki, spo-

łeczny Komitet Fundacji Sztandaru pod przewodnictwem 

Zbigniewa Rynasiewicza- starosty leżajskiego ufundował dla 

strażaków sztandar oraz tablicę pamiątkową. 

Z większych akcji, w których uczestniczyła nasza jednost-

ka na terenie powiatu i województwa to pożar stadniny koni 

w Wierzawicach a także ratowanie mienia osób, które ucier-

piały podczas powodzi na terenie Ropczyc. 

Zarząd jednostki pozyskał z budżetu gminy środki finan-

sowe na zakup garażu i drzwi garażowych budynku główne-

go. Ponadto jednostka nasza pozyskała z jednostki OSP Pod-

lesie samochód specjalny SLOn – Żuk z agregatem oświetle-

niowym. 

Zarząd OSP ściśle współpracował z Zarządem Gminy w 

Grodzisku Dolnym, który w miarę możliwości wspierał dzia-

łalność naszej OSP, pokrywając znaczną część kosztów pro-

wadzonych prac remontowych. Prace na przestrzeni ostatnich 

lat prowadzone były na szeroką skalę a wiele z nich jednostka 

finansowała w własnym zakresie, z dochodów za wynajem 

sali i z wpływów w wyniku organizowania dyskotek. 

Zakup pompy strażackiej dla jednostki OSP Grodzisko Górne 
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35 lat minęło jak jeden dzień… chciałoby się dzi-

siaj zaśpiewać przywołując słowa piosenki An-

drzeja Rosiewicza ze znanego serialu 

„Czterdziestolatek”. Taki właśnie jubileusz 35-

lecia działalności artystycznej obchodził w sobo-

tę 22 sierpnia br. Zespół „Grodziszczoki”. Uro-

czyste, jubileuszowe obchody świętowano w 

Ośrodku Kultury. 
A te 35 lat dla zespołu to wiele, bardzo wiele 

wspólnych spotkań, prób, wyjazdów i występów w 

Grodzisku, w powiecie, regionie, województwie i 

kraju. Chociaż były również i te szczególne wyjaz-

dy zagraniczne - do Niemiec, Finlandii, Francji i 

USA. W tym czasie zespól stworzył i udoskonalił 

swój tradycyjny, reprezentatywny repertuar auten-

tycznych widowisk obrzędowych, pieśni i przyśpie-

wek oraz tańców z Grodziska i okolic. Zdobył wie-

le znaczących nagród i wyróżnień, wśród których 

wymienić należy dwie najważniejsze - Nagrodę im. 

Oskara Kolberga i Medal im. Franciszka Kotuli 

przyznane Zespołowi „Grodziszczoki” na najwyż-

szym szczeblu w uznaniu zasług w upowszechnia-

niu rodzimej kultury ludowej.  

W tym miejscu należy wspomnieć o ostatnich 

osiągnięciach i sukcesach tegoż zespołu. Niespełna 

dwa miesiące temu „Grodziszczoki” uhonorowane 

zostały Łowickim Pasiakiem - Nagrodą Główną 

VIII Ogólnopolskich Spotkań Folklorystycznych w 

Łowiczu, a dwa dni później 30 czerwca zespołowa 

delegacja odbierała w Rzeszowie, z rąk Marszałka 

Najbardziej zasłużeni członkowie zespołu otrzymali     

nagrody rzeczowe 

Na jubileuszu „Grodziszczoków” nie zabrakło i naszego 

posła 
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Pływanie po Dunaju to tylko jedna z wielu atrakcji jakie 

strażacy z Krems przygotowali dla naszych dziewczyn 

Województwa Podkarpackiego, Nagrodę Zarządu 

Województwa, przyznaną za długoletnią działal-

ność na rzecz ochrony tradycji i obrzędowości 

związanej z Ziemią Grodziską oraz kultywowanie 

rodzimego folkloru.  

Były gratulacje, kwiaty i serdeczne podziękowa-

nia przekazane zespołowi przez Wójta Gminy, pana 

Jacka Chmurę, redaktor Polskiego Radia Rzeszów, 

panią Jolantę Danak, przedstawiciela WDK Rze-

szów, pana Jana Zołoteńko oraz dyrekcję i pracow-

ników Ośrodka Kultury. Z najlepszymi życzeniami 

dla swoich kolegów i koleżanek „z branży”, przy-

byli także członkowie Zespołu „Leszczynka”, któ-

rzy odśpiewali jubilatom przygotowaną specjalnie 

na tą okazję piosenkę.  

Uznając dorobek artystyczny wieloletniej pracy, 

najstarsi i najbardziej zasłużeni członkowie zespołu 

otrzymali z rąk Wójta upominki rzeczowe. W gro-

nie wyróżnionych znaleźli się: Apolonia Kuźniar, 

Józef Kuras, Bronisława Kot, Wanda Kuras, Stefan 

Dąbek, Maria Dąbek, Marcelina Zagrodzka i Stani-

sław Grad.  

W jubileuszowym spotkaniu uczestniczyli także 

założyciele zespołu, Państwo Maria i Stanisław 

Krzeszowscy, z inicjatywy których w roku 1974 z 

Koła Gospodyń Wiejskich w Grodzisku powstał 

pierwszy w tych stronach zespół regionalny.  

Na jubileusz „Grodziszczoków” przybyły także 

zaprzyjaźnione kapele z Gniewczyny Trynieckiej i 

Markowej.  

W dniach 13-16 sierpnia br. Mistrzynie Polski 

OSP z Grodziska Dolnego wraz z opiekunami 

oraz Wicestarostą Leżajskim Józefem Majku-

tem, asp. Sztab. Zbigniewem Pudełkiewiczem,    

a także st. ogniomistrzem Andrzejem Pałysem 

odwiedzili miejscowość Krems w Austrii. 

Celem tejże wizyty, była wymiana młodzieżo-

wych drużyn sportowo-pożarniczych OSP w ra-

mach podpisanej deklaracji wzajemnej współpracy 

oraz wymiana doświadczeń z prowadzonych dzia-

łań ratowniczo-gaśniczych i ćwiczeń. Strażacy z 

Krems zaprezentowali wyposażenie swojej straży, 

zapoznali polską delegację z działalnością i struktu-

rą straży pożarnej w Krems. Ponadto uczestnicy 

wyjazdu zwiedzili okolicę i miasto Wiedeń. Za-

chwycali się pięknymi zabytkami, podziwiali wie-

deński zamek Hafburg, pałac i ogrody Schönburnn.  

Wśród atrakcji przygotowanych przez krem-

skich kolegów znalazło się pływanie kajakami         

i łodziami po rzece Dunaj oraz uczestnictwo w ob-

chodach 125-lecia jednostki OSP. Kobieca drużyna 

zademonstrowała strażakom z Krems pokaz ćwi-

czenia bojowego, a młodzi adepci pożarnictwa       

z Krems zaprezentowali ich rozwinięcia bojowe. 

Koledzy z Austrii spróbowali również swoich sił w 

ćwiczeniu bojowym wykonanym przez nasze 

dziewczyny. Dzięki temu doświadczeniu obie dru-

żyny mogły nauczyć się czegoś nowego.  

Wyjazd przebiegał w miłej, przyjaznej atmosfe-

rze, a jego uczestnicy byli pod wrażeniem zorgani-

zowania tak ciekawego pobytu w Krems.   

Współpraca między jednostkami stale się rozwija 
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Papieski pierścień, krzyż z tabernakulum, obraz 

św. Maksymiliana, czy studnia – to tylko niektó-

re z przykładów tegorocznych wieńców, jakie 

można było podziwiać na dorocznych uroczysto-

ściach dożynkowych.  

W sobotę 15 sierpnia rolnicy z Gminy Grodzi-

sko Dolne uczcili zakończenie tegorocznych żniw. 

Uroczystości rozpoczęły odprawione we wszyst-

kich parafiach gminy Msze św. dziękczynne za ze-

brane plony w intencji rolników, podczas których 

poświęcono dożynkowe chleby i wieńce.  

Po południu delegacje wieńcowe przybyły na 

stadion Grodziszczanki, gdzie przy wtórze orkiestry 

dętej uczestniczyły w paradzie dożynkowej. Nieod-

łącznym atrybutem dożynek są wieńce, których w 

tym roku mogliśmy zobaczyć aż 15. Niezwykle 

pomysłowe, wykonane z wielką starannością i arty-

zmem, wyklejone kłosami, ziarnami zbóż, owoca-

mi, przyozdobione pięknymi kwiatami. Ich kunszt i 

precyzyjne wykonanie wprawiało oglądających w 

zachwyt.  

Po przemaszerowaniu dożynkowego korowodu 

głos zabrał Wójt Gminy Jacek Chmura, który powi-

tał wszystkie delegacje wieńcowe i zaproszonych 

gości. Swoją obecnością gminne święto plonów 

ubogacili: poseł na Sejm RP Zbigniew Rynasie-

wicz, Członek Zarządu Województwa Podkarpac-

kiego Jan Burek, Zastępca Dyrektora Podkarpac-

kiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bogu-

chwale Teresa Gdula, Kierownik ARiMR w Leżaj-

sku Lesław Błądek, ks. Antoni Pawul, ks. Stanisław 

Kulikowski, ks. Wiesław Kozioł, Burmistrz Miasta 

i Gminy Nowa Sarzyna Robert Gnatek, Wójt Gmi-

ny Kuryłówka Tadeusz Halesiak, Komendant PSP 

Łańcut Roman Poterek oraz przedstawiciele gmin-

nych jednostek samorządowych, stowarzyszeń, 

pszczelarzy, strażaków i kół gospodyń wiejskich. 

W swoim wystąpieniu wójt w sposób szczególny 

zwrócił się do rolników, którym podziękował za 

trud, pracę i przywiązanie do ziemi.  

Starostowie dożynek gminnych, którymi w tym 

roku byli reprezentanci sołectwa Opaleniska, Alina 

Dądalska i Stanisław Kubis, przekazali na ręce Go-

spodarza Gminy – Jacka Chmury dożynkowy 

chleb, który został podzielony i rozdany gościom i 

mieszkańcom gminy. Podczas symbolicznego dzie-

lenia chlebem, wójt wyraził życzenie by nigdy tego 

chleba nie brakło na grodziskich stołach.  

Zgromadzeni na stadionie uczestnicy dożynek 

mieli okazję spróbować nie tylko chleba, ale rów-

nież miodu z pasiek grodziskich pszczelarzy. Było 

Dzielenie dożynkowych chlebów 

Poczęstunek chlebem i miodem 

Stanowisko z produktami pszczelimi 

Starostowie dożynek z Grodziska Dolnego 
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Wieniec przedstawia kontury kościoła, na tle którego   

widnieje wizerunek |Matki Boskiej Częstochowskiej 

też coś dla ucha. Program uroczystości wypełniły 

występy artystyczne.  

Jako pierwszy zaprezentował się Zespół Śpiewa-

czy „Leszczynka” z Wólki Grodziskiej, który przy-

gotował na tą okoliczność pieśni żniwne i dożynko-

we. Potem można było posłuchać koncertu Kapeli 

Ludowej z Nawsia, która zadedykowała grodziskiej 

publiczności kilkanaście utworów z regionu Wielo-

polszczyzny. Wśród dożynkowych wykonawców 

znalazł się również niedawno powstały Zespół Wo-

kalny Wiola z Chodaczowa. Kilkadziesiąt chwil 

rozrywki i humoru zapewnił słuchaczom duet har-

monijek ustnych „Bebel” z Biedaczowa.  

Sobotnia uroczystość dożynkowa zakończyła się 

pokazem widowisk obrzędowego „Miodobranie”, 

któremu towarzyszyły tańce i przyśpiewki grodzi-

skie w wykonaniu Zespołu Regionalnego 

„Godziszczoki”. Wszyscy chętni mogli też obejrzeć 

wystawę płodów rolnych zorganizowaną przez 

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 

Boguchwale.  

Piękna pogoda i dobra zabawa sprawiły, że     

publiczność bawiła się do późnych godzin na wie-

czornym festynie.      MH 

Tegoroczne wieńce z Wólki przedstawiają kielich z hostią i 

papieski pierścień 
Wyklejona kłosami zbóż studnia to propozycja wieńca      

z Laszczyn 
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Anioł Stróż czuwający nad bezpieczeństwem dzieci      

przechodzących kładką przez rzekę Wieniec w kształcie monstrancji - sołectwo Opaleniska 

Sołectwo Zmysłówka wykonało dwa wieńce: tabernaku-

lum z kielichem i hostią oraz wieniec w kształcie krzyża, 

obok serce i otwarta księga życia 

Wieniec z Grodziska Górnego przedstawia objawienie się 

Matki Bożej Św. Bernadecie 

Delegacja z parafii w Grodzisku Dolnym przybyła z     

dwoma wieńcami: jeden w kształcie serca, drugi to       

odzwierciedlenie  stojącej przed kościołem dzwonnicy  
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AKTUALNOŚCI 

Wierne odzwierciedlenie kapliczki stojącej w Miasteczku 

Wniebowzięcie NMP, obok wyklejone ziarnami zbóż    

obłoki  

Dzwon wiszący na belkach wyłożonych kłosami 

Św. Maksymilian Maria Kolbe, patron parafii Wólka 

Grodziska - wieniec mieszkańców tzw. Podwólcza 
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W niedzielne popołudnie 9 sierpnia br. w Nowej 

Sarzynie odbyła się impreza pod nazwą „Gdzie 

kucharek sześć… czyli Kulinarne Potyczki Kół 

Gospodyń Wiejskich Powiatu Leżajskiego”. 

Kobiety z 11 Kół Gospodyń Wiejskich (Jelna, 

Kuryłówka, Wólka Grodziska, Grodzisko Dolne, 

Brzóza Królewska, Łukowa, Wola Zarczycka, Ru-

da Łańcucka, Sarzyna, Dębno, Tarnogóra) rozsta-

wiły swoje stoiska na placu przed budynkiem Miej-

skiego Ośrodka i Sportu i Rekreacji. 

Prezentowane przez gospodynie potrawy regio-

nalne, degustowane były przez licznie przybyłą pu-

bliczność. Delektować można było się między in-

nymi domowymi pierogami ruskimi, krokietami z 

kapustą, gołąbkami z kaszą jaglaną - wszystko to 

za niewielką opłatą. Kobiety prezentowały swoje 

umiejętności wokalne oraz rywalizowały w przygo-

towanych przez organizatorów konkursach: na naj-

dłuższą obierkę z jabłka, ścieranie ziemniaków na 

czas, tzw. „dojenie krowy”, lepienie pierogów z 

borówkami. Liczyła się precyzja i szybkość. Nie 

brakło i dreszczyku emocji. Krew polała się przy 

ścieraniu ziemniaków. W końcowym rezultacie 

najlepiej zapunktowały panie z Wólki Zarczyckiej, 

które wyjechały z tytułem najlepszego koła w     

powiecie. Zaszczytne drugie miejsce zajęły gospo-

dynie z Wólki Grodziskiej. 

Taką rybą mógł się pochwalić zwycięzca 

Na grodziskim stole królowały gołąbki, pierogi, kapusta z 

grochem i oponki z serem 

W ścieraniu ziemniaków na czas pani Anna Chmura nie 

miała sobie równych 

Taką rybą mógł się pochwalić zwycięzca 

W miesiącu sierpniu Koło Wędkarskie nr 37 

„Pstrąg” w Grodzisku Dolnym zorganizowało 

po raz kolejny zawody wędkarskie. Tym razem 

do zdobycia był Puchar Wójta Gminy Grodzi-

sko Dolne.  

9 sierpnia, tuż po godzinie 5.00 grupa 12 śmiał-

ków zebrała się na grodziskim zalewie „Czyste”. 

Po rozlosowaniu stanowisk rozpoczęto czterogo-

dzinne połowy, nad przebiegiem których czuwał 

prezes grodziskiego koła PZW, pan Władysław 

Wojnarski.  

Dopisywała nie tylko pogoda, humory również. 

Po zakończeniu zawodów odbyło się ważenie ryb.  

Karpie, leszcze, ukleje i płotki - takim połowem 

mogli pochwalić się wędkarze. Zdecydowanym 

triumfatorem okazał się Mirosław Tworek, któremu 

wójt Jacek Chmura wręczył puchar. W kategorii 

senior najlepszy okazał się Maciej Szklarz.  

Po zawodach, przy kiełbasce z grilla wędkarze 

zastanawiali się nad przyszłorocznymi zawodami.  

         MH 
Uczestnicy tegorocznych zawodów wędkarskich 
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Nikt w te wakacje nie utonął. Nie było też przy-

padków bezpośredniego zagrożenia zdrowia 

i życia. 31 sierpnia ratownicy pomyślnie zakoń-

czyli tegoroczny sezon na grodziskim zalewie 

„Czyste”.  

Pogoda dopisywała zarówno w lipcu jak i w 

sierpniu. Bywały i takie dni, że kąpielisko przeży-

wało wręcz najazd turystów. Rekordowa liczba pla-

żowiczów oblegała zalew zazwyczaj w trakcie  

weekendu – podkreśla ratownik WOPR, Kamil  

Anders. Na szczęście były to bardzo bezpieczne wa-

kacje. Tego lata ratownicy nie musieli wykazywać 

się swoimi umiejętnościami. W sezonie letnim nie 

odnotowali poważniejszej interwencji, czy akcji 

ratowniczej. Jak sami twierdzą, zdecydowanie 

wzrosła świadomość osób korzystających z wypo-

czynku nad wodą. Coraz mniej jest incydentów 

związanych ze skokami na głowę. Większość jednak 

szuka w wodzie ochłody przed lejącym się z nieba 

żarem.  

Z pewnością na taki stan rzeczy miała wpływ 

sama obecność ratowników. Warto jednak pamię-

tać o tym, że wypoczynkowi nad wodą powinien 

towarzyszyć w każdej chwili przede wszystkim 

zdrowy rozsądek. Tylko wtedy nasze wakacje mają 

szansę nie zakończyć się tragicznie.  

Osób korzystających z aktywnej formy rekreacji 

jest coraz więcej. Z roku na rok wzrasta też liczba 

wczasowiczów korzystających z wypoczynku na 

grodziskim kąpielisku. Zapewne dodatkową zachę-

tą był fakt, iż wstęp na kąpielisko był bezpłatny, a 

codziennie w godzinach od 11.00 do 19.00 w lipcu 

i od 10.00 do 18.00 w sierpniu można było bez-

piecznie popływać pod opieką dwóch ratowników.  

Nad bezpieczeństwem kąpiących czuwali ratownicy 

Mieszkańcy gminy nie muszą już jeździć do   

Leżajska by sprawdzić stan techniczny swoich 

pojazdów. Nową Stację Kontroli Pojazdów 

otwarto w Grodzisku Górnym. Jest to pierwsza 

tego typu stacja na terenie gminy Grodzisko 

Dolne. Diagnostyka zlokalizowana jest w bezpo-

średnim sąsiedztwie Stacji Paliw. 

W sobotę 22 sierpnia odbyła się uroczysta inau-

guracja, podczas której stacja została poświęcona. 

W symbolicznym akcie przecięcia wstęgi uczestni-

czył także Wójt Gminy Jacek Chmura.  

Stacja liczy trzy stanowiska. Obiektowi warszta-

towemu towarzyszy sklep z zapleczem biurowym. 

Stacja wyposażona jest w nowoczesny sprzęt     

diagnostyczny, który umożliwia kompleksowa kon-

trolę stanu technicznego wszelkich pojazdów. 

Gwarantem jakości badań technicznych pojazdów 

jest specjalistyczny sprzęt. Pracujemy na najnowo-

cześniejszych, w większości polskich urządzeniach 

– podkreśla Paweł Chmura, współwłaściciel. Stacja 

prowadzić będzie badania techniczne wszystkich 

typów pojazdów do 3,5 tony, auto serwis, części 

samochodowe, serwis opon i obsługę klimatyzacji. 

Planujemy również zatrudnić pięć osób, w tym trzy 

z terenu gminy – dodaje. Stacja pracować będzie 

sześć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 8.00-17.00 oraz soboty od              

9.00-13.00.  

Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, właściciele 

myślą o poszerzeniu działalności stacji. Na działce 

sąsiedniej planują otworzyć myjnię samochodową.  

         MH 

Obiekt stacji poświęcił proboszcz, Jan Kuca 
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Rolnicy z całego podkarpacia przybyli w nie-

dzielę 30 sierpnia br. do Giedlarowej, na archi-

diecezjalne dożynki. Ponad sto delegacji wieńco-

wych z dekanatów archidiecezji przemyskiej 

oraz gmin i powiatów województwa podkarpac-

kiego przywiozło owoce swej pracy, dożynkowe 

wieńce i bochny chleba. 

We Mszy św. koncelebrowanej przez ks. abp 

Józefa Michalika, Metropolitę Przemyskiego – 

Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, 

rolnicy dziękowali za tegoroczne dary ziemi i    

plony. W wygłoszonej homilii metropolita przypo-

mniał o najważniejszych wartościach jakimi są 

wiara oraz przywiązanie do tradycji, ziemi i kultu-

ry. Arcybiskup Michalik podkreślał, że siła Pola-

ków tkwi w polskiej wsi i kościele. Zachęcał do 

pielęgnowania tych wartości oraz życia w zgodzie z 

Bogiem i bliźnimi. W procesji z darami ofiarnymi 

rolnicy złożyli tegoroczne dary ziemi zebrane z pól, 

sadów i ogrodów. Kosze z owocami, miody, wina i 

wspaniale przybrane chleby, którymi częstowano 

zgromadzonych na stadionie, delegacje wieńcowe 

przekazały Metropolicie Przemyskiemu. Po mszy 

nastąpiło poświęcenie przywiezionych wieńców, a 

delegacjom wręczono pamiątkowe dyplomy. 

XXVI Dożynki Archidiecezjalne, IX Dożynki 

Województwa Podkarpackiego i X Dożynki Powia-

tu Leżajskiego, połączone były z obchodami 600-

lecia wsi Giedlarowa. W uroczystościach które 

zgromadziły kilka tysięcy mieszkańców z regionu 

uczestniczyli Marszałek Województwa Podkarpac-

kiego, Wojewoda Podkarpacki, Senatorowie, Po-

słowie, przedstawiciele różnych szczebli instytucji 

samorządowych Województwa Podkarpackiego. 

W uroczystościach dożynkowych liczny udział 

wzięła także gmina Grodzisko Dolne, którą repre-

zentowało aż 13 delegacji wieńcowych. Z pieśnią 

na ustach, w przystrojonych wozach poszczególne 

reprezentacje przybyły na stadion do Giedlarowej 

w kolumnie, którą pilotowała policja. Starostowie z 

każdego sołectwa uczestniczyli także w procesji z 

darami ofiarnymi. 

Prócz delegacji wieńcowych na dożynkach za-

prezentowały się również panie z Koła Gospodyń 

Wiejskich z Grodziska Górnego, które wystawiły 

przygotowane przez siebie i Koło Gospodyń z Wól-

ki Grodziskiej tradycyjne grodziskie potrawy. Na 

stoisku zakosztować można było pieczonego gro-

dziskiego chleba ze smalcem, kapusty, gołąbków z 

kaszą gryczaną, jaglaną i grzybowym sosem oraz 

weselnych szyszek i ciast.  

Procesja z darami ofiarnymi 

Liczna reprezentacja naszej gminy  

Delegacja wieńcowa z Grodziska Nowego 

Powrót uczestników dożynek 
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Ponad 170 tys. zł dofinansowania na zakup stro-

jów ludowych i instrumentów muzycznych dla 

Orkiestry Dętej oraz Zespołu Regionalnego 

„Grodziszczoki” i Kapeli Ludowej otrzymał 

Gminny Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym. 

Dotację przyznano w ramach działania Odnowa 

i Rozwój Wsi objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

W sierpniu br. podpisana została umowa o przy-

znaniu dotacji na realizację złożonego w marcu 

projektu na doposażenie lokalnych zespołów. W 

ramach zadania zakupionych zostanie po 20 no-

wych kompletów tradycyjnych zarówno damskich 

jak i męskich strojów ludowych dla członków Ze-

społu i Kapeli „Grodziszczoki”. W skład stroju 

damskiego wchodzi bluzka, gorset, spódnica, zapa-

ska i buty. Strój męski składał się będzie z koszuli, 

spodni, sukmany i butów. 

Nowe stroje – 35 kompletów otrzyma również 

Orkiestra Dęta. Ponadto dzięki zakupowi nowego 

kompletu instrumentów jeszcze piękniej i donośniej 

zabrzmią melodie naszej orkiestry. Orkiestra otrzy-

ma m.in. nowe klarnety, flety, trąbki, saksofony i 

suzafony. 

Zakup strojów i instrumentów jest niezbędny dla 

prawidłowego funkcjonowania orkiestry i zespołu – 

podkreśla Katarzyna Mach-Wawrzaszek. Umożliwi 

właściwą prezentację zespołów podczas występów 

lokalnych i promujących ich dorobek na zewnątrz – 

dodaje dyrektorka Ośrodka Kultury.  

Zadowolenia z zakupu instrumentów nie kryje 

dyrygent orkiestry dętej, Jakub Magoń – Tak się 

składa, że w przyszłym roku orkiestra obchodzić 

będzie 100-lecia powstania, a nowe instrumenty 

będą wspaniałym prezentem z okazji tak wielkiego 

jubileuszu. Ponadto coraz więcej osób przychodzi 

na lekcje nauki gry na instrumentach, a nowe po-

zwolą im na efektywniejsze rozwijanie swoich 

umiejętności, dzięki czemu rozwijać się będzie na-

sza grodziska kultura.  

Całkowity koszt wykonania projektu wynosi ok. 

280 tys. zł. Realizacja tak dużego przedsięwzięcia 

byłaby niemożliwa bez wsparcia środkami ze-

wnętrznymi. W chwili obecnej Ośrodek Kultury 

prowadzi postępowanie przetargowe w celu wyło-

nienia wykonawców poszczególnych działań.  

 

         RP 

AKTUALNOŚCI 

Jeśli jesteś świadkiem przemocy domowej, nie-

ustannie słyszysz za ścianą krzyk i płacz dziecka, 

zauważyłeś niepokojące zachowanie sąsiada 

bądź sąsiadki - to tylko jedne z wielu sygnałów 

świadczące o przemocy. W takiej sytuacji powi-

nieneś bezzwłocznie zawiadomić odpowiednie 

osoby dzwoniąc pod bezpłatny numer 987.  

Od 1 września osoby borykające się z proble-

mem przemocy domowej mogą korzystać z       

bezpłatnego numeru informacyjnego. Linia, uru-

chomiona przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki, 

działa całodobowo, przez cały rok kalendarzowy. 

Oferta jest skierowana do osób doznających prze-

mocy domowej, świadków tego typu agresji 

i sprawców przemocy, którzy podejmą decyzję o 

udziale w programie korekcyjno – edukacyjnym.  

Pod numerem 987 będzie można uzyskać infor-

macje o instytucjach i organizacjach świadczących 

pomoc osobom doświadczającym przemocy 

(informacji udziela się zgodnie z bazą danych,   

którą dysponuje Wydział Polityki Społecznej 

PUW), o organizacjach pracujących ze sprawcami 

przemocy, a także o możliwościach uzyskania    

pomocy hostelowej, psychologicznej, socjalnej i 

prawnej. Wskazywane są również miejsca, gdzie 

prowadzona jest praca ze sprawcami przemocy w 

ramach programów korekcyjno - edukacyjnych. 

Numer jest bezpłatny dla osób dzwoniących z tele-

fonów stacjonarnych i automatów telefonicznych.  

         EL 
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AKTUALNOŚCI 

Dobiega końca realizacja pierwszej z dwóch 

prowadzonych przez powiat leżajski na terenie 

naszej gminy inwestycji drogowych.  

Z końcem września zakończą się utrudnienia w 

ruchu na drodze powiatowej Grodzisko Nowe-

Chodaczów. Na trzykilometrowym odcinku poło-

żono nową nawierzchnię asfaltową, Jezdnię 

wzmocniono, wylano warstwę wiążącą, a fragmen-

tami drogę poszerzono. Wykonano też prace    

związane z poprawą odwodnienia. Inwestycja reali-

zowana była równocześnie z remontem mostu na 

drodze w Chodaczowie. Nową nawierzchnię poło-

żono już wcześniej na drodze Tryńcza-Chodaczów. 

Wartość zadania na odcinku Grodzisko Nowe-

Chodaczów-Tryńcza to ponad 2 500 tys. zł., z    

czego 376 098,03 zł stanowi wkład własny gminy.  

W zaawansowanym stopniu są również prace 

związane z przebudową mostu na drodze powiato-

wej Grodzisko Dolne-Żołynia, na tzw. Orendzie. 

Jeszcze w tym roku wykonanych zostanie część 

zaplanowanych robót na odcinku tej drogi. Prze-

bieg prac w dużej mierze zależeć będzie od panują-

cych warunków atmosferycznych. Obecnie drogo-

wcy zebrali pobocza w kierunku na Opaleniska.  

Modernizacja obu dróg prowadzona jest w     

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.  

 

Zmodernizowany odcinek drogi Tryńcza-Chodaczów 

W najbliższym czasie usypane zostaną pobocza 

Przebudowywany most na tzw. Orendzie 
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AKTUALNOŚCI 

Wyświetlacz wielkoformatowy z osprzętem, 

oprogramowanie do zdalnego nauczania oraz 

materiały eksploatacyjne o łącznej wartości po-

nad 5 tys. zł trafiły do Internetowego Centrum 

Kształcenia utworzonego w zeszłym roku w 

Grodzisku Nowym.  

Dodatkowe wyposażenie pojawiło się w związ-

ku ze zwiększeniem środków finansowych w ra-

mach projektu unijnego „Wioska internetowa – 

kształcenie na odległość na terenach wiejskich”, 

którego beneficjentem jest Gmina Grodzisko Dol-

ne. Wcześniej, ze środków tego projektu dostarczo-

no między innymi: 11 zestawów komputerowych, 

urządzenie wielofunkcyjne, projektor z ekranem, 

tablet PC, meble, krzesła, oprogramowanie, wyko-

nano instalację elektryczną, alarmową i sieciową – 

wszystko o łącznej wartości ok. 110 tys. zł. 

Wraz z nowym wyposażeniem w Centrum 

Kształcenia pojawiły się także dodatkowe szkolenia 

e-learningowe. Ponadto dostępne są szkolenia po-

wstałe dotychczas w ramach realizacji projektu, w 

tym kursy informatyczne i językowe. Korzystający 

z Centrum Kształcenia mają do dyspozycji także 

biblioteczkę multimedialną oraz oprogramowanie 

biurowe – Pakiet Office 2007. 

Pomoc w korzystaniu z wszystkich możliwości 

Centrum Kształcenia świadczy specjalnie przeszko-

lony w tym celu pracownik, który także sprawuje 

nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem kompu-

terów i oprogramowania. W bezpiecznym korzysta-

niu z Internetu pomaga zainstalowane oprogramo-

wanie antywirusowe oraz Klasyfikator treści inter-

netowych CENZOR. 

Centrum Kształcenia czynne jest od wtorku do 

soboty w godzinach od 14.00 do 20.00. Dostęp do 

szkoleń, pomocy naukowych oraz Internetu jest 

całkowicie bezpłatny. Z Centrum Kształcenia mogą 

korzystać także zorganizowane grupy, np. ucznio-

wie w ramach zajęć lekcyjnych.  

 

         GP 

Zakresy tematyczne nowych szkoleń                       

e-learningowych: 

1. ekonomika, zarządzanie i technologie produkcji 

w rolnictwie, w tym m. in.: 

- ekonomika i finanse gospodarstw 

- planowanie, produkcja, logistyka, marketing w 

rolnictwie 

- ubezpieczenia, podatki, kredyty 

- założenie i prowadzenie działalności gospodar-

czej 

- nieruchomości wiejskie – nabywanie, zbywanie i 

podział 

- produkty ekologiczne i regionalne 

2. zarządzanie finansami i korzystanie z bankowo-
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AKTUALNOŚCI 

- projektowanie aplikacji internetowych 

- bezwzrokowe pisanie na klawiaturze 

- wirtualny e-handel 

- usługi w sieci Internet 

- grafika menadżerska i prezentacyjna 

- przetwarzanie i edycja tekstów 

- użytkowanie komputerów 

- kurs grafiki komputerowej 

2. szkolenia językowe, w tym m. in.: 

- język angielski dla początkujących 

- język niemiecki poziom początkujący 

- język niemiecki poziom średniozaawansowany 

Wyposażenie biblioteczki multimedialnej: 

- Encyklopedia Powszechna PWN 2009 

- Atlas Geograficzny 2009 

- Atlas Historyczny 2009 

- Szkolny słownik j. polskiego 

- Słownik polsko – angielski 

- Słownik polsko – niemiecki 

- Słownik polsko – rosyjski 

- Słownik polsko – włoski 

- Słownik polsko – hiszpański 

ści elektronicznej, w tym m. in.: 

- zasady korzystania z banków internetowych 

- korzystanie z konta elektronicznego – ćwiczenia 

praktyczne 

- zasady bezpieczeństwa transakcji elektronicznych 

3. zwiększanie odporności lokalnych społeczności 

na sytuacje kryzysowe, w tym. m. in.: 

- podstawowe szkolenia teoretyczne dla ratowni-

ków OSP 

- pierwsza pomoc przedmedyczna 

- zasady postępowania w wypadku zagrożenia klę-

ską żywiołową lub katastrofą 

4. stosowanie opakowań w produkcji spożywczej 

5. podnoszenie kwalifikacji wychowawców i opie-

kunów wiejskich świetlic środowiskowych 

Dostępne szkolenia powstałe dotychczas w ra-

mach realizacji projektu: 

1. szkolenia informatyczne, w tym m. in.: 

- arkusze kalkulacyjne 

- pakiet biurowy w biznesie 

- obsługa systemu Linux 

- tworzenie stron internetowych 

W dniu 28 sierpnia br. odbyła się XLI sesja    

Rady Gminy Grodzisko Dolne. 

Głównymi tematami sierpniowej sesji było  

przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gmi-

ny za I półrocze br. oraz dokonanie oceny pracy 

szkół w minionym roku szkolnym i zapoznanie się 

ze stanem przygotowań placówek oświatowych z 

terenu gminy do nowego roku szkolnego. 

Opisowe sprawozdanie ze stanu gminnych     

finansów na koniec I półrocza 2009r. przygotowała 

i przedstawiła w czasie sesji Skarbnik Gminy.  

W części oświatowej sesji dyrektorki kierujące 

pracą tutejszych placówek oświatowych tj. Zespołu 

Szkół w Grodzisku Dolnym i Grodzisku Górnym, 

Szkoły Podstawowej w Chodaczowie, Laszczynach 

i Opaleniskach, złożyły informacje o pracy szkół w 

minionym roku szkolnym, w tym również o osią-

gniętych wynikach nauczania, wyliczonych na  

podstawie wyników egzaminów przeprowadzanych 

na zakończenie poszczególnych etapów edukacji. 

Stan przygotowań do nowego roku szkolnego oce-

niły jako dobry. 

Takie same informacje przedstawiły Panie repre-

zentujące: Społeczną Szkołę Podstawową w Wólce 

Grodziskiej oraz Stowarzyszenie Rodziców Dzieci 

Niepełnosprawnych będące organem prowadzącym 

dla Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjnego w Lasz-

czynach.  

Dodatkowo w trakcie obrad XLI sesji Radni 

przegłosowali przyjęcie 3 uchwał z zakresu gospo-

darki komunalnej oraz zdecydowali o przyjęciu do 

realizacji 3 uchwał z zakresu gospodarki finanso-

wej gminy: 

- w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 

2009r., 

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powia-

towi Leżajskiemu, 

- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowe-

go na finansowanie planowanego deficytu budżetu 

gminy Grodzisko Dolne w roku 2009 na udziele-

nie pomocy finansowej dla Powiatu leżajskiego na 

wykonanie zadania pn. „Budowa drogi powiato-

wej nr 1273R Grodzisko Nowe-Chodaczów, 1274 

Zawisłocze Trynieckie-Chodaczów i 1570 R 

Tryńcza-Ubieszyn na terenie gminy Grodzisko 

Dolne”. 

 

         JR 
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KULTURA 

O tym, że Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy 

„Leszczynka” jest obok „Grodziszczoków” dru-

gim ambasadorem autentycznej kultury ludowej 

naszej Ziemi Grodziskiej i Podkarpacia nie  

trzeba dziś nikogo przekonywać.  

Świadczą o tym liczne nagrody i wyróżnienia 

przyznane zespołowi na konkursach i spotkaniach 

folklorystycznych, jak również śpiewaczych. Nie-

zbitym dowodem ostatnich osiągnięć „Leszczynki” 

są dwie ważne nagrody- II nagroda na XIV Woje-

wódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Śpiewa-

czych w Tyczynie zdobyta w dniu 17 czerwca oraz 

ostatnia- I nagroda w Podkarpackim Przeglądzie 

Pieśni i Melodii Ludowych, którą zespół otrzymał 

30 sierpnia br. w Giedlarowej.  

Na przeglądzie tradycyjnych pieśni ludowych   

w Tyczynie „Leszczynka” zaprezentowała pieśni 

pasterskie. Spośród 37 zespołów z całego Podkar-

pacia wólczański zespół wyróżniał się niemal        

w każdym względzie. Przy prezentacji na scenie 

dominował strój pasterski: lniany, prosty, chłopski. 

Wszyscy występowali na bosaka. Rekwizyty rów-

nież były autentyczne (batog, fujarka, patyk, star-

szy pastuch dzierżył laską), nie zabrakło przy tym 

krowy, chociaż statycznej. Śpiewane piosenki     

wykonane zostały na starodawne melodie.  

Z kolei 30 sierpnia 2009 r. w Giedlarowej miały 

miejsce Dożynki Wojewódzkie, połączone z Do-

żynkami Archidiecezji Przemyskiej oraz Podkar-

packi Przegląd Pieśni i Melodii Ludowych. Po   

zakończeniu mszy św. i poświęceniu wieńców   

odbył się Przegląd Pieśni i Maryjnych i Melodii 

Ludowych z całego Podkarpacia, w którym udział 

wzięły zespoły śpiewacze i zespoły instrumentalne. 

Wśród nich zespół „Leszczynka”. Adekwatnie do 

sytuacji zespół zaśpiewał tym razem piosenki  

żniwne.  

Scenografię i reżyserię do wykonania pieśni 

przygotowała kierowniczka zespołu, pani Maria 

Żak. Żniwiarze ubrani byli w białe, lniane stroje 

przepasane sznurkami, weszli na scenę boso z sier-

pami i wieńcami. Wieńcem zwano niegdyś małe 

wiązeczki kłosek zboża, które gospodyni w Święto 

Matki Boskiej Zielnej święciła w kościele wraz z 

ziołami. Żniwnym akcentem dawnych czasów były 

również snopek owsa i żyta, które stawiało się w 

chałupie w wigilię Bożego Narodzenia i na tych 

snopkach kładziono opłatki.  

Archaiczny już dziś obyczaj żniwny i dawne re-

alia obyczajowe tych pieśni zaświadczą, że 

„Leszczynka” w dziedzinie zachowania tradycji       

i ludowego dziedzictwa kulturowego nie ma sobie 

równych.  

I jeszcze słów kilka z wydarzeń z ostatnich dni. 

Zespół „Leszczynka” i delegacja parafii z Wólki 

Grodziskiej w dniu 6 września brały udział w XIV 

Podkarpackim Konkursie Wieńca Dożynkowego w 

Radomyślu n/Sanem. Obydwie grupy otrzymały 

wyróżnienie w kategorii wieńca religijnego. 

Gratulujemy Zespołowi „Leszczynka” i życzy-

my dalszych sukcesów artystycznych.  

       Małgorzata Burda-Król 
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WYCHOWANIE I EDUKACJA 

Piękne stroje i odpowiednia sceneria sprawiły, że dzieci wczuły się w swoje role 

Pod takim tytułem Oddział przedszkolny przy 

Szkole Podstawowej w Laszczynach realizował  

projekt dofinansowany przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

W projekcie wzięło udział 14– cioro dzieci w 

wieku 3–5 lat, które objęte były wychowaniem 

przedszkolnym i uczestniczyły w zajęciach dziesię-

ciogodzinnego oddziału przedszkolnego. Dzięki 

projektowi doposażono salę przedszkolną w nie-

zbędne meble i pomoce dydaktyczne. Dzieci brały 

udział w dodatkowych zajęciach z języka angiel-

skiego, rytmiki oraz zajęciach specjalistycznych z 

logopedii. Korzystały z wyżywienia w formie obia-

du i podwieczorka. Uczestniczyły w wyjazdach 

edukacyjnych do teatru, kina, sali zabaw Fantazja 

w Rzeszowie. Zwiedziły Ogród Zoologiczny w Za-

mościu, Zagrodę wiejską w Guciowie i Zagrodę 

garncarską w Medyni Głogowskiej. Poznały Miej-

sca Pamięci Narodowej w Gminie Grodzisko Dol-

ne oraz zobaczyły jak wygląda praca w Gminnej 

Bibliotece Publicznej w Grodzisku Dolnym.  

Udział dzieci w projekcie stworzył możliwość 

ich wszechstronnego rozwoju i równania szans 

edukacyjnych. Zdobytą wiedzę i umiejętności dzie-

ci zaprezentowały 1 lipca 2009r. na uroczystym 

podsumowaniu projektu „Bawię się i uczę”, w któ-

rym uczestniczyli zaproszeni goście: pan Jacek 

Chmura Wójt Gminy Grodzisko Dolne, pani Teresa 

Gałusza zastępca przewodniczącego Rady Gminy 

Grodzisko Dolne, pan Władysław Krupa sołtys wsi 

Laszczyny, pani Lidia Roman dyrektor Ośrodka 

Edukacyjno – Wychowawczego w Laszczynach 

oraz rodzice i nauczyciele. Spotkanie rozpoczęło 

się od wystąpienia dyrektora szkoły pani Grażyny 

Pytel, która powitała zgromadzonych. Następnie 

głos zabrała koordynatorka projektu, pani Anna 

Cisek, która przedstawiła cele i przebieg realizacji 

projektu. Potem dzieci wystąpiły z programem ar-

tystycznym. W pięknych strojach i scenerii, wczu-

wając się w swoje role zainscenizowały bajkę pt. 

„Przygody niegrzecznej żabki”. Wystawiony spek-

takl wzbudził powszechny aplauz i zachwycił go-

ści. Następnie dzieci zaprezentowały umiejętności 

rytmiczno–muzyczne, tańcząc polkę i krakowiaka. 

Pochwaliły się także znajomością języka angiel-

skiego, śpiewając kilka piosenek w tym języku. Za 

występ otrzymały gromkie brawa. Na pamiątkę 

udziału w projekcie otrzymały dyplomy i książecz-

ki – bajki. 

Uczestnicy spotkania życzyli sobie aby dzieci 

miały możliwość kontynuacji edukacji przedszkol-

nej np. poprzez udział w następnych projektach dla 

przedszkoli dofinansowanych przez UE.  AC 

Dzieci uczą się poprzez zabawę 
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OGŁOSZENIA 

 

Lokalizacja 

Działka położona przy asfaltowej drodze powiatowej relacji Grodzisko Dolne – Żołynia, nr działki 228, powierzchnia 

0.6754 ha. 

 

Opis działki 

Nieruchomość jest niezabudowana, w kształcie czworoboku, obecnie 

wykorzystywana pod uprawy rolne. Działka sąsiaduje z działkami       

niezabudowanymi rolnymi. Dojazd do działki dobry, z drogi powiatowej. 

Wyposażona jest w infrastrukturę energetyczną i wodociągową. Zgodnie 

z Planem zagospodarowania  przestrzennego Gminy Grodzisko Dolne 

część przedmiotowej nieruchomości (ok. 0.20 ha) położona jest w kontu-

rze MR –zabudowa zagrodowa jednorodzinna natomiast pozostała pod 

uprawy polowe. 

Południową stroną działki wzdłuż granicy ustanowione jest prawo prze-

jazdu, przechodu i przegonu. Ma urządzoną księgę wieczystą nr 25 608 

w Sądzie Rejonowym w Leżajsku. 

 

Termin ważności oferty – do 6 października 2009r. 

Data przetargu - 12 października 2009r.  

Cena wywoławcza - 34 842 zł brutto 

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK POŁOŻONYCH W ZMYSŁÓWCE 

Lokalizacja 

Działka położona obok tartaku na Zmysłówce, nr działki 369/9, pow. 0.2985 ha. 

 

Opis działki 

Nieruchomość jest niezabudowana, w kształcie wieloboku. Brak dojazdu. 

Działka sąsiaduje z działkami zabudowanymi, rolnymi oraz z budynkiem 

w którym prowadzone są usługi tartaczne. Porośnięta jest pojedynczymi 

drzewami brzozy, lipy, dębu, jesionu, czereśni i sosny. Wyposażona jest 

w infrastrukturę energetyczną i wodociągową. Zgodnie ze Studium uwa-

runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzi-

sko Dolne przedmiotowa nieruchomość położona jest  na obszarach o 

korzystnych warunkach klimatycznych dla osadnictwa. 

Ma urządzoną księgę wieczystą nr 25 608 w Sądzie Rejonowym w      

Leżajsku. 

 

Termin ważności oferty – do 6 października 2009r. 

Data przetargu - 12 października 2009r.  

Cena wywoławcza - 36 568 zł brutto 

Lokalizacja 

Działka położona obok tartaku na Zmysłówce, nr działki 369/8, pow. 0.0727 ha. 

 

Opis działki 

Nieruchomość jest niezabudowana, teren działki równy, w kształcie wie-

loboku. Wykorzystywana obecnie jako ogródek przydomowy. Dojazd 

drogą gminną. Działka sąsiaduje z działkami zabudowanymi, leśnymi 

oraz z budynkiem, w którym prowadzone są usługi tartaczne. Wyposażo-

na jest w infrastrukturę energetyczną i wodociągową. Zgodnie ze       

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Grodzisko Dolne przedmiotowa nieruchomość położona jest na 

obszarach o korzystnych warunkach klimatycznych dla osadnictwa. Ma 

urządzoną księgę wieczystą nr 25 608 w Sądzie Rejonowym w Leżajsku. 

 

Termin ważności oferty – do 6 października 2009r. 

Data przetargu - 12 października 2009r.  

Cena wywoławcza - 9 088 zł brutto 
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Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska 

Społeczna Szkoła Podstawowa 

Rada Rodziców 
 

ZAPRASZAJĄ 
 

mieszkańców wsi Wólka Grodziska 

do aktywnego uczestnictwa w projekcie 
 

„Z KSIĄŻKĄ DO WIEDZY” 
 

realizowanego od 1.09. 2009r. do 31.01.2010r. 

w ramach programu Działaj Lokalnie VI 
 

Realizując program: 
- Zaadoptujemy pomieszczenie na kawiarenkę czytelniczą w salce katechetycznej 

- Zapewnimy opiekę nad uczniami przebywającymi w kawiarence 

- Wzbogacimy księgozbiór szkolny 

- Udostępnimy zasoby biblioteki szkolnej i parafialnej zainteresowanym czytelnikom 

- Zainteresujemy mieszkańców wsi czytelnictwem 

- Poznamy literaturę związaną z regionem 

- Zorganizujemy wycieczki do bibliotek i teatru 

- Przeprowadzimy konkursy czytelnicze 
Organizatorzy programu 

 

Projekt p.t. „Z książką do wiedzy” dofinansowany ze środków programu  

„Działaj Lokalnie VI” Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanej  

Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. 

OGŁOSZENIA 

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku 

Dolnym informuje o przedłużeniu terminu 

konkursu fotograficznego „Najpiękniejsze 

zakątki naszej gminy”. Zdjęcia na konkurs 

będzie można przesyłać jeszcze przez cały 

miesiąc, do 30 września 2009r. Tematyka 

konkursu jest interesująca, zwłaszcza dla lokalnych patriotów, 

których w Grodzisku nie brakuje. Mogą powstać ciekawe, intry-

gujące prace. Mamy nadzieję, że przedłużenie terminu konkursu 

jeszcze bardziej zmotywuje mieszkańców naszej gminy do       

fotografowania. 

Organizatorów interesują nie tylko zabytki architektoniczne, 

ale też miejsca do tej pory jeszcze nie odkryte, na których widać 

odciśnięty ślad historii, piętno upływającego czasu. 

Zachęcamy do przedstawiania i fotografowania również     

elementów etnicznych, kulturowych, czy religijnych charaktery-

stycznych dla naszej społeczności. Powstałe w konkursie zdjęcia 

będą zamieszczone na stronie internetowej gminy, w lokalnej  

gazecie oraz stanowić będą ekspozycję w miejscach użyteczności 

publicznej. 

Zwrot podatku  

za paliwo 

 

Wójt Gminy Grodzisko Dol-

ne  przypomina  producentom       

rolnym o składaniu wniosków 

dotyczących  zwrotu  podatku 

akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzysta-

nego rolniczo w ramach limitu 

zwrotu  podatku  określonego 

na 2009r.  

W terminie od 1-go do 30-go 

września 2009r należy złożyć 

odpowiedni wniosek w pokoju 

nr 1 Urzędu Gminy Grodzisko 

Dolne wraz z fakturami VAT 

stanowiącymi  dowód  zakupu 

oleju napędowego w okresie od 

1 marca 2009r. do 31 sierpnia 

2009r. 

OGŁOSZENIE 



  

 


