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Wójt Gminy Grodzisko Dolne informuje,
że w dniu 29 października 2008 roku
(środa) w Ośrodku Kultury w Grodzisku
Dolnym, o godz. 10.00 odbędzie się
spotkanie przedsiębiorców z terenu
gminy.
Celem spotkania będzie przybliżenie i
zaprezentowanie możliwości uzyskania
wsparcia finansowego na założenie bądź
rozwój własnej firmy.
W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele instytucji zajmujących się dystrybucją
tego typu środków z:
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,
- Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku,
- Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju.
ZAPRASZAMY!!!
Rodzinie KRAUZÓW
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
ojca, męża dziadka,
wieloletniego Komendanta Straży
Grobowych w Grodzisku Dolnym
składa
Stowarzyszenie Turki Grodziskie

Panu
Andrzejowi RYDZIK
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
OJCA
składają
Pracownicy Urzędu Gminy
w Grodzisku Dolnym

WYDAWCA: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym
REDAKTOR: Małgorzata Halasa
Czasopismo zarejestrowane
I Ns Rej. Pr. 11/94
Artykuły podpisane
ich autorów.

odzwierciedlają

Numer zamknięto: październik 2008r.
Nakład 2000 egzemplarzy.
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poglądy

AKTUALNOŚCI

W tym roku na terenie gminy Grodzisko Dolne
realizowanych jest szereg prac inwestycyjnych.
Część z nich została już sfinalizowana, a niektóre są na etapie realizacji.
Obecnie budowane są kolejne dwa mosty: koło
remizy OSP w Grodzisku Dolnym i na drodze „na
Misia” w Grodzisku Górnym. Pod obydwa mosty
wykonano studnie i fundamenty.
Na dobre ruszyła także budowa nowoczesnego
kompleksu sportowego, w sąsiedztwie Zespołu
Szkół w Grodzisku Dolnym. W ramach programu
"Moje Boisko Orlik 2012" powstaną dwa ogólnodostępne boiska, z których będą mogli bezpłatnie
korzystać wszyscy mieszkańcy gminy. Inwestycja

zostanie zakończona jeszcze w tym roku.
Pierwsze prace remontowe ruszyły także na remizie OSP w „Miasteczku”. Wykonano już ściany
i strop garażu oraz ściany poddasza.
Jednocześnie w miesiącu październiku oddano
do użytkowania pierwszy odcinek drogi dojazdowej do pól tzw. „Pastewnik” w Grodzisku Dolnym.
Drogę na długości ok. 1 kilometra uregulowano,
utwardzono kamieniem, wykonano przepusty
zjazdowe oraz rów odwadniający. Prace na dalszym odcinku drogi będą kontynuowane po uzyskaniu kolejnego dofinansowania z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych w roku przyszłym.
MH

Most „na Misia” w
Grodzisku Górnym

Most koło Remizy
OSP w Grodzisku
Dolnym
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AKTUALNOŚCI

Budowa kompleksu
sportowego
w
Grodzisku Dolnym

Utwardzona droga
dojazdowa do pól
tzw. „Pastewnik” w
Grodzisku Dolnym

Modernizowana
Remiza OSP w
„Miasteczku”
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AKTUALNOŚCI
W dniach 12-13 października br. delegacja
przedstawicieli Gminy Grodzisko Dolne oraz
Powiatu Leżajskiego udała się z wizytą na
Ukrainę. W trakcie pobytu delegacja uczestniczyła w spotkaniach zorganizowanych przez
Powiat Dolina.
Współpraca pomiędzy samorządami Powiatu
Leżajskiego i Powiatu Dolina na Ukrainie,
rozpoczęła się ok. 2 lata temu, od podpisania porozumienia, w którym określono zakres i formę
wzajemnej współpracy. Gmina Grodzisko Dolne
przygotowuje się obecnie do podpisania podobnego
porozumienia z gminą ukraińską Mała Turia w Powiecie Dolina, położoną ok. 100 km na południe od
Lwowa.
Delegacja w składzie: Wójt Gminy - Jacek
Chmura, Przewodniczący Rady Gminy - Jerzy
Gdański, Wicestarosta Leżajski - Józef Majkut,
oraz kierowca - Jan Czerwonka, wzięła udział
w spotkaniach, w trakcie których wypracowano
projekt porozumienia, który zostanie przedstawiony Radzie Gminy Grodzisko Dolne. Po jego
zaakceptowaniu, można rozpocząć wspólne działania, które mogą dotyczyć m.in. oświaty, kultury,
sportu oraz ubiegania się o środki unijne w ramach
Euroregionu Karpaty, którego członkiem od roku
jest Gmina Grodzisko Dolne.
Podczas pobytu na Ukrainie polska delegacja
została bardzo gościnnie przyjęta. W ramach wizy-

ty przedstawiciele polskich władz samorządowych
odwiedzili Starostwo Powiatowe w Dolinie,
zwiedzili Grekokatolickie Sanktuarium Ojców
Bazylianów w Monastyrze oraz zakład zajmujący
się wydobyciem ropy naftowej w Dolinie. Na rzecz
dzieci ze Szkoły Podstawowej przekazali książki i
podręczniki do nauki języka polskiego.

Przekazane książki i podręczniki pochodziły z Zespołów
Szkół w Grodzisku Górnym i Dolnym

Wizyta na Ukrainie zaowocowała nawiązaniem
bliższej współpracy, w ramach której strona ukraińska została zaproszona do Grodziska z rewizytą,
podczas której zostanie podpisane porozumienie o
współpracy.
MH

Od lewej: Józef Majkut-Wicestarosta Leżajski, Maksiv Viktor-Wicestarosta Powiatu Dolina, Jacek Chmura-Wójt
Gminy Grodzisko Dolne, Petro Leshko-Wicedyrektor NJSC „Naftogaz of Ukraine”, Jerzy Gdański-Przewodniczący
Rady Gminy Grodzisko Dolne
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AKTUALNOŚCI

Posiedzenie zgodnie z porządkiem obrad rozpoczęto od oceny przebiegu dwóch strażackich
imprez, mianowicie Zawodów SportowoPożarniczych oraz I Regionalnego Przeglądu
Sprzętu Pożarniczego. Wójt Gminy w imieniu
własnym podziękował organizatorom i uczestnikom zawodów sportowych oraz wszystkim tym,

którzy włączyli się w organizację Przeglądu,
w szczególności Komendantom Powiatowym z Leżajska i Łańcuta, oraz miejscowym jednostkom. Na
ręce prezesów jednostek przekazał okolicznościowe dyplomy uznania. Na podsumowanie druhowie
strażacy obejrzeli krótką prezentację najciekawszych zdjęć z obu imprez.
Przechodząc do drugiego punktu posiedzenia,
druh Stanisław Płoszaj przekazał informacje
o możliwości ubiegania się o dopłaty na strażacki
sprzęt i umundurowanie oraz o nowelizacji ustawy
o ochronie przeciwpożarowej i wynikających z niej
zmianach. W kolejnym punkcie omówiono sprawy
bieżące z działalności jednostek OSP. Prezesi
otrzymali do wypełnienia ankiety, informujące o
posiadanym na wyposażeniu danej jednostki sprzęcie ratowniczo-gaśniczym. Uzyskane z ankiety dane pozwolą ustalić stan gotowości bojowej poszczególnych jednostek OSP na terenie gminy oraz
zobrazować występujące w jednostkach braki.
W ostatnim punkcie posiedzenia prezesi jednostek przedstawili ważniejsze niedobory w sprzęcie i
strażackim umundurowaniu, prosząc o zakupienie
najpotrzebniejszych rzeczy, niezbędnych do działań ratowniczo-gaśniczych.
Na koniec spotkania bryg. Józef Golec zaprezentował zdjęcia z odbytej w ostatnim czasie rewizyty delegacji leżajskich strażaków i władz samorządowych w Austrii. Omawiając stan i poziom
wyposażenia tamtejszych jednostek straży, podkreślił jak wiele pracy jest do zrobienia w zakresie poprawy naszej ochrony przeciwpożarowej.
MH

„Tu mieszkają Mistrzynie Polski” – taka
informacja wita od miesiąca wszystkich wjeżdżających do gminy Grodzisko Dolne od strony
Leżajska.
Ten nowatorski pomysł na „witacze”, jest kontynuacją podjętych przez gminę działań, mających na
celu promowanie grodziskiej kultury, tradycji oraz
ważnych historycznych osiągnięć. Nowa tablica
stanowi miły akcent eksponujący lokalne tradycje
pożarnicze i nawiązuje do zdobytego w 2007 roku
w Płocku przez kobiecą drużynę OSP z Grodziska
Dolnego Mistrzostwa Polski, w zawodach sportowo-pożarniczych.
Nowej tablicy nie sposób nie zauważyć. Żywa
kolorystyka przyciąga uwagę przejeżdżających kie-

rowców. Pomysł zyskał też pełną aprobatę radnych
i mieszkańców gminy.
MH

W dniu 22 września w Ośrodku Kultury w Grodzisku Dolnym, odbyło się posiedzenie Zarządu
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP.
W zebraniu uczestniczyli prezesi i członkowie
jednostek OSP z terenu gminy Grodzisko Dolne
oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy – Jacek
Chmura, Sekretarz Gminy – Grzegorz Potaczała,
Komendant Powiatowy PSP w Leżajsku – bryg.
Józef Golec oraz Prezes Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP RP w Leżajsku – Stanisław
Płoszaj. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Zarządu
Gminnego ZOSP RP – dh Włodzimierz Majkut.

Prezes Zarządu Powiatowego - Stanisław Płoszaj
przekazuje informacje strażakom
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AKTUALNOŚCI
W dniu 2 października br. odbyła się XXVII
sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne. Najwięcej
czasu w trakcie sesji radni Rady Gminy poświecili wprowadzeniu zmiany do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy
oraz uchwaleniu planu zagospodarowania
przestrzennego terenów obok zbiornika rekreacyjnego „Czyste” w Grodzisku Dolnym.
Przed przegłosowaniem planu radni mogli zapoznać się z przeznaczeniem działek położonych nad
zbiornikiem m.in. pod zabudowę mieszkaniową,
jednorodzinną i zagrodową, pod usługi, obiekty
kulturalne, rekreacyjne, sportowe i turystyczne,
parkingi, drogi dojazdowe, tereny zieleni urządzonej i tereny użytkowane rolniczo.
Realizując dalszy porządek obrad sesji Rada
Gminy zapoznała się z realizacją Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 8 m-cy br. Dokonała także oceny aktualnej sytuacji w rolnictwie na terenie tut. gminy.
Przyjęte zostały uchwały związane z bieżącym
funkcjonowaniem gminy, m.in.:
przegłosowano przyjęcie 3 uchwał z zakresu
gospodarki mieniem komunalnym gminy,
wprowadzono zmiany w budżecie gminy,
Pod koniec sesji Sekretarz Gminy i Przewodniczący Rady Gminy przedłożyli Radzie Gminy informacje o wywiązaniu się z obowiązku składania
oświadczeń majątkowych za 2007r. przez osoby
zobowiązane do ich złożenia.
W ostatnim punkcie porządku obrad Wójt Gminy Jacek Chmura udzielał odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Zgodnie z decyzją Marszałka Województwa
Podkarpackiego, Gmina Grodzisko Dolne otrzymała z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
środki finansowe, w wysokości 232 tys. zł. na
dalsze prace związane z rekultywacją gruntów
i dróg dojazdowych do pól na terenie gminy.
Po 110 tys. przeznaczono na obiekt Wólka Grodziska i Grodzisko Górne.
Kwotę 12 tys. przekazano na modernizację
nawierzchni drogi poscaleniowej tzw. „Skotnik na

Dębno” w Grodzisku Górnym. Droga ta łączy
Grodzisko Górne z sołectwami Chałupki Dębniańskie i Dębno, z terenu Gminy Leżajsk.
Powyższy ciąg komunikacyjny jest swego rodzaju naturalnym skrótem dla rolników posiadających grunty rolne na terenie gminy Leżajsk. Skraca
on dojazd do działek rolnych położonych na terenie
gminy Leżajsk o ok. 15 km.

JR

MH

PODZIĘKOWANIE
Wójt Gminy Grodzisko Dolne składa serdeczne podziękowania Panu
Zbigniewowi Rynasiewiczowi, posłowi na sejm RP, za okazaną pomoc
i wsparcie w pozyskaniu środków finansowych na realizację tak ważnego dla
gminy przedsięwzięcia, jakim jest kontynuowanie prac poscaleniowych na
terenie gminy.
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WYWIAD MIESIĄCA

z Panem Jakubem Magoniem - dyrygentem
Orkiestry Dętej z Grodziska Dolnego rozmawiała
Małgorzata Halasa.

Kiedy po raz pierwszy stanął Pan z batutą
w ręku?
Wszystko zaczęło się w Wysokiej, gdzie prowadziłem szkółkę orkiestrową, która z czasem przekształciła się w Młodzieżową Orkiestrę Dętą. Pamiętam jak dziś kiedy nadszedł ten dzień mojego
debiutu dyrygenckiego.
Jakie emocje wówczas Panu towarzyszyły?
Przede wszystkim pełne skupienie i koncentracja.
Jeśli są jakieś nerwy to staram się je opanować
i wyciszyć się.

Z muzyką jest Pan związany od najmłodszych
lat. Skąd tak silne korzenie muzyczne w Pańskiej rodzinie?
Tradycje muzyczne w mojej rodzinie przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Mój pradziadek
Wawrzyniec Kopeć, był człowiekiem bardzo muzykalnym. Grał na akordeonie, biorąc udział w różnych imprezach kulturalnych i rozrywkowych. Jego
syn, a mój dziadek Antoni, przejął pasję muzykowania od niego i sam zaczął uczyć się gry na basie i
akordeonie. Przez wiele lat grywał w orkiestrze,
grając po weselach. Umiłowanie do tego rodzaju
muzyki przekazał swoim synom, którzy przez część
swojego życia grali w dobrym renomowanym zespole po weselach.
Z kolei ja, moje rodzeństwo i kuzynostwo, pasję
muzykowania przejęliśmy od naszych rodziców,
którzy grali w działającym w łańcuckim MDK-u
big bandzie. Od dziecka chodząc na koncerty, kiełkowała w nas myśl o stworzeniu własnego, rodzinnego zespołu bandowego i tak też się stało. Stworzyliśmy Big Family Band, zespół który dwukrotnie zdobył złotą tarkę – jedną z najważniejszych
nagród w dziedzinie muzyki jazzowej.
Czym zajmuje się Pan na co dzień?
Jestem instruktorem. Pracuję w Centrum Kultury
w gminie Łańcut, gdzie prowadzę Orkiestrę
Janczarską. Młodzieżową Orkiestrę Dętą, Big
Black Band oraz uczę młodych muzyków w szkółkach orkiestrowych w Handzlówce i w Wysokiej.
Jestem także mocno zaangażowany w działalność
mojego taty, Zdzisława Magonia, który prowadzi
Chór i Orkiestrę Kameralną w Kraczkowej.
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Od 3 miesięcy jest Pan dyrygentem Grodziskiej
Orkiestry Dętej. Jak układa się współpraca
z orkiestrą?
Praca z orkiestrą jest dla mnie bardzo dużym wyzwaniem. Pierwszy raz mam kontakt z orkiestrą,
która ma tak duże możliwości wykonawcze. Są to
bardzo dobrzy muzycy, którzy wymagają ode mnie
dużego zaangażowania i pełnego profesjonalizmu.
Praca z nimi daje mi wielką satysfakcję. Mam możliwość wyboru bardzo szerokiego repertuaru, na
jaki z inną orkiestrą nie mógłbym sobie pozwolić.
Moją współpracę ułatwia fakt, że orkiestra jest bardzo dobrze zorganizowana. Prężnie działający zarząd zajmuje się sprawami technicznymi, dzięki
czemu mogę się skupić wyłącznie na prowadzeniu
prób i przygotowywaniu repertuaru.
Czy w relacjach z orkiestrą jest Pan bardziej
kolegą, czy raczej przywódcą?
W trakcie prób staram się być kolegą, trzymającym
niestresującą, ale jednak dyscyplinę. Natomiast
podczas koncertów muszę być szefem, gdyż biorę
pełną odpowiedzialność za występy orkiestry, zarówno za ich sukcesy, ale także błędy.
Pozwala Pan pertraktować muzykom?
Pozwalam sobie doradzać, chodź nie zawsze
uwzględniam poddane propozycje.
Jak wspomniał Pan wcześniej jest Pan niezwykle
zajętym człowiekiem. Czy udaje się pogodzić
obowiązki z życiem prywatnym?
Nie da się ukryć, że czasami z trudem godzę te
wszystkie rzeczy. Ostatnio mam bardzo napięty
grafik i zdarza się, że myślę i robię trzy rzeczy na
raz. Mam o tyle łatwiej, że rodzina też jest muzykiem i rozumie moją pracę.

WYWIAD MIESIĄCA

Zapewne sporo czasu poświęca Pan na próby
z własnym zespołem?
Nasz zespół BIG BLACK BAND jest młodym zespołem, powstał w 2006 roku. W każdej wolnej
chwili staramy się spotykać na próbach. W miarę
możliwości staramy się organizować także krótkie
warsztaty wyjazdowe.
Jaki rodzaj muzyki gracie?
Głównie latynoamerykańską,
i swing.

rockową,

funky

Największy sukces na polu muzycznym?
Od zawsze grałem w zespołach, także moje sukcesy przedkładają się bezpośrednio na konto całego
zespołu. Razem udało nam się zdobyć dwukrotnie
złotą tarkę oraz zająć bardzo dobre miejsca m.in. w
konkursach rangi europejskiej, gdzie miałem okazję wystąpić z Orkiestrą Dętą z Kopalni Soli z Wieliczki i Orkiestrą Dętą z Krakowa. Niemniej jednak
najważniejsze jest dla mnie to, że robię to co lubię
i staram się, by było to na wysokim poziomie.
Jakie ma Pan plany, marzenia związane ze
swoim zawodem?
Od dziecka marzyłem by grać w orkiestrze dętej.
Wprawdzie teraz zajmuje się jej prowadzeniem, ale
sprawia mi to ogromną satysfakcję. Jeśli chodzi o
mój zawód, to przede wszystkim dokształcać się,
bo jednak zawód dyrygenta nie jest dokładnie tym,
czego uczyłem się na studiach.
Od września prowadzi Pan w Ośrodku Kultury

Pan Jakub wraz z Orkiestrą Dętą uświetniają swoimi
występami gminne imprezy

naukę gry na instrumentach dętych. Jakie jest
zainteresowanie naborem?
W tym momencie zainteresowanie naborem na
ognisko muzyczne jest spore. Oczywiście zdaję
sobie sprawę, że niektórzy przychodzą na próby po
prostu popatrzeć, jednak jest spora część osób zainteresowanych. Czas pokaże jak to rozwinie się dalej, ale jestem dobrej myśli.
Jakby Pan zachęcił grodziską młodzież do
uczestnictwa w nauce gry na instrumentach?
Spotkania szkółki orkiestrowej odbywają się w
każdy piątek, od godziny 16. Jeśli ktoś czuje, że
chce grać, to serdecznie zapraszam. Jest to miła i
pożyteczna forma spędzenia wolnego czasu. Nie
jest to tylko odegranie swoich nut, ale staje się sposobem na życie.
Dziękuję za rozmowę i życzę wielu sukcesów.

OŚRODEK KULTURY
W GRODZISKU DOLNYM
ZAPRASZAWSZYSTKIE PANIE
NA

AEROBIK
WTORKI w godz. 18.30 - 19.00
PIĄTKI w godz. 18.30 -19.00
Pierwsze spotkanie we wtorek 28 października 2008r.
SERDECZNIEZAPRASZAMY!
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KULTURA
W dniu 6 października br. w Ośrodku Kultury
w Grodzisku Dolnym odbyły się eliminacje
gminne Konkursu „Literatura i dzieci. Kolory
przyjaźni”.

W eliminacjach tych wzięli udział uczniowie
reprezentujący Szkołę Podstawową w Chodaczowie oraz Zespoły Szkół w Grodzisku Dolnym
i Grodzisku Górnym. Jury po wysłuchaniu 4 recytacji w grupie młodszej (klasy I-III) i 11 recytacji w
grupie starszej (klasy IV-VI) do eliminacji powiatowych zakwalifikowało następujące osoby:
1. Piotr Skok z ZS w Grodzisku Górnym - „Prot i
Filip” J. Brzechwy,
2. Anna Korzystka z ZS w Grodzisku Górnym „Twój przyjaciel mówi” T. Kubiaka,
3. Diana Rząsa z ZS w Grodzisku Dolnym „Wszystko inaczej” I. Jurgielewiczowej,
4. Magdalena Miś z ZS w Grodzisku Górnym „Przyjaźń” K. Jabłońskiej.
Jury przyznało również 2 wyróżnienia, które przypadły:
1. Marzenie Pytel z ZS w Grodzisku Dolnym za
interpretację fragmentu utworu „Mały Książę”
Antoina de Saint Exupéry,
2. Katarzynie Ślanda z ZS w Grodzisku Górnym
za recytację wiersza „Przyjaciele” A. Mickiewicza.
Pozostałe osoby otrzymały dyplomy za udział.
Natomiast 8 października 2008r. przeprowadzone
zostały w naszej placówce eliminacje powiatowe
tegoż konkursu. Uczestniczyło w nich 78 osób laureatów eliminacji gminnych z całego Powiatu
Leżajskiego.
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Eliminacjom powiatowym przewodniczyła komisja w składzie: Małgorzata Hołowińska – wicedyrektor WDK w Rzeszowie, Jakub Magoń – muzyk, dyrygent Małgorzata Burda-Król – instruktor
Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym. Jury wysłuchało 16 recytacji, 6 piosenek i obejrzało 2 inscenizacje w obydwu grupach wiekowych.
Werdyktem jury wyłoniono następujących laureatów, którzy zostali nominowani do eliminacji wojewódzkich w dniach 27-28 listopada 2008r.
W kategorii recytacja:
grupa młodsza: Anna Rejman z SP nr 3 w Leżajsku – „Moja koleżanka” A. Przemyskiej
grupa starsza: Paweł Łobodziński z ZS w Giedlarowej – „Przyjaciele” I . Krasickiego
W kategorii piosenka:
grupa starsza: Zespół „Humoreska” z ZS w
Brzózie Królewskiej – „Słoneczny druh”
A. Rymkiewicza
W kategorii inscenizacja:
grupa starsza: Teatrzyk „Wesoła Gromadka” z
GOK w Kuryłówce – „Jarzębinka” T. Jakow.
Jury przyznało również nagrodę specjalną za osobowość sceniczną zaprezentowaną w roli Jarzębinki dla Moniki Dziechciarz z Teatrzyku „Wesoła
Gromadka”.

Ponadto jury przyznało także kilka wyróżnień.
Wśród wyróżnionych osób znalazła się uczennica
ZS w Grodzisku Dolnym – Diana Rząsa za interpretację fragmentu tekstu z książki I. Jurgielewiczowej „Wszystko inaczej”.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w
konkursie, gratulujemy serdecznie laureatom i życzymy im dalszych sukcesów podczas eliminacji
wojewódzkich.
Małgorzata Burda-Król

KULTURA
17 września bm. w Muzeum Ziemi Leżajskiej
miała miejsce uroczystość wręczenia nagród
w dziedzinie kultury oraz kultury fizycznej
i sportu.
W tegorocznej edycji Zarząd Powiatu na
wniosek instytucji kultury, organów jednostek
samorządu terytorialnego oraz innych organizacji
pozarządowych, przyznał nagrody 36 osobom,
które osiągniętymi sukcesami sławiły powiat leżajski w województwie, kraju i za granicą. W zaszczytnym gronie laureatów znalazł się także
grodziski cymbalista, pan Edward Markocki, który
za upowszechnianie tradycji muzycznych został
nagrodzony w dziedzinie kultury.

Pan Edward Markocki z muzyką związany jest
od najmłodszych lat swego życia. Ma za sobą
ponad 40 lat muzykowania jako cymbalista w
Kapeli Ludowej "Grodziszczoki". Jako niezrównany w tych stronach cymbalista stał się piewcą, propagatorem i promotorem naszego regionu, biorąc
udział w wielu konkursach i przeglądach wojewódzkich i ogólnopolskich zdobywając często wysokie nagrody i wyróżnienia. Swoją wiedzę i umiejętności muzyczne od wielu lat przekazywał i przekazuje młodemu pokoleniu, szkoląc w grze na
cymbałach swoich uczniów. Osiągnięcia pana Markockiego w dziedzinie kultury są znaczące i tworzą
swoistą wizytówkę naszej gminy i regionu.

NAJWAŻNIEJSZE NAGRODY I
WYRÓŻNIENIA:
II nagroda na 27 Ogólnopolskim Festiwalu
Kapel i Śpiewaków w Kazimierzu Dolnym n/
Wisłą (1993),
Nagroda w XVIII Spotkaniu Cymbalistów w
Rzeszowie (1999),
II nagroda w XXXIV Ogólnopolskim Festiwalu
Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu
Dolnym n/Wisłą (2000),
II nagroda w XXI Spotkaniu Cymbalistów w
Rzeszowie (2002),
I miejsce w Przeglądzie Kapel i Instrumentalistów Ludowych w ramach XXXVII Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel w Kazimierzu – Dynów
(2003),
Główna Nagroda "Złota Trombita Żywiecka" na
I Międzynarodowym Przeglądzie Instrumentalistów Ludowych w Żywcu (2003),
Grand Prix na XXII Spotkaniu Cymbalistów w
Rzeszowie (2003),
II miejsce w XXXVIII Ogólnopolskim Festiwalu Kapel w Kazimierzu nad Wisłą (2003),
I Nagroda na XXIII Ogólnopolskim Spotkaniu
Cymbalistów w WDK w Rzeszowie (2003),
I miejsce w Przeglądzie Kapel i Instrumentalistów Ludowych w ramach XXXIX Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel w Kazimierzu – Dynów
(2005),
I Nagroda na XXIV Ogólnopolskim Spotkaniu
Cymbalistów w WDK w Rzeszowie (2005),
Nagroda na XXV Ogólnopolskim Spotkaniu
Cymbalistów w WDK w Rzeszowie (2006),
I Nagroda na XXVI Ogólnopolskim Spotkaniu
Cymbalistów w WDK w Rzeszowie (2007),
I miejsce w Przeglądzie Kapel i Instrumentalistów "Pogórzańska Nuta" w Dynowie – awans
do Kazimierza (2008),
I Nagroda na XLII Ogólnopolskim Festiwalu
Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu w
kategorii Solistów Instrumentalistów oraz Nagroda w Konkursie "DUŻY-MAŁY" (p. Edward
Markocki grał wraz z uczniem Michałem
Rydzikiem). Obie nagrody ufundowane zostały
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
MH
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Od kilku lat Miejskie Gimnazjum im. Wł.
Jagiełły w Leżajsku organizuje Powiatowy
Konkurs Historyczny „Zadwórze – Polskie
Termopile”. Uczniowie, którzy wykażą się największą wiedzą, uczestniczą w bezpłatnej jednodniowej wycieczce do Lwowa i Zadwórza.
W tym roku z Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Grodzisku Dolnym nagrodzonych zostało
sześcioro uczniów: Anna Grad, Ewelina Rydzik,
Adrian Poterek, Katarzyna Przeszło, Elżbieta
Rydzik i Maja Rynasiewicz. Do Lwowa pojechaliśmy w dniu 17 sierpnia. Zwiedziliśmy Cmentarz
Łyczakowski uważany za sepulcrum patriae –
grobowiec Ojczyzny.

Przed operą we Lwowie, od lewej: A. Poterek,
M. Rynasiewicz, E. Heleniak, A. Grad

Byliśmy przy grobie Marii Konopnickiej,
Gabrieli Zapolskiej, Artura Grottgera, Władysława
Bełzy, Seweryna Goszczyńskiego, Juliusza Ordona
(Mickiewicz rozsławił go w „Reducie Ordona”),
Wojciecha Kętrzyńskiego (udowodnił polskość
Warmii i Mazur, na jego cześć miasto Rastenburg
przemianowano na Kętrzyn), Stanisława Szczepanowskiego – pioniera przemysłu naftowego,
odkrywcy nafty w Borysławiu, Stefana Banacha –
genialnego matematyka, Oswalda Balzera –
prawnika i historyka, który przed Trybunałem
Rozjemczym w Gracu w sporze z Węgrami udowodnił, że Morskie Oko należy do Polski. To tylko
niektórzy z licznego Panteonu Wielkich Polaków –
zasłużonych dla nauki, sztuki i życia publicznego.
Następnie udaliśmy się na Cmentarz Orląt
Lwowskich –Campo Santo (Miejsce Święte).
Spoczywa tutaj blisko trzy tysiące młodych obrońców Lwowa, uczniów, gimnazjalistów, studentów,
robotników i urzędników. Najmłodsi z nich to: Jaś
Dufrat (12 lat), Antoni Petrykiewicz (13 lat) – odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, Jurek Bitschan
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(14 lat) – legenda jego czynu żyje w wielu wierszach. Ich nazwiska umieszczono na płytach
w katakumbach pośród najdzielniejszych. Te wydarzenia upamiętnia napis na Pomniku Chwały
„Mortui sunt unt liberi vivamus” – umarli abyśmy
wolni żyli. To ten cmentarz wylosowano spośród
wielu pobojowisk i z niego pobrano w 1925r. zwłoki, które spoczęły w Grobie Nieznanego Żołnierza
na placu Józefa Piłsudskiego.
Młodzież z ciekawością wysłuchała opowieści
o Orlętach z Kuryłówki. Młodzi chłopcy: Franciszek Kycia (uczeń ostatniej -maturalnej klasy
Gimnazjum im. B. Chrobrego w Leżajsku), Franciszek Dziki, Miachał Pawul i Józef Josse wyruszyli
w listopadzie 1918 roku na pomoc obrońcom
Lwowa.
Kampanię wojenną przeżył tylko Józef Josse,
pozostali zginęli w kwietniu 1919r. w okolicach
Gródka Jegiellońskiego. Ciało Franciszka Kyci
rodzice przywieźli furmanką (podróż trwała kilka
dni w jedną stronę - ok. 150 km) i pochowali na
cmentarzu parafialnym w Tarnawcu. Postawili mu
Krzyż, na którym umieszczono epitafium „Znojnie
rosząc krwią ukochaną ziemię, powrócił do miejsca
rodzinnego”. Czyn ochotników nie poszedł w zapomnienie. W szóstą rocznicę wskrzeszenia Ojczyzny
(1924r.) społeczeństwo Kuryłówki ufundowało
Pomnik Chwały, umieszczając na nim nazwiska
poległych. Pomnik stoi na rozwidleniu dróg w
centralnym miejscu wsi, wita przybywających
i zaprasza do poznania historii. Mieszkańcy najczęściej opowiadali o losach młodego gimnazjalisty
Franciszka Kyci.

Cmentarz w Zadwórzu

Od kwietnia na trwałe wpisał się w dzieje
„Małej Ojczyzny”, ponieważ stał się Patronem
Publicznego Gimnazjum w Kuryłówce. Tym wspomnieniem zakończyliśmy pobyt na cmentarzu Orląt

WYCHOWANIE I EDUKACJA
we Lwowie i udaliśmy się do Zadwórza (30 km na
wschód od Lwowa).
To tutaj batalion liczący 330 żołnierzy pod
dowództwem kpt. Bolesława Zajączkowskiego w
dniu 17 sierpnia 1920 r., bronił się przez cały dzień,
odpierając 6 ataków konnicy Budionnego. Otoczeni przez wroga, ostrzeliwani z broni maszynowej
z pokładu trzech samolotów, nie poddali się nawet
wtedy, kiedy zabrakło amunicji. Dowódca wraz z
kilkoma oficerami popełnił samobójstwo. Walczono z użyciem kolb, szabel i bagnetów. Bezbronnych i rannych mordowano w bestialski sposób. Na
polu walki zginęło 318 młodych bohaterów, do
niewoli wzięto tylko dwunastu. Ciała siedmiu
oficerów pochowano na Cmentarzu Orląt Lwowskich. Pozostali spoczęli w zbiorowych mogiłach
na miejscu walki, gdzie potem usypano kurhan
i postawiono na nim obelisk z datą bitwy. Pod Zadwórzem zginął 19-letni Konstanty Zarugiewicz –
Kawaler Krzyża Virtuti Militari i Krzyża Walecznych, które otrzymał za obronę Lwowa. To jego
matka dostąpiła zaszczytu wylosowania Nieznanego Żołnierza spośród 124 nierozpoznanych zwłok
uczestników walk o Lwów. Po bitwie, Budionny
zrezygnował z ataku na Lwów. Jego armia skierowała się na północ na pomoc Tuchaczewskiemu,
lecz nie zdążyła, została rozbita w jednej z największych bitew ułańskich pod Komarowem w dniu 31
sierpnia 1920 roku.

Na wzór olimpijskich konkursów sztuki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie
rokrocznie przeprowadza konkursy fotograficzne pod tytułem „Sport w obiektywie”.
W tym roku laureatem I miejsca w tym konkursie została uczennica klasy I c (gimnazjum) z
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku
Dolnym - Gabriela Stelmachowska.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 9
października br. podczas wojewódzkiej imprezy
podsumowania Współzawodnictwa Sportowego
Szkół, Gmin, Powiatów w obecności Podkarpackiego Kuratora Oświaty Jacka Wojtasa w Domu
Kultury „Mors” w Dębicy.
Nasza laureatka zgłosiła do konkursu kilka
zdjęć, które znalazły uznanie jury. Z rąk gości
honorowych otrzymała medal, dyplom i nagrodę
rzeczową. Podczas imprezy miała też miejsce

Zadwórze - przy tablicy u podnóża kurhanu

Zadwórze przyciąga coraz liczniejsze rzesze
ludzi. W tyk roku minęła 88 rocznica bitwy.
Uczestniczyliśmy we Mszy Św. polowej, którą
uświetniała muzyka orkiestry dętej OSP z Leżajska. Był obecny przedstawiciel Prezydenta i Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, konsul we
Lwowie, a także przedstawiciele władz Ukrainy,
kombatanci, harcerze, gimnazjaliści, motocykliści
z Mielca i miejscowa społeczność. Delegacje złożyły kwiaty na szczycie kurhanu pod obeliskiem.
Wróciliśmy do domu wprawdzie zmęczeni
(24godzin w podróży), ale pełni wrażeń.
Dziękujemy nauczycielom i Dyrekcji Gimnazjum im. Wł. Jagiełły w Leżajsku, za umożliwienie
przeżycia nam tak interesującej lekcji historii.
Bogumił Pempuś

inauguracja sportowego współzawodnictwa szkół
w nowym roku szkolnym 2008/2009.
tekst i foto: K. B
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W dniu 14 października br. w Zespole Szkół im.
prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym,
odbyła się inauguracja dwóch kolejnych realizowanych przez szkołę projektów: „Z nauką
w świat” i „Centrum Nowoczesnego Kształcenia
- szansą na lepszą przyszłość”.
Nie przypadkowo na inaugurację wybrano
dzień 14 października. To właśnie tego dnia, w
Święto Edukacji Narodowej swoje święto obchodziła także szkoła.
Uroczyste obchody nauczyciele i uczniowie
rozpoczęli od wspólnego nabożeństwa odprawionego w kościele Parafialnym w Grodzisku Dolnym.
Podczas Mszy Świętej wspomniano patrona szkoły
prof. Franciszka Leję oraz wszystkich zmarłych
nauczycieli, po czym wszyscy udali się na grodziski cmentarz. Na grobie patrona szkoły- wybitnej
sławy matematyka złożyli kwiaty i zapalili znicze.
Następnie wszyscy udali się do budynku szkoły,
gdzie odbyły się główne uroczystości. Uczniowie
zaprezentowali podjęte w ostatnim czasie działania.
Efekty ich pracy mogliśmy zobaczyć na przygotowanych prezentacjach multimedialnych.

się jeszcze na wyjazdy edukacyjne do Bolestraszyc,
Przemyśla i Krasiczyna. Uczniowie odwiedzą także
kina, teatry oraz szkołę języków obcych „Promar”
w Rzeszowie.

Wycieczka do Zakopanego

Pierwsze kroki w ramach realizowanych projektów podjęli także uczniowie szkół podstawowych.
Powstało m.in. Szkole Centrum Terapeutyczne,
gdzie dzieci uczestniczą w zajęciach korekcyjnokompensacyjnych z logopedii, czy dysleksji oraz
zespoły wyrównawcze z czytania i pisania, czy nauk przyrodniczych. W ramach powstałego Centrum
Robotyki dla najmłodszych konstruktorów zakupiono pierwsze modele robotów oraz przyrządy. 10
-ciu najlepszych konstruktorów ze szkoły podstawowej i gimnazjum wyjedzie na pięciodniowe
szkolenie do centrum robotyki RoboComp w Gdańsku.

Inscenizacja prezentująca zrealizowane zadania

Tak atrakcyjna forma nauki umożliwiła młodzieży uczestnictwo w ciekawych wykładach oraz
wycieczkach krajoznawczych, rozbudzających wyobraźnię i pozwalających rozwijać pasje i zainteresowania.
W ramach projektu czterdziestoosobowa grupa
gimnazjalistów wraz z opiekunami, wyjechała na
trzydniową wycieczkę dydaktyczną do Zakopanego. Miłośnicy ekologii i przyrody zawitali w nadleśnictwie Leżajsk, a zwolennicy badań laboratoryjnych, uczestniczyli w niezwykle ciekawych pokazach fizyki na Uniwersytecie M.C. Skłodowskiej
w Lubinie. W tym roku młodzież gimnazjalna uda
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Wizyta w laboratorium

W najbliższym czasie pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego, przeprowadzona zostanie
także dwudniowa sesja popularnonaukowa z udziałem profesorów akademickich.
MH

PORADNIK
Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza
nabór wniosków w trybie konkursowym w procedurze standardowej o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013 Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie
1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne.
Na realizację projektów w ramach Działania 1.1
Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B
– Bezpośrednie dotacje inwestycyjne przewidziano
do rozdysponowania w ramach konkursu kwotę
136 927 495 PLN* z tego:
- mikroprzedsiębiorstwa: 54 770 998 PLN*
- małe przedsiębiorstwa: 54 770 998 PLN*
- średnie przedsiębiorstwa: 27 385 499 PLN*
(* Szacunkowa kwota środków przeznaczonych na
dofinansowanie projektów może ulec zmianie.)
Poziom dofinansowania
W przypadku zastosowania rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania
regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz w sprawie
udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych maksymalna wielkość dofinansowania wynosi:
• mikro i małe przedsiębiorstwa – do 70% wydatków kwalifikowanych,
• średnie przedsiębiorstwa – do 60% wydatków
kwalifikowanych,
Kwota wsparcia:
• minimalna kwota wsparcia – 10 tys. PLN
• maksymalna kwota wsparcia :
- mikro i małe przedsiębiorstwa – 800 tys. PLN
- średnie przedsiębiorstwa – 1,2 mln PLN
Maksymalna kwota wsparcia w przypadku projektów wykazujących wyższy poziom innowacyjności:
- projekty innowacyjne, w których zastosowano
rozwiązania stosowane w kraju przez okres nie
dłuższy niż 4 lata – 2 mln PLN,
- projekty o wysokim potencjale innowacyjnym, w
których zastosowano rozwiązania stosowane na
świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata do 5,6
mln PLN dla mikroprzedsiębiorców i małych
przedsiębiorców, a w przypadku średnich przedsiębiorców do 4,8 mln PLN.
Przykładowe rodzaje projektów podlegających
dofinansowaniu wg Szczegółowego opisu priorytetów RPO WP na lata 2007-2013:

- inwestycje przede wszystkim oparte na szeroko
rozumianych innowacjach i wiedzy oraz zakup
patentów i nowych technologii,
- inwestycje z zakresu informatyzacji, a także zastosowania i wykorzystania technologii gospodarki elektronicznej oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT),
- inwestycje z zakresu rozbudowy lub rozszerzenia
zakresu działania przedsiębiorstwa,
- inwestycje z zakresu zmian w procesie produkcyjnym lub sposobie świadczenia usług, a także unowocześnienia wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej,
- wdrażanie wydajnych systemów zarządzania środowiskiem oraz wdrażanie i stosowanie technologii zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska
(z wyłączeniem przedsiębiorstw, dla których minęły okresy dostosowawcze w zakresie wdrożenia
i zgodności z unijnymi dyrektywami),
- inwestycje z zakresu zarządzania jakością,
- tworzenie i rozwijanie powiązań kooperacyjnych,
np. poprzez wsparcie wspólnych inwestycji
i działań marketingowych firm, a także usługi doradcze powiązane z ww. typami projektów.
Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się
o dofinansowanie
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w Szczegółowym opisie
priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
w szczególności:
- prowadzące działalność gospodarczą przez okres
nie krótszy niż 1 rok, licząc do dnia złożenia
wniosku,
Wymagana jest ciągłość wykonywania działalności
gospodarczej przez wyżej wskazany okres, rozumiana jako dokonywanie przez przedsiębiorcę
czynności faktycznych i prawnych zmierzających
w sposób zorganizowany i ciągły do osiągnięcia
celu zarobkowego.
- realizujące inwestycje na terenie województwa
podkarpackiego,
- uprawnione do wsparcia w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 (niewykluczone
zgodnie z rozp. MRR w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz z rozp. MRR
w sprawie udzielania pomocy „de minimis” w
ramach regionalnych programów operacyjnych
oraz Linią demarkacyjną pomiędzy poszczegól-
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nymi programami operacyjnymi).
Konkurs ma charakter zamknięty i polega na ocenie wniosków o dofinansowanie w procedurze
standardowej. Wnioskodawca może ubiegać się o
dofinansowanie tylko jednego projektu w danym
konkursie.
Termin i sposób składania wniosków
Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:
Szczegółowym opisem priorytetów RPO na lata
2007-2013 plik do pobrania,
Regulaminem konkursu i załącznikami do regulaminu (wśród, których znajdują się m.in. wzór
wniosku o dofinansowanie projektu, wzór umowy o dofinansowanie projektu).
Pozostałe istotne materiały, podręczniki, wytyczne
i wyjaśnienia zamieszczono na stronie internetowej
biuletynu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego www.wrota.podkarpackie.pl
Termin składania wniosków o dofinansowanie
w ramach konkursu
Nabór wniosków rozpoczął się w dniu 30
września 2008 r. od godziny 8.00 (dzień otwarcia
naboru). Wnioski składane są w terminie do dnia 7
listopada 2008 r. do godziny 15.30 (dzień zamknięcia naboru).
Data wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu liczona jest od terminu dostarczenia do
Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości (data
stempla Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości), a w przypadku dostarczenia pocztą na adres: 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15 - data
stempla Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego. Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu
(formularz wniosku wraz z załącznikami) należy
złożyć w formie papierowej w dwóch egzempla-

rzach (oryginał i kopia) oraz dodatkowo w formie
elektronicznej (na płycie CD/DVD).
Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy
składać osobiście lub przez posłańca w godzinach
od 8.00 do 15.30 w Punkcie Przyjmowania Wniosków w siedzibie Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Hanasiewicza 17, 35-103 Rzeszów lub przesłać pocztą kurierską lub listem poleconym na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Wspierania
Przedsiębiorczości, 35-103 Rzeszów, ul.
Hanasiewicza 17
Termin realizacji projektu
Realizacja projektu powinna rozpocząć się nie
później niż 3 m-ce od daty określonej w umowie
o dofinansowanie projektu. Zakończenie realizacji
projektu (złożenie wniosku o płatność końcową)
powinno nastąpić do 31 grudnia 2010r.
Kryteria oceny projektów
Projekty będą wybierane do dofinansowania
zgodnie z kryteriami określonymi w Szczegółowym opisie priorytetów RPO WP 2007-2013 oraz
w załączniku do uchwały Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013 „Kryteria wyboru finansowanych operacji w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”.
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu nie później niż II kw. 2009 r.
Informacje dotyczące ogłoszonego konkursu
uzyskać można osobiście w Departamencie Wspierania Przedsiębiorczości, lub pod numerami telefonu (017) 747 64 16, (017) 747 64 04
Dodatkowe szczegółowe informacje na temat regulaminu konkursu i zasad składania wniosków znajdują się na stronie www.wrota.podkarpackie.pl

Zgodnie z informacją ARiMR w Rzeszowie, na
początku przyszłego roku planowane jest ogłoszenie naboru w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-2013 – „Tworzenie i
rozwój mikroprzedsiębiorstw”.
Wdrożenie działania ma na celu zwiększenie
konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w
konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach
wiejskich.

O środki w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw” mogą starać się osoby
fizyczne, prawne oraz wspólnicy spółki cywilnej,
które:
podejmują lub wykonują we własnym
imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca,
są obywatelem państwa członkowskiego UE,
są pełnoletnie i nie ukończyły 60 roku życia,
nie podlegają w pełnym zakresie przepisom
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o ubezpieczeniu społecznym rolników ,
tworzą w wyniku inwestycji nowe miejsca
pracy.
Sposób przyznawania pomocy określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
17 lipca 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy
finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
(Dz.U.139 poz.883).
Dotacje na rozwój udzielane będą na inwestycje
związane z rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:
usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
usług dla ludności,
sprzedaży hurtowej i detalicznej,
rzemiosła lub rękodzielnictwa,
robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,
usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,
usług transportowych,
usług komunalnych,
przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych
produktów leśnych,
magazynowania lub przechowywania towarów,
wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,
rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.
Pomoc może być przyznana, jeżeli:
1) operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym,
2) operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji,
3) siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania
przedsiębiorcy, oraz w przypadku operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia
nieruchomości, znajdują się:
a) w przypadku podmiotów innych niż podmioty
podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług lub gospodarstw
rolnych lub leśnictwa, w miejscowości należącej
do:
− gminy wiejskiej albo
− gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast
liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo
− gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości

liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
b) w przypadku podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą obejmującą
świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, na obszarach wiejskich, w miejscowości
należącej do:
− gminy wiejskiej albo
− gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast
liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, albo
− gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości
liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.
biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej
1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem
rzeczowym operacji,
w okresie ostatnich 2 lat wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach PO Kapitał Ludzki, działanie „Promocja przedsiębiorczości”.
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych. Wysokość pomocy nie może przekroczyć:
100 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy w przeliczeniu na
pełne etaty średnioroczne,
200 000 zł – jeśli przewiduje się utworzenie powyżej 2 i mniej niż 5 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne,
300 000 zł – jeśli przewiduje się utworzenie co
najmniej 5 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne
etaty średnioroczne.
Udzielona pomoc ma formę zwrotu maksymalnie 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji (np. gdy maksymalna kwota dotacji wynosi 100 tys. zł., całkowita wartość projektu musi wynosić co najmniej 200 tys. zł.).
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu przedsiębiorcy na utworzenie i rozwój, w
okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć
300 000 zł. W przypadku przetwórstwa produktów
rolnych lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu
przedsiębiorstwu na utworzenie i rozwój w okresie
realizacji Programu wynosi 100 000 zł.
Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne
ARiMR na terenie całego kraju. Informacje na temat działania udzielane są w Podkarpackim Oddziale Regionalnym ARiMR, tel. (17) 875 60 00
oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 00
84.
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Od 1 lipca tego roku wszyscy rolnicy, którzy
otrzymują unijne dopłaty obszarowe powinni
ubezpieczyć co najmniej połowę swoich upraw.
Jeśli tego nie zrobią będą musieli zapłacić gminie symboliczną karę.
Obowiązek ubezpieczenia od ryzyka szkód wywołanych przez grad, powódź, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne będzie dotyczył 50 proc. powierzchni upraw w gospodarstwie
rolnym.
Poziom dopłat z budżetu państwa do składek
ubezpieczeń należnych od producentów rolnych z
tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich na 2008 r. został
określony przez Radę Ministrów w rozporządzeniu
z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2008r. w wysokości 50 proc. składki do 1 ha upraw rolnych.
Dopłaty z budżetu państwa dla produkcji roślinnej (tj. upraw: zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku,
chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i
krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych), dotyczą składek producentów rolnych z tytułu zawarcia
umów ubezpieczenia od wystąpienia następujących
zdarzeń losowych: huraganu, powodzi, deszczu
nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi,
lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania
lub przymrozków wiosennych.
Rolnik będzie miał obowiązek zawarcia umowy
ubezpieczenia z wybranym zakładem ubezpieczeń,
który zawarł z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowę w sprawie dopłat. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł z czterema zakładami
ubezpieczeń umowy w sprawie dopłat ze środków
budżetu państwa do składek z tytułu zawarcia w
2008 r. umów ubezpieczenia z producentami rolnymi od ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rolnictwie, tj. Powszechnym Zakładem
Ubezpieczeń S.A. w Warszawie, Towarzystwem
Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Warszawie,
Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu, MTU Moje Towarzystwo
Ubezpieczeń w Sopocie.
Rolnik, który nie spełni obowiązku zawarcia
umowy ubezpieczenia obowiązkowego, tj. ubezpieczenia co najmniej 50 proc. powierzchni upraw,
obowiązany będzie do wniesienia opłaty za niespełnienie tego obowiązku. Wysokość opłaty obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowić
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będzie równowartość w złotych 2 euro od 1 ha.
Opłata za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego będzie wnoszona na rzecz gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika.
Wprowadzenie obowiązku ubezpieczenia upraw
rolnych jest także konieczne w związku z unijnym
obowiązkiem posiadania polis ubezpieczenia 50
proc. upraw rolnych przez rolników, którzy od
2010 r. będą ubiegać się o inne formy wsparcia z
budżetu krajowego w przypadku wystąpienia klęsk.
Niezawarcie przez rolników umów ubezpieczenia upraw rolnych nie będzie miało wpływu na
ubieganie się przez nich o płatności bezpośrednie.
Jednakże występujące na naszym terenie, coraz
częstsze anomalie pogodowe i niezbędna w związku z nimi ochrona produkcji rolnej przed ryzykiem
strat, to jeden z głównych czynników, który niewątpliwie powinien stanowić dla rolników przesłankę
do zawierania umów ubezpieczenia.
źródło: ARiMR

W 2008 roku rozpoczęła się w Polsce realizacja
programu zwalczania choroby Aujeszkyego
u świń. Choć nie jest groźna dla człowieka, w
hodowli trzody chlewnej powoduje wysokie straty
ekonomiczne. Przypadki wystąpienia tego wirusa
podlegają w Polsce obowiązkowi rejestracji.
Na terenie powiatu leżajskiego w ramach
programu badaniami monitoringowymi zostały
objęte wszystkie stada trzody chlewnej. Program
polega na szczepieniach świń i powolnej eliminacji
zakażonego stada. Dzięki badaniom i wyeliminowaniu tej choroby hodowcy i producenci, będą
mogli rozszerzyć rynki zbytu oraz otrzymać gwarancję zdrowotną wymaganą w niektórych krajach
Unii Europejskiej.
Chorobę wywołuje wirus atakujący głównie
układ nerwowy zwierząt i obniżający ich odporność. Obecnie większość krajów Unii Europejskiej
jest już urzędowo wolna od choroby Aujeszkyego
u świń, bądź też realizuje działania w ramach programu zwalczania tej choroby. Jest to związane
z zakazem importu świń z krajów, które tego programu nie wdrożyły.

ZDROWIE

To hasło jest mottem do działań w kierunku szerzenia wiedzy o wartościach produktów pszczelich dla pszczelarzy, kół gospodyń i stowarzyszeń kobiecych. Celem jest wykorzystanie produktów pszczelich nie tylko w tradycyjnych potrawach, lecz na co dzień w każdej rodzinie.
Najwięcej i najczęściej korzystamy z miodu w
chorobie. Jest to niekiedy spóźnione działanie, gdyż
miód głównie zapobiega, a w chorobie jedynie
wspiera leczenie farmaceutyczne. Czy więc nie lepiej unikać zbędnych schorzeń na które „złotym
lekiem” jest miód i nie tylko. Do rodziny produktów pszczelich zaliczamy również kit (propolis),
pyłki, wosk, mleczko i jad. Ich stosowanie obecnie
w dobie nawrotu do „domowej apteki” również
warto poznać.
Na terenie naszej gminy najczęściej miód pochodzi z nektaru różnych kwiatów. Ponieważ rośliny zawierają substancje farmakologiczne, miód
wielokwiatowy również zawiera składniki leczące
pewne schorzenia. Miód wielokwiatowy zbierany
z różnych ziół i roślin uprawnych, najczęściej jest
koloru jasnobrązowego, o zapachu zależnym od
zebranego nektaru.

Dożynki 2008 - promocja produktów pszczelich i
degustacja miodu pod opieką Justyny i Magdy Korzystka

Produkcja miodu przebiega w ulu w dość sterylnych warunkach, dlatego właściwie podebrany i
prawidłowo przechowywany miód stanowi bardzo
bezpieczny i wartościowy produkt spożywczy.
Miód z czasem ulega krystalizacji staje się jaśniejszy i twardy, nie traci jednak swoich wartości, można go ponownie doprowadzić do stanu płynnego
podgrzewając maksymalnie do temperatury 40
stopni, najłatwiej przez zanurzenie w ciepłej wodzie. Oprócz właściwości odżywczych miód posiada właściwości prewencyjne i lecznicze. W przeciwieństwie do cukru zawiera minimalne ilości sa-

charozy, a główne składniki to glukoza i fruktoza,
która jest wchłaniana szybko z układu trawienia do
organizmu. Możemy więc z powodzeniem 1 łyżeczką miodu zastąpić 2 łyżeczki cukru.

Świece woskowe autorstwa P.P Wojtynów z zespołu
w Zmysłówce

Miód powinien bowiem być przechowywany w
temperaturze 6-10°C, w szczelnych szklanych naczyniach i w pomieszczeniu bez dostępu światła
dziennego. Codzienne spożywanie miodu w celach
profilaktycznych to 1 łyżka stołowa 1 raz dziennie.
Dawkowanie odżywcze i lecznicze: 1-3 łyżki stołowe 3 razy dziennie. Dawki u dzieci takie same lecz
porcje w łyżeczkach od herbaty. Miód najlepiej podawać po rozpuszczeniu w letniej wodzie i odstaniu
przez co najmniej 8 godzin. Przed spożyciem można dodać sok z cytryny. Można też podawać bezpośrednio, chociaż jego wchłanianie rozpoczyna się
już w jamie ustnej jednak działanie odżywcze jest
wielokrotnie wolniejsze.
Miód może spożywać każdy, występują jednak
przypadki alergii co jednak zdarza się bardzo rzadko. Ponieważ zachowanie „czystości” miodu zapewnia jego wartość, najlepiej zakupić go bezpośrednio od znajomego pszczelarza lub w takim opakowaniu fabrycznym, które dokumentuje pochodzenie miodu.
Przeprowadzone przez Koło degustacje miodu
na imprezach gminnych, upewniły nas o braku wiedzy w tym zakresie, a zainteresowanie mieszkańców a głównie dzieci, degustacją miodów i innych
produktów pszczelich wskazuje na konieczności
lepszego zaopatrzenia w ten cenny produkt w gospodarstwach domowych.
Adresy i numery telefonów pszczelarzy z Koła
w Grodzisku Dolnym znajdują się na stronie internetowej gminy www.grodziskodolne.pl w dziale
Organizacje.
FJ
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10 października 2008 r. na stadionie "Pogoni" w
Leżajsku odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Gimnazjada w indywidualnych biegach przełajowych. Uczniowie Zespołu Szkół im.
Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym zarówno szkoły podstawowej i gimnazjum uzyskali następujące
wyniki: wśród chłopców (szkoły podstawowe) w
biegu na 1000 m trzecią lokatę wywalczył Marcin
Wnęk; na dystansie 1200 m (gimnazja) zwyciężył
Łukasz Skiba a trzeci był Dariusz Baj. Wszyscy
wyżej wymienieni reprezentować będą powiat na
zawodach wojewódzkich w Kolbuszowej. Stawkę
wymienionego tercetu uzupełnia Monika Maziarz z
SP Grodzisko Górne, która była czwarta w biegu na
500 m.
1 października 2008r. nad zalewem "Czyste" w
Grodzisku Dolnym przeprowadzono gminne biegi
przełajowe w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
W zawodach wystartowało kilkudziesięciu młodych biegaczy. Na dystansie 500 m (rocznik 1998
i młodsi) wśród dziewcząt zwyciężyła Monika
Maziarz (SP Grodzisko Górne) przed Martyną
Kulpa (SP Grodzisko Górne), Agnieszką Rydzik
(SP Grodzisko Dolne), Anną Sołek (SP Grodzisko
Górne), Marzeną Pytel (SP Grodzisko Górne), Natalią Cierpisz (SP Grodzisko Górne) i Klaudią
Liszka (SP Grodzisko Dolne), zaś wśród chłopców
zwyciężył Dominik Wnęk (SP Grodzisko Dolne)
przed Adrianem Rzemyk (SP Grodzisko Dolne),
Mateuszem Moszkowicz (SP Grodzisko Górne),
Bartkiem Mazurek (SP Grodzisko Dolne), Mate-
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uszem Dąbek (SP Wólka Grodziska), Rafałem
Grzywną (SP Grodzisko Dolne) i Tomaszem Danak (SP Grodzisko Dolne). Na dystansie 1000 m
(rocznik 1996 i młodsi) wśród dziewcząt zwyciężyła Sylwia Grzywna przed Justyną Mazur, Aldoną Chamik, Patrycją Rafa, Justyną Pszona, Pauliną
Słabiak i Aleksandrą Banaś (wszyscy SP Grodzisko Dolne - w tym biegu biegła tylko jedna szkoła), wśród chłopców zwyciężył Marcin Wnęk (SP
Grodzisko Dolne) przed Dawidem Wnęk (SP Grodzisko Dolne), Bartkiem Sadlok (SP Grodzisko
Dolne), Patrykiem Cierpisz (SP Grodzisko Górne),
Rafałem Sadlok (SP Grodzisko Dolne), Bartkiem
Usowskim (SP Grodzisko Dolne) i Jarosławem
Pytel (SP Wólka Grodziska). Wszyscy wyżej wymienieni będą reprezentować gminę na powiatowych biegach przełajowych.
26 września 2008r. na stadionie Unii w Nowej Sarzynie odbyły się powiatowe indywidualne mistrzostwa w lekkiej atletyce w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Udany występ zanotowali uczniowie
Szkoły Podstawowej w Grodzisku Dolnym. W rzucie piłeczką palantową zwyciężyła Klaudia Deput z
wynikiem 40 m; w biegu na 600 m Sylwia Grzywna zajęła II miejsce: wśród chłopców w skoku w
dal zwyciężył Bartek Sadlok z wynikiem 4,31 m a
Wnęk Dawid zajął II miejsce w biegu na 1000 m.
Wymienieni uczniowie zakwalifikowali się do finałów wojewódzkich.
KB

OGRZEWANIE MIESZKAŃ - STRAŻ POŻARNA OSTRZEGA!!!
Podczas ogrzewania każdego z mieszkań pojawia się wiele zagrożeń mogących być przyczyną powstania pożaru.
Związane jest to głównie z użytkowaniem instalacji jakie
występują w większości naszych domów i lokali, a należą do
nich instalacje gazowe, elektryczne i kominowe (spalinowe i
wentylacyjne).
Spadek temperatur w okresie jesienno-zimowym powoduje zwiększenie zapotrzebowania na ciepło w mieszkaniach.
W praktyce jest ono często uzupełniane poprzez użytkowanie
różnego rodzaju podstawowych i dodatkowych urządzeń
grzewczych na paliwo stałe, gazowych lub elektrycznych.
Dlatego należy pamiętać, iż przed przystąpieniem do ich eksploatacji trzeba sprawdzić, czy są one w pełni sprawne

spadek zawartości tlenu w pomieszczeniu w wyniku jego
spalania. W konsekwencji może to doprowadzić do zatrucia i
utraty przytomności. Nigdy nie zakrywaj kratek wentylacyjnych!
Aby spalanie gazu mogło przebiegać właściwie (w pełni)
należy zapewnić odpowiedni dopływ powietrza do jego spalania i umożliwić odprowadzenie spalin. Przewody kominowe
należy poddawać przeglądom w zakresie sprawności i szczelności co najmniej raz w roku przez mistrza kominiarskiego
oraz czyścić z produktów spalania kilka razy rocznie. Ponadto
ważnym elementem jest sprawna i właściwie działająca wentylacja. Zakrywanie i zaklejanie kratek wentylacyjnych w
pomieszczeniach jest zabronione.

technicznie i nie stworzą zagrożenia pożarowego. Podczas
eksploatacji należy grzejniki elektryczne, piecyki oraz promienniki gazowe, które nie zawsze mają własną izolację termiczną bezwzględnie ustawiać na podłożu niepalnym, z dala
od wszelkiego rodzaju materiałów palnych takich jak: dywany, firanki, meble itp., czy sam opał - zachowaj odległość
minimum 50 cm.
W przypadku podłączenia tzw. słoneczek czyli grzejników elektrycznych może dojść do przeciążenia sieci elektrycznej, czego objawem jest uszkodzenie bezpieczników
prądu elektrycznego. Nie naprawiaj ich wtedy sposobem gospodarczym i nie stosuj bezpieczników o większej mocy niż
dopuszczalna, gdyż grozi to zwarciem instalacji elektrycznej i
w efekcie może doprowadzić do pożaru. Instalacje elektryczne należy też okresowo kontrolować na oporność izolacji (co
5 lat) w celu stwierdzenia prawidłowego jej stanu. Duże zagrożenie pożarowe sprawiają również nieszczelności przewodów dymowych i spalinowych. Pamiętaj o okresowym przeglądzie stanu technicznego przewodów spalinowych i wentylacyjnych (co najmniej raz w roku), jak i ich czyszczeniu z
produktów spalania.
Promienniki gazowe tzw. piecyki na butlę propan – butan
11 kg do ogrzewania należy stosować tylko w pomieszczeniach posiadających dobrą wentylację, a także nie należy zbyt
długo przebywać w tych pomieszczeniach ze względu na

W mieszkaniach posiadających nowe, szczelne okna dopływ powietrza do spalania gazu jest wręcz niemożliwy i
często powoduje odwrócenie ciągu kominowego w kanałach
wentylacyjnych. Dlatego też należy pamiętać, aby w trakcie
użytkowania urządzeń gazowych rozszczelnić część okien lub
w inny sposób zapewnić dopływ powietrza do spalania gazu.
Jeżeli ilość powietrza jest zbyt mała, następuje niezupełne
spalenie gazu i powstaje trujący tlenek węgla tzw. "CZAD".
PAMIĘTAJ! Tlenek węgla tzw. czad, „cichy zabójca”
jako produkt niepełnego spalania jest bezbarwny, bezwonny przez co trudny do wykrycia i powoduje już nawet
przy niewielkich stężeniach w powietrzu zawroty głowy,
nudności i senność, a przy dłuższym kontakcie utratę
przytomności i śmierć.
GDY OPUSZCZASZ MIESZKANIE:
- sprawdź czy zostały wyłączone wszystkie odbiorniki prądu
i gazu, przed opuszczeniem domu na dłuższy czas
odłącz zasilanie prądem elektrycznym,
- zakręć zawory wody i gazu,
- u sąsiadów pozostaw informację, gdzie będziesz przebywał.
mł. bryg. Roman Poterek

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży na terenie gminy
Grodzisko Dolne
Działka położona w miejscowości Opaleniska gmina Grodzisko Dolne będąca
własnością Gminy Grodzisko Dolne
Lp.

1

Nr działki

62/5

Pow.
(w ha)

Opis nieruchomości

0.09

Działka położona w terenach budowlanych na peryferiach wsi. Teren działki równy.
Zadrzewienia i zabudowania nie występują na działce. Dojazd gminną drogą dojazdową do pól. Działka sąsiaduje z działką zabudowaną, obie stanowią
enklawę otoczoną działkami rolnymi i leśnymi.
Wyposażona jest w infrastrukturę energetyczną.
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 38 623 w Sądzie
Rejonowym w Leżajsku Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Cena wywoławcza
/brutto/

9 318 zł

Działka położona w miejscowości Grodzisko Dolne gmina Grodzisko Dolne będąca własnością
Gminy Grodzisko Dolne
Lp.

1

Nr
Pow.
działki w m2

4607/49

1000

Opis nieruchomości

Cena
wywoławcza
/brutto/

Działka położona jest w centrum Grodziska Dolnego, niezabudowana. Teren ze spadkiem w kształcie czworoboku, dojazd z drogi gminnej. Obecnie jest użytkowana jako ogródek
przydomowy. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisko Dolne
przedmiotowa działka położona jest w terenach przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne. Ma urządzoną księgę
wieczystą nr 32 063 A w Sądzie Rejonowym w Leżajsku.
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu publicznego ustnego nieograniczonego.

19 942 zł

Zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 199 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr
261 poz. 2603 z 2004r.) pierwszeństwo w nabyciu przysługuje poprzednim właścicielom lub jego spadkobiercom, którzy do dnia 14 listopada 2008 roku zgłoszą wnioski o nabycie.
Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży udzielane są w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne,
pokój nr 14 w godzinach 8- 15, tel. nr /0-17/ 2428265 lub /0-17/ 2436003 w.114
MP

Duża

INFORMACJA

szkoła

zatrudni

Wójt Gminy Grodzisko Dolne informuje,
że w dniu 24 października 2008 roku w
ramach ćwiczeń obrony cywilnej, na terenie gminy zostanie przeprowadzona głośna
próba syren:
- alarm powietrzny – godz. 17.00
- alarm o skażeniach – godz. 17.15
- odwołanie alarmów – godz. 17.30

językowa
lektorów

j.angielskiego

i

speakerów

Grodzisku

w

native

Mazowieckim. CV+foto:
praca@language.com.pl

ZAPROSZENIE
Regionalna Sieć Punktów Konsultacyjnych Województwa Podkarpackiego, której koordynatorem jest Agencja
Rozwoju Regionalnego MARR S.A. zaprasza do korzystania z bezpłatnych usług informacyjnych w zakresie:
możliwości uzyskania przez przedsiębiorców wsparcia ze środków publicznych, na realizację projektów w
latach 2007-2013, m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego,
konsultacji, wstępnej weryfikacji projektów składanych w ramach ogłoszonych konkursów,
Regionalna Sieć Punktów Konsultacyjnych świadczy usługi informacyjne w formie indywidualnych spotkań oraz
drogą telefoniczną i elektroniczną codziennie od poniedziałku-piątku w godz. 8:00-16:00.
Lokalny Punkt Konsultacyjny w Leżajsku mieści się w siedzibie Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju (LSR)
ul. Targowa 9, 37-300 Leżajsk, tel. 0-17 242 79 08 pklezajsk@gmail.com

