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Numer zamknięto: wrzesień 2018r. 
Nakład 2000 egzemplarzy

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

w.

Uroczyste otwarcie wystawy „Grodziszczanie w walce o niepodległość” – park w Grodzisku Dolnym 
Miasteczku.

Uroczyste nadanie sztandaru jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Laszczynach połączone  
z obchodami 60– lecia istnienia jednostki.

fot. Anna Potaczała
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W ciągu ostatnich 4 lat dzięki środkom unijnym mogliśmy 
dynamicznie zmieniać obraz naszej małej ojczyzny. Pozwoliło 
to przyspieszyć realizację wielu inwestycji nawet o kilkana-
ście lat. Już teraz możemy korzystać z przebudowanej drogi 
Chodaczów – Laszczyny, chodnika w Opaleniskach, Centrum 
Robotyki w Grodzisku Górnym, Dziennego Domu Pomocy dla 
Osób Starszych czy odnowionego parku w Grodzisku Dolnym 
- Miasteczku. 

Dzięki skutecznym staraniom w tej kadencji trafi do gminy dodatkowo 27 mln zł! Licząc łącznie,  
w ciągu trzech ostatnich kadencji udało się ściągnąć do gminy już ponad 61 mln zł, zarówno na inwestycje jak  
i przedsięwzięcia nieinfrastrukturalne. 

Inwestycje gminne są rozpędzone. Obecnie finalizowana jest rozbudowa Środowiskowych Domów Samopomocy, 
trwają prace przy budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Grodzisku Dolnym, kanalizacji w Laszczynach 
i lodowiska obok stadionu w Grodzisku Górnym. Już niebawem rozpocznie się realizacja projektu instalacji od-
nawialnych źródeł energii na 600 budynkach prywatnych. Tylko w ramach tego projektu do gminy trafi 6,6 
mln zł.

Trwają prace scaleniowe w Grodzisku Dolnym i Grodzisku Nowym, które przyniosą naszej gminie dodatkowe 
27 mln zł. Powiat leżajski złożył także wniosek o środki unijne na scalenie gruntów w pozostałych miejscowo-
ściach gminy: Chodaczowie, Laszczynach, Opaleniskach, Podlesiu i Zmysłówce. Liczymy że nasza determinacja 
zostanie nagrodzona i pozyskamy środki, które w niespotykanym dotąd zakresie poprawią warunki rolne i bytowe. 

Chcę też poinformować, że oczekujemy na pozytywną ocenę wniosku o dofinansowanie budowy Grodziskiej Ma-
sarni. Bardzo zależy nam na realizacji tego projektu, gdyż zapewni on mieszkańcom dostęp do smacznych wyro-
bów z pewnego surowca a lokalnym hodowcom możliwość podniesienia zyskowności produkcji trzody chlewnej. 

Widzę jak wiele przedsięwzięć pozostaje jeszcze do zrobienia, zarówno tych bardzo kosztownych jak i mniej-
szych, ale równie ważnych. Już trwają przygotowania do realizacji kolejnych zadań w poszczególnych sołectwach. 
Zależy mi na tym, by mimo napotykanych ograniczeń, ten „rozpędzony pociąg inwestycyjny” dalej 
zmieniał na lepsze miejsce, w którym żyjemy! 

Drodzy
mieszkańcy!

Jacek Chmura 
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Interesującym tematem dla 
mieszkańców są finanse gminy 
a w szczególności poziom zadłu-
żenia. Zadajemy sobie różne py-
tania, choćby podstawowe: czy 
to dobrze czy źle że gmina bierze 
pożyczki. Aby pomóc w ocenie sy-
tuacji i wyjaśnić powody dla któ-
rych gmina korzysta z  preferen-
cyjnych kredytów przedstawiam 
4 zasady, którymi kierujemy się 
rozważając zaciągnięcie pożycz-
ki.
 
1. Na pomnażanie pieniędzy

Wyobraź sobie sytuację, że jeszcze 
przez tydzień możesz za jedyne 50 
tys. zł kupić nowy dom warty 300 tys. 
zł! Nie masz domu. Oszczędzasz i na 
budowę uskładałeś już 25 tys. zł. Wy-
obraź sobie jeszcze, że masz uczci-
wego sąsiada, który może pożyczyć ci 
bez dodatkowych kosztów brakujące 
25 tys. zł. 
Masz jakieś wątpliwości co zrobić? 
Powiesz, że „ja dla zasady nie poży-
czam i dlatego będę przez następ-

ne lata odkładał na wybudowanie 
domu”? Jak wytłumaczysz żonie i 
dzieciom, że dla zasady nie skorzy-
stałeś z takiej możliwości?

W takiej sytuacji jest nasza gmina. 
Potrzeby są ogromne i kosztowe. Wy-
starczy wziąć pod uwagę tylko drogi, 
chodniki, oświetlenia czy kanalizację. 
Wielokrotnie przewyższają one nasze 
możliwości. Z własnych środków bę-
dziemy budowali przez bardzo długie 
lata. Co gorsze, koszty ciągle rosną, 
więc z czasem i nasze możliwości też 
spadają. Mamy natomiast jeszcze 
przez jakiś okres dostępne środki 
unijne. Jest to atrakcyjne wsparcie, 
ale trzeba zapewnić tzw. wkład wła-

sny. I na to pożyczamy. Warto zainwe-
stować własne i pożyczone pieniądze 
w  projekty unijne, gdyż w ten sposób 
możemy wykonać wielokrotnie wię-
cej. Każda złotówka włożona w pro-
jekt daje nam średnio 3 zł na reali-
zację inwestycji. Pożyczamy więc by 
zyskać jeszcze więcej.

2. Tylko na inwestycje

To ważna zasada, którą się kieruje-
my – pożyczamy tylko i wyłącznie na 
inwestowanie. Każda zaciągnięta po-
życzka dotyczyła konkretnych przed-
sięwzięć. Czy możemy sobie jeszcze 
wyobrazić gminę bez oczyszczalni 
ścieków i kanalizacji w Grodzisku 
Nowym i Chodaczowie, drogi Grodzi-
sko Górne – Leżajsk, chodników w 
poszczególnych miejscowościach czy 
wyremontowanych budynków szkół? 
Te inwestycje już służą mieszkańcom 
podnosząc standard życia, czy popra-
wiając bezpieczeństwo.

3.Preferencyjne warunki

Korzystamy tylko i wyłącznie z kredy-
tów preferencyjnych dla gmin. Są one 
oferowane m. in. przez specjalnie do 
tego powołane instytucje jak Bank 
Gospodarstwa Krajowego czy Euro-
pejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. 
Oprocentowanie takich kredytów jest 
na minimalnym poziomie.

Pożyczać by 
inwestować

W bieżącej kadencji, wydając 6,5 mln zł środków 
własnych i pożyczając 7,75 mln zł pozyskaliśmy 

dodatkowo na inwestycje

22,5 mln zł
i w efekcie przysporzyliśmy

majątek o wartości

36,75 mln zł
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4.Bezpieczne dla gminy

Podejmując decyzję o zaciągnięciu 
kredytu na kolejną inwestycję bie-
rzemy zawsze pod uwagę możliwości 
finansowe gminy. Zachowane muszą 
być proporcje łącznej wysokości kre-
dytów do wielkości budżetu a roczna 
wysokość spłacanych rat nie może 
przekraczać współczynnika spłaty zo-
bowiązań wyliczanego indywidualnie 
dla gminy. Każda uchwała w sprawie 
pożyczki poddawana jest analizie 
przez organ nadzorczy jakim jest Re-
gionalna Izba Obrachunkowa i nie ma 
możliwości zaciągnięcia kredytu bez 
pozytywnej opinii RIO co do możliwo-
ści jego spłaty.

Wójt i rada, którym zależy na rozwoju 
gminy muszą wykorzystywać dziejo-
wą szansę i pozyskiwać maksymalnie 
dużo środków dla gminy. Kredyty in-
westycyjne pozwalają pomnożyć fun-
dusze, muszą być jednak bezpieczne 
dla gminnych finansów. Gdyby obec-
ne zadłużenie wynosiło 0% to ozna-
czałoby, że z lenistwa lub strachu „za-
kopaliśmy posiadany talent”. Historia 
by nas z tego rozliczyła a gmina nie 
zyskałaby tak wielu potrzebnych na-
szym mieszkańcom inwestycji, z któ-
rych już możemy korzystać.

Zobowiązania Gminy Grodzisko Dolne  
w liczbach:

- Aktualne zadłużenie to 7,75 mln zł, co stanowi 
15,3% dochodów w roku 2018

- Ustawowy, indywidualny wskaźnik spłaty zobowią-
zań wynosi 1,59 % przy dopuszczalnym wskaźniku 
w wysokości 10,44 %

Zadłużenie jest niższe niż średnia krajowa  
zadłużenia gmin w Polsce
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RaportRaport
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RaportRaport

Budowa drogi gminnej nr 
104589R wraz z budową prze-
pustu w miejscowości Wólka 

Grodziska.

Wartość zadania: 
350 tys. zł, w tym dofinanso-

wanie 169 tys. zł

Źródło finasowania: Narodowy 
Program Przebudowy Dróg Lokal-

nych, Gmina Grodzisko Dolne

Budowa wiaty tanecznej  
w Chodaczowie 

Wartość zadania:  
68 tys. zł

Źródło finasowania: Gmina Grodzisko 
Dolne

Zakup łodzi z silnikiem 
Yamaha do ratownictwa 

wodnego 

Wartość zadania: 
33 tys. zł, w tym dofi-
nansowanie 33 tys. zł

Źródło finasowania: 
Krajowy System Ratowniczo-

-Gaśniczy

Przebudowa odcinka drogi 
powiatowej Kopanie Żołyńskie 

- Grodzisko Dolne 

Wartość zadania:
1 mln 21 tys. zł, w tym

dofinansowanie 764 tys. zł

Źródło finasowania: Wojewoda 
Podkarpacki, Powiat Leżajski, Gmina 

Grodzisko Dolne

ROK 2015
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RaportRaport

Remont drogi cmentarnej w Gro-
dzisku Dolnym

Wartość zadania:
169 tys. zł

Źródło finasowania: Gmina  
Grodzisko Dolne

Budowa parkingu obok cmenta-
rza w Grodzisku Dolnym 

Wartość zadania:
18 tys. zł, w tym dofinanso-

wanie 9 tys. zł

Źródło finasowania: Podkarpacki 
Program Odnowy Wsi, Gmina  

Grodzisko Dolne

Zakup narzędzi hydraulicznych do 
ratownictwa drogowego

Wartość zadania: 
61 tys. zł, w tym dofinansowa-

nie 50 tys. zł

Źródło finasowania: Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej, Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, Gmina 

Grodzisko Dolne 

Czas na Aktywność w Gminie 
Grodzisko Dolne

Wartość zadania:
66 tys. zł, w tym dofinanso-

wanie 44 tys. zł

Źródło finasowania: Regionalny 
Program Operacyjny Wojewódz-

twa Podkarpackiego, Gmina  
Grodzisko Dolne
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RaportRaport

Budowa obwodnicy wokół stadionu 
w Grodzisku Górnym

Wartość zadania: 
301 tys. zł

Źródło finasowania: Gmina  
Grodzisko Dolne

Remont drogi „Na Zaborcze”

Wartość zadania: 
181 tys. zł, w tym dofinansowa-

nie 49 tys. zł

Źródło finasowania: Narodowy Pro-
gram Rozwoju Dróg Lokalnych,  

Gmina Grodzisko Dolne

Rozbudowa drogi powiatowej 
tzw. Żołyńska wraz z budową 

chodnika

Wartość zadania: 
831 tys. zł, w tym dofinanso-

wanie 300 tys. zł

Źródło finasowania: Powiat Leżaj-
ski, Gmina Grodzisko Dolne

Nawodnienie płyty stadionu w Gro-
dzisku Górnym 

Wartość zadania: 
43 tys. zł

Źródło finasowania: Gmina  
Grodzisko Dolne

ROK 2016
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RaportRaport

Budowa oświetlenia boiska sporto-
wego w Grodzisku Nowym

Wartość zadania: 
63 tys. zł

Źródło finasowania: Gmina  
Grodzisko Dolne

Rozbudowa i modernizacja istnie-
jącej sieci kanalizacji sanitarnej na 

terenie Gminy Grodzisko Dolne

Wartość zadania: 
189 tys. zł

Źródło finasowania: Gmina  
Grodzisko Dolne

Okres realizacji: lata 2015 - 2016

Remont mogiły zbiorowej 3 żołnie-
rzy Wojska Polskiego oraz nagrob-
ka na mogile Stanisława Poznań-

skiego

Wartość zadania: 
12 tys. zł, w tym dofinansowa-

nie 9 tys. zł

Źródło finasowania: Podkarpacki 
Urząd Wojewódzki, Gmina  

Grodzisko Dolne 
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RaportRaport

Zakup defibrylatorów AED

Wartość zadania: 
11 tys. zł

Źródło finasowania: Gmina  
Grodzisko Dolne

Uporządkowanie działki w Grodzi-
sku Dolnym

Wartość zadania: 
19 tys. zł, w tym dofinanso-

wanie 9 tys. zł

Źródło finasowania: Podkarpacki 
Program Odnowy Wsi, Gmina  

Grodzisko Dolne

Scalenie gruntów (ok. 2700 ha), 
obręb geodezyjny Grodzisko Dolne 

(w tym wieś Grodzisko Nowe)

Wartość zadania:
27 mln 500 tys. zł, w tym dofi-
nansowanie 27 mln 500 tys. zł

Źródło finasowania: Program Roz-
woju Obszarów Wiejskich, budżet 

państwa 

Okres realizacji: lata 2016 - 2020
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RaportRaport

Rozbudowa drogi powiatowej wraz 
z budową chodnika w miejscowości 

Zmysłówka i Opaleniska 

Wartość zadania: 
1 mln 41 tys. zł, w tym dofinan-

sowanie 599 tys. zł

Źródło finasowania: Program Roz-
woju Obszarów Wiejskich, Gmina  

Grodzisko Dolne

Budowa chodnika w Laszczy-
nach, od krzyżówki w kierunku 

na Gniewczynę 

Wartość zadania: 
117 tys. zł

Źródło finasowania: Gmina  
Grodzisko Dolne

„Nowoczesna szkoła w nowocze-
snej Europie” -Zespół Szkół w Gro-

dzisku Górnym

Wartość zadania: 
128 tys. zł, w tym dofinansowa-

nie: 128 tys. zł

Źródło finasowania: Program Era-
smus +

Przebudowa i rozbudowa drogi 
powiatowej w Chodaczowie  

i w Laszczynach

Wartość zadania: 
2 mln 972 tys. zł, w tym dofi-
nansowanie 1 mln 853 tys. zł

Źródło finasowania: Program Roz-
woju Obszarów Wiejskich, Gmina  

Grodzisko Dolne

ROK 2017
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RaportRaport

Przebudowa skrzyżowań w Lasz-
czynach oraz przebudowa drogi 

powiatowej w Zmysłówce TARTAK

Wartość zadania:
852 tys. zł, w tym dofinanso-

wanie: 347 tys. zł

Źródło finasowania: Powiat Leżaj-
ski, Gmina Grodzisko Dolne

Pozyskanie wozu do ratownictwa 
technicznego marki Renault Ma-

scott 160.65

Wartość zadania:
300 tys. zł

Źródło finasowania: przekazanie 
przez Państwową Straż Pożarną w 

Leżajsku

„Kodowanie Robotyka i Nauczanie 
Cyfrowe w Europie” - Zespół Szkół 

w Grodzisku Górnym

Wartość zadania:
144 tys. zł, w tym dofinansowa-

nie 144 tys. zł

Źródło finasowania: Program Era-
smus +

Okres realizacji: lata 2017-2019

Ogólnopolska Parada Straży Wiel-
kanocnych „TURKI 2017”

Wartość zadania:
62 tys. zł, w tym dofinansowa-

nie: 30 tys. zł

Źródło finasowania: Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

Gmina Grodzisko Dolne
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RaportRaport

Przebudowa drogi Granicznej  
w Grodzisku Nowym 

Wartość zadania: 
368 tys. zł, w tym dofinansowa-

nie: 172 tys. zł

Źródło finasowania: Narodowy Pro-
gram Przebudowy Dróg Lokalnych, 

Gmina Grodzisko Dolne

Renowacja parku w Grodzisku  
Miasteczku

Wartość zadania: 
355 tys. zł, w tym dofinansowa-

nie: 265 tys. zł

Źródło finasowania: Program Roz-
woju Obszarów Wiejskich, Gmina  

Grodzisko Dolne

ROK 2018 Rozbudowa Budynku Zespołu Szkół 
w Grodzisku Górnym wraz z prze-

budową sali gimnastycznej

Wartość zadania:
2 mln 435 tys. zł, w tym dofi-

nansowanie 987 tys. zł

Źródło finasowania: Regionalny 
Program Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego, Gmina  
Grodzisko Dolne

Budowa Dziennego Domu Pomo-
cy wraz z siedzibą GOPS w Gro-

dzisku Dolnym

Wartość zadania:
 5 mln 484 tys. zł, w tym dofi-
nansowanie 2 mln 883 tys. zł

Źródło finasowania: Regionalny 
Program Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego, Gmina  
Grodzisko Dolne
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RaportRaport

Montaż i instalacja odnawialnych 
źródeł energii na budynkach miesz-
kalnych na terenie gmin Grodzisko 

Dolne i Miasto Leżajsk 

Wartość zadania: 
12 mln 800 tys. zł, w tym dofi-
nansowanie: 9 mln 999 tys. zł

Źródło finasowania: Regionalny 
Program Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego, wkład własny miesz-
kańców, Gmina Grodzisko Dolne

Okres realizacji: lata 2018 - 2019

Budowa lodowiska na stadionie  
w Grodzisku Górnym

Wartość zadania:
1 mln 457 tys. zł, w tym dofi-

nansowanie: 743 tys. zł

Źródło finasowania: Ministerstwo 
Sportu i Turystyki, Gmina Grodzisko 

Dolne

Budowa kanalizacji sanitarnej  
w Laszczynach i w Grodzisko Dolnym wraz z roz-

budową sieci wodociągowej w Zmysłówce -  
zadanie realizowane przez PGK Sp. z o.o. 

w Grodzisku Dolnym

Wartość zadania: 2 mln 873 tys. zł, w tym 
dofinansowanie: 1 mln 495 tys. zł

Źródło finasowania: Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, PGK Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym

Okres realizacji: lata 2018 - 2019
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RaportRaport
Termomodernizacja budynku Szko-
ły Podstawowej wraz z Remizą OSP 

w Opaleniskach

Wartość zadania:
1 mln 412 tys. zł, w tym dofi-

nansowanie 785 tys. zł

Źródło finasowania: Regionalny 
Program Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego, Gmina Grodzisko 

Dolne

Rozbudowa Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Laszczynach i w 

Zmysłówce 

Wartość zadania: 
3 mln 845 tys. zł, w tym dofi-
nansowanie 1 mln 946 tys. zł

Źródło finasowania: Regionalny 
Program Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego, Gmina Grodzisko 

Dolne

Budowa Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych w 

Grodzisku Dolnym

Wartość zadania: 
935 tys. zł, w tym dofinansowa-

nie: 639 tys. zł

Źródło finasowania: Regionalny 
Program Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego, Gmina Grodzisko 

Dolne

„Regionalne Centrum Robotyki Edu-
kacyjnej”- Zespół Szkół w Grodzisku 

Dolnym i w Grodzisku Górnym

Wartość zadania: 
784 tys. zł, w tym dofinansowa-

nie 736 tys. zł

Źródło finasowania: Regionalny Pro-
gram Operacyjny Województwa Podkar-

packiego, Gmina Grodzisko Dolne
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RaportRaport

Budowa ronda na skrzyżowaniu  
w Grodzisku Górnym wraz z posze-

rzeniem mostu na potoku Lesz-
czynka

Wartość zadania: 
1 mln 925 tys. zł, w tym dofi-
nansowanie: 1 mln 181 tys. zł

Źródło finasowania: budżet pań-
stwa, Powiat Leżajski, Gmina  

Grodzisko Dolne

Przebudowa odcinka drogi powia-
towej w Zmysłówce (tzw. droga 

telefoniczna)

Wartość zadania: 
1 mln 137 tys. zł, w tym dofi-

nansowanie: 962 tys. zł

Źródło finasowania: budżet pań-
stwa, Powiat Leżajski, Gmina  

Grodzisko Dolne

Zakup pojazdu do przewozu osób 
dla Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Laszczynach i w Zmy-

słówce 

Wartość zadania: 
167 tys. zł, w tym dofinansowa-

nie: 80 tys. zł

Źródło finasowania: Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych, Gmina Grodzisko Dolne

Budowa oświetlenia ulicznego na 
terenie gminy

Wartość zadania: 
232 tys. zł

Źródło finasowania: Gmina  
Grodzisko Dolne

Okres realizacji: lata 2015 - 2018
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RaportRaport
Modernizacja dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych na obiektach po-
scaleniowych w Grodzisku Górnym 

i Wólce Grodziskiej

Wartość zadania: 
594 tys. zł, w tym dofinansowa-

nie: 594 tys. zł

Źródło finasowania: Urząd Marszał-
kowski Województwa Podkarpackiego

Okres realizacji: lata 2015 - 2018

Bezpłatne szczepienia przeciwko 
pneumokokom – program profilak-
tyki zakażeń pneumokokowych w 

Gminie Grodzisko Dolne

Wartość zadania: 
86 tys. zł

Źródło finasowania: Gmina  
Grodzisko Dolne

Okres realizacji: lata 2015 – 2018

Usuwanie wyrobów zawierających 
azbest z terenu gminy Grodzisko 

Dolne 

Wartość zadania: 
57 tys. zł, w tym dofinansowa-

nie: 19 tys. zł

Źródło finasowania: Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska w Rze-

szowie, Gmina Grodzisko Dolne

Okres realizacji: lata 2015 – 2018

Gminny Program Wspierania Uzdol-
nionych Uczniów 

Wartość zadania:
145 tys. zł

Źródło finasowania: Gmina  
Grodzisko Dolne

Okres realizacji: lata 2015 – 2018
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RaportRaport
Podkarpacki Bank Żywności

Wartość zadania: 
405 tys. zł, w tym dofinanso-

wanie: 405 tys. zł

Źródło finasowania: Program 
Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Okres realizacji: lata 2015 – 2018

Remont dróg gminnych 

Wartość zadania:
1 mln 441 tys. zł

Źródło finasowania: Gmina  
Grodzisko Dolne

Okres realizacji: lata 2015 - 2018

Aktywny Senior DDP w Gminie Grodzi-
sko Dolne

Wartość zadania:
1 mln 261 tys. zł, w tym dofinan-

sowanie: 1 mln 198 tys. zł

Źródło finasowania: Regionalny Pro-
gram Operacyjny Województwa Podkar-

packiego, Gmina Grodzisko Dolne

Okres realizacji: lata 2018 – 2020

Asystent Rodziny

Wartość zadania: 
149 tys. zł, w tym dofinansowa-

nie: 87 tys. zł

Źródło finasowania: budżet pań-
stwa, Gmina Grodzisko Dolne 

Okres realizacji: lata 2015 - 2018
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Nabrały tempa prace na budowie 
PSZOKu. Obecnie wykonywane 
są roboty związane z budową bu-
dynku magazynowego odpadów 
z wydzieloną częścią socjalno-
-biurową oraz roboty ziemne do-
tyczące infrastruktury i instalacji 
towarzyszących.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych to miejsce na terenie 
gminy gdzie mieszkańcy będą mogli  
w ramach opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi pozostawić 
odpady, których nie można oddać 
podczas comiesięcznej zbiórki odpa-
dów organizowanej w workach i po-
jemnikach. PSZOK zapewni przyjmo-
wanie takich odpadów komunalnych 
jak:

- zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny pochodzący z gospo-
darstw domowych,
- przeterminowane leki i chemi-
kalia powstające w gospodar-
stwach domowych,
- zużyte baterie i akumulatory,
- meble i inne odpady wielkoga-
barytowe,
- odpady budowlane i rozbiórko-
we,
- zużyte opony,
- odpady zielone.

W początkowym okresie Punkt czynny 
będzie dwa razy w tygodniu i obsługi-
wany będzie przez pracownika, który 
będzie nadzorował odbiór odpadów 
od mieszkańców. PSZOK wyposażony 
będzie w odpowiednie zamykane po-
jemniki i kontenery do gromadzenia 
wysegregowanych frakcji odpadów. 
Zamontowany zostanie także całodo-
bowy system monitoringu wizyjnego 
zapobiegający podrzucaniu śmieci. 
Ze względu na rodzaj odpadów odda-

wanych do PSZOK, nie należy się spo-
dziewać przykrego zapachu lub gry-
zoni. Odpady typowe z gospodarstw 
domowych będą nadal odbierane na 
starych zasadach, czyli w workach 
lub pojemnikach bezpośrednio z nie-
ruchomości raz w miesiącu. 

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych realizowana 
jest w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Pod-
karpackiego na lata 2014 – 2020.

Trwają prace związane z budową Punktu Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodzisku 
Dolnym
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SZKŁO
Jedna tona szkła to około 3300 sztuk 
nowych, półlitrowych butelek. Produk-
ty ze szkła (butelki, słoiki itp.) w 100% 
nadają się do ponownego przetworze-
nia, każdy z nas wyrzuca roczne 56 
opakowań szklanych nadających się 
do recyklingu. Jeżeli każdy z nas wy-
rzuci na śmietnik tylko jeden słoik to 
na wysypisko w całej Polsce trafi rocz-
nie 10 tysięcy ton szkła. Z odzyskanej 
stłuczki szklanej można wyproduko-
wać nowe butelki, włókna izolacyjne, 
watę szklaną i wiele innych. Szklana 
Butelka rozkłada się 4000 lat – szkło 
jest bardzo odporne na rozkład. 

BUTELKA PET
Charakteryzuje się znikoma wagą, 
dużą odpornością na czynniki ze-
wnętrzne, stąd też jej popularność 

wśród opakowań. Z jednej tony bute-
lek PET może powstać 1000 polarów. 
Z plastikowych butelek można rów-
nież utworzyć takie popularne tkani-
ny kobiece jak pończochy i rajstopy. 
Na zrobienie jednego ciepłego polaru 
wystarczy zaledwie 35 butelek PET. 
Butelka PET rozkłada się od 100 do 
1000 lat. Plastik nie ulega rozkładowi 
pod wpływem kontaktu z wodą, gdyż 
jej nie chłonie. 

PAPIER
Wyprodukowanie 1 tony papieru 
wymaga ścięcia 17 drzew. Ponow-
ny przerób stosu gazet o wysokości 

125 cm pozwala na uratowanie 6 
metrowej sosny. Jedna sześćdziesię-
cioletnia sosna produkuje tyle tle-
nu w ciągu doby, ile wynosi dobowe 
zapotrzebowanie trzech osób, czyli 
około 1350-1800 litrów. Ze 100 ton 
makulatury można wytworzyć aż 30 
ton papieru, co pozwala zaoszczędzić 
około 1530 drzew. Papier rozkłada 
się od 3 do 5 miesięcy. W środowisku 
wilgotnym najpierw rozwarstwia się a 
następnie ulega rozkładowi pod wpły-
wem grzybów czy pleśni. Każde 100 
kg papieru to średniej wielkości dwa 
drzewa, przy czym należy wiedzieć, że 
jedno drzewo produkuje w ciągu roku 
tlen dla 10 osób.

PAPIEROS 
Zawiera około 200 substancji 
szkodliwych dla zdrowia człowieka  
i środowiska naturalnego, głównie 
substancje smołowe i fenole. Wy-
rzucany niedopałek zatruwa 1m3 
gleby natomiast wyrzucany do rzeki 
czy jeziora aż 100m3 wody. Niedo-
pałek z filtrem rozkłada się przez 
1-2 lata, końcówka filtrująca zawie-
ra syntetyczny octan celulozy, któ-
rego bakterie i grzyby „nie znają”, 
niedopałek bez filtra znika znacz-
nie szybciej już po 3-4 miesiącach. 

ZAPAŁKA
Rozkłada się 6 miesięcy. Do pro-
dukcji zapałek używa się drewna 
topolowego i świerkowego. Zapałka 
w wilgotnym miejscu przetrwa pół 
roku, zanim grzyby rozłożą ligninę, 
główny składnik drewna.

JEDNORAZOWA ZAPAL-
NICZKA

Rozkłada się aż 100 lat. Stal za-
czyna rdzewieć dopiero po dwóch 
latach. Część plastikowa pozostaje 
przez długi czas nietknięta.

PUSZKA PO NAPOJU
Rozkłada się 10 lat aby rdza zaata-
kowała stal pokrytą warstwą cyny  
i farby, przynajmniej dwa razy musi 
się trafić deszczowe lato. Aluminium 
rozkłada się wolniej (nawet 100 lat), 
gdyż jest mniej wrażliwe na korozję. 
Recykling 1 aluminiowej puszki 
może wytworzyć energie do zasila-
nia telewizora przez 3 godziny.

GUMA DO ŻUCIA
Rozkłada się około 5 lat. Począt-
kowo rozkładająca się guma lepi 
się np. do podeszwy przechodniów. 
To pierwszy mechaniczny etap roz-
kładu, następnie kruszeje pod 
wpływem zmiennych czynników at-
mosferycznych np. światła, tlenu  
i mrozu.

TOREBKA FOLIOWA
Rozkłada się około 100-400 lat.  
Z 1 tony folii można zrobić ponow-
nie 55550 toreb na zakupy. Energia 
odzyskana z jednej torby plastiko-
wej to 10 minut świecenia 60- wa-
towej żarówki. 

SAMOCHÓD
To prawdziwy problem w gospodarce 
odpadami. Co roku zwiększa się licz-
ba wraków samochodów. Wyposaże-
nie samochodu to prawdziwe zagro-
żenie dla środowiska naturalnego,  
z czego największym są płyny: hamul-
cowy, chłodniczy, resztki paliwa oraz 
elektrolity z akumulatora. Średniej 
wielkości samochód ważący około 
1000kg składa się z 710 kg żelaza  
i stali, 90kg cynku, 30kg szkła, 22kg 
aluminium, 10 kg ołowiu, 6kg miedzi, 
5kg cynku oraz 67kg innych metali  
i substancji. Większość z nich to od-
pady niebezpieczne. Dlatego też ist-
nieje konieczność utylizacji wraków 
samochodów. Oddając swój samo-
chód na złom chronimy środowisko.

WARTO CZY NIE WARTO SEGREGOWAĆ ODPADY !
CZY WIECIE ŻE ………? 
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TREŚĆ OGŁOSZENIA PRASOWEGO W SPRAWIE TERMI-
NU NABORU WNIOSKÓW - płatności na rzecz rolni-
ków, którzy przekazali swoje gospodarstwa

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa ogłasza nabór 
wniosków o przyznanie pomocy w 
ramach poddziałania „Płatności na 
rzecz rolników kwalifikujących się do 
systemu dla małych gospodarstw, 
którzy trwale przekazali swoje gospo-
darstwo innemu rolnikowi” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020 w dniach od 
28 września 2018 r. do 27 paździer-
nika 2018 r.
Warunki i tryb udzielania pomocy 
określa rozporządzenie Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwiet-
nia 2016 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania, wy-
płaty oraz zwrotu pomocy finansowej 
w ramach poddziałania „Płatności 
na rzecz rolników kwalifikujących się 
do systemu dla małych gospodarstw, 
którzy trwale przekazali swoje go-
spodarstwo innemu rolnikowi” obję-
tego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 598, z 2017 r. poz. 
1531, oraz z 2018 r.  poz. 1628).
Wsparcie finansowe w ramach pod-
działania „Płatności na rzecz rolni-
ków kwalifikujących się 
do systemu dla małych gospodarstw, 
którzy trwale przekazali swoje gospo-
darstwo innemu rolnikowi, jest przy-
znawane rolnikowi w rozumieniu art. 
4 rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustana-
wiającego przepisy dotyczące płat-
ności bezpośrednich dla rolników 
na podstawie systemów wsparcia w 
ramach wspólnej polityki rolnej oraz 
uchylającego rozporządzenie Rady 

(WE) nr 637/2008 i rozporządze-
nie Rady (WE)nr 73/2009 (Dz. Urz. 
UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z 
późn. zm.), będącemu osobą fizycz-
ną prowadzącą na własny rachunek 
działalność rolniczą na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli speł-
nia on łącznie następujące warunki:

1) uczestniczy w systemie dla małych 
gospodarstw, o którym mowa w art. 
61 rozporządzenia nr 1307/2013 i 
ustawie z dnia 5 lutego 2015 r. o płat-
nościach w ramach systemów wspar-
cia bezpośredniego (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1312);
2) trwale przekaże gospodarstwo rol-
ne innemu rolnikowi będącemu oso-
bą fizyczną, osobą prawną lub jed-
nostką organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej, prowadzącą na 
własny rachunek działalność rolniczą 
na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej;
3) jest wpisany do ewidencji produ-
centów, stanowiącej część krajowe-
go systemu ewidencji producentów, 
ewidencji gospodarstw rolnych oraz 
ewidencji wniosków o przyznanie 
płatności;
4) zaprzestanie prowadzenia dzia-
łalności rolniczej od dnia przekaza-
nia gospodarstwa rolnego na rzecz 
przejmującego gospodarstwo rolne i 
nie podejmie działalności rolniczej co 
najmniej przez 5 lat, licząc od dnia 
przekazania gospodarstwa rolnego;
5) po przekazaniu gospodarstwa 
rolnego nie będzie podlegał ubez-
pieczeniu społecznemu rolników - w 
przypadku gdy rolnik w dniu złożenia 
wniosku o przyznanie pomocy podle-

gał ubezpieczeniu społecznemu rol-
ników;
6) jest obywatelem państwa człon-
kowskiego Unii Europejskiej;
7) w dniu złożenia wniosku o przyzna-
nie pomocy ma ukończone 18 lat.

Formularz wniosku o przyznanie po-
mocy oraz formularze załączników 
wraz z instrukcjami ich wypełniania 
są dostępne na stronach interneto-
wych Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.
pl oraz Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi www.gov.pl/rolnictwo. Moż-
na je również otrzymać w biurach po-
wiatowych Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa.

Wniosek o przyznanie pomocy składa 
się osobiście lub przez upoważnioną 
osobę lub przesyłką poleconą nada-
ną w placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy 
z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo 
pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 z 
późn. zm.) do kierownika biura powia-
towego Agencji, właściwego ze wzglę-
du na miejsce położenia przekazywa-
nego gospodarstwa.
Informacje na temat poddziałania 
„Płatności na rzecz rolników kwalifi-
kujących się do systemu dla małych 
gospodarstw, którzy trwale przekaza-
li swoje gospodarstwo innemu rolni-
kowi” można otrzymać w oddziałach 
regionalnych ARiMR, pod numerem 
bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84 
oraz na stronach internetowych www.
arimr.gov.pl i www.gov.pl/rolnictwo. 
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SPRZEDAM
Działki orne o powierzch-

ni 0,27 ha i 0,22 ha po-
łożone w Chodaczowie 

(obok mleczarni).
Cena do negocjacji.

KONTAKT: 
 508 054 257
17 240 12 94

SPRZEDAM
20 arów działki bu-
dowlanej wraz z po-

lem ornym 57 arów w 
miejscowości Grodzisko 

Dolne (przy drodze 
powiatowej w kierunku 

Grodziska Nowego).
Cena do negocjacji.

KONTAKT: 
17 240 12 94

Szczepmy się przeciwko 
grypie

Dotacje na termomodernizacje budynków mieszkalnych i wymianę źródeł ogrzewania

Gmina Grodzisko Dolne w czerwcu 
br. podjęła uchwałę o sfinansowa-
niu bezpłatnych szczepień przeciw-
ko grypie dla mieszkańców Gminy 
najbardziej narażonych na zacho-
rowania i powikłania pogrypowe ze 
względu na wiek i liczbę schorzeń 
przewlekłych, tj. dla osób powyżej 65 
roku życia. O tego czasu prowadzone 
było postepowanie konkursowe ma-
jące na celu wyłonienie  realizatora 
bądź realizatorów tego programu.
Ostatnio dotarła do nas informacja 
z Narodowego Funduszu Zdrowia, 
że szczepionka przeciwko grypie zo-
stała wpisana na listę leków refun-
dowanych dla seniorów.  Dzięki  NFZ 
seniorzy uzyskali dostęp do szczepio-
nek przeciwko grypie z 50% odpłat-
nością. Przed sezonem grypowym  

osoby  w wieku  65 plus, po otrzy-
maniu recepty od lekarza prowa-
dzącego, mogą kupić szczepionkę   
w aptece, dopłacając ok. 20 zł  i za-
szczepić się za darmo w przychodni.

W związku z powyższym Wójt Gminy 
podjął decyzję o wycofaniu się Gmi-
ny z realizacji „Programu szczepień 
ochronnych przeciwko grypie dla 
mieszkańców Gminy Grodzisko Dolne 
po 65 roku życia na lata 2018-2019”. 
Osoby w trudnej sytuacji material-
nej, mogą ubiegać się o dofinan-
sowanie pozostałych 50% kosztów 
szczepionki, czyli ok. 20 zł w Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Społecznej. 

Gazeta „Nowiny” z dnia 25 września 
br. podała informację, że z możli-

wości bezpłatnego szczepienia bez 
względu na wiek mogą skorzystać 
osoby przewlekle chore i z obniżoną 
odpornością.

Zachęcamy wszystkich miesz-
kańców gminy do korzystania  
z profilaktycznych szczepień przeciw-
ko grypie, które są najskuteczniejszą 
metodą profilaktyki zachorowań i po-
wikłań grypowych.
 

SPRZEDAM
Działkę rolną o po-

wierzchni 2,03 ha po-
łożoną w Grodzisku 

Górnym 
Cena do uzgodnienia.

KONTAKT: 
516 186 859

SPRZEDAM
Działki położone w 

Grodzisku Górnym o 
powierzchni 17,83 ara i 
30,14 ara, z możliwością 

zabudowy. Media na 
działce, dojazd z drogi 
powiatowej. Cena do 

negocjacji.

KONTAKT: 
600 566 678

W dniu 13 października 2018r. o godzinie 18.00 w budynku Remizy OSP w Grodzisku Dolnym odbędzie się spo-
tkanie informacyjne w zakresie możliwości pozyskania dofinasowania w ramach Programu „Czyste Powietrze”.
W przypadku istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach programu finansowana będzie m.in. 
wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na: węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (węgiel lub  bio-
masa), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne i pompy ciepła. Dodatkowo zakres przedsię-
wzięcia może obejmować docieplenie budynków i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj. 
kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych. Natomiast w nowo budowanych budynkach mieszkalnych 
dofinansowanie obejmie zakup i montaż: węzłów cieplnych, kotłów na paliwo stałe, systemów ogrzewania elektrycz-
nego, kotłów gazowych kondensacyjnych czy pompy ciepła. Wysokość dotacji uzależniona jest od wysokości śred-
niego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy i może wynieść nawet do 90% 
wartości prac.
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