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Strażacy z Laszczyn mają 
powody do radości. 8 mar
ca br. w jednostce zago
ścił „nowy” wóz strażacki. 
Samochód gaśniczy marki 
Steyr trafił do jednostki 
prosto z Krems (Austria). 
Zastąpił on dawno wysłu
żonego już Żuka. 

Nabyciem samochodu ga
śniczego zakończył się wy
jazd siedmio oso bowej dele
gacji złożonej z przed sta
wicieli Powiatu Leżajskiego i 
gminy Grodzisko Dolne, któ
ra w dniach 57 marca br. 
przebywała z wizytą w 
zaprzyjaźnio nej jednostce w 
Krems. Celem wy jazdu było 
ode    br anie za ku  pio ne go 
przez gmi nę samochodu po
żarniczego. Samochód nie 
jest nowy, nie mniej jednak 
sta re go Żuka w mocy i możli

wościach przewyższa zna
cząco. Wóz stra żacki ma 
przejecha nych 36 tys. kilo
metrów i może pomieścić 2 
ty sią ce litrów wody. Po  sia da 
auto pom pę, szybkie na tarcie 
oraz dział ka. Na jego zakup 
gmina wydała prawie 30 tys. 
zł. Po przereje stro wa niu sa
mochód będzie gotowy do 

służby. Ofi cjalne prze ka
zanie samochodu nastąpi w 
maju. 

To już drugi samochód stra
żacki jaki trafił w tym roku do 
jednostek z terenu gminy 
Grodzisko Dolne. 
Zakup samochodu jest kolej
nym wymiernym efektem 
owocnej współ pracy, jaką 
nawiązali kremscy i gro
dziscy strażacy. Dobre rela
cje i ży czliwe kontakty przy
noszą obopólne korzyści, w 
postaci wymiany doś
wiadczeń i wzajemnych re
wizyt, w ramach których  m.
in. w ubiegłym roku Grodzi
skie Mistrzynie Polski miały 
okazję wizytować w Krems. 

MH

OSP LASZCZYNY MA 
NOWY WÓZ STRAŻACKI

W piątek 12 marca br. w 
siedzibie Podkarpackiego 
Zrzeszenia Ludo  wych Ze
społów Sportowych w Rze
szowie, odbyło się podsu
mowanie XII edycji Współ
zawodnictwa Gmin Wiej
skich w Sporcie Młodzie
żowym o Puchar Marszał
ka Województwa Podkar
packiego.

Po zbilansowaniu wyników 
wszystkich konkurencji spor
towych, na które składały 
się: piłka nożna dziewcząt, 
piłka nożna chłopców, biegi 
przełajowe i szachy, w punk
tacji generalnej zaszczytne 
pierwsze miejsce zajęła 

gmina Grodzisko Dolne. 
Okazały puchar za zwycię
stwo w imieniu Marszałka 
wręczyli Marcin Szczepań

ski z Departamentu Promo
cji, Turystyki i Sportu oraz 
Prezes RW LZS, Józef Krzy
wonos. Nagrodę odebrał 
wójt gminy Jacek Chmura. 
Gmina Grodzisko Dolne 
prócz wspaniałego pucharu 
za zajęcie pierwszego miej
sca w końcowej klasyfikacji 
otrzymała również dyplomy 
za miejsca w poszczegól
nych konkurencjach, jak 
również nagrodę rzeczową 
w postaci sprzętu sportowe
go o wartości 3200 zł. 

Nadmienić należy, że był to 
już drugi sukces naszej gmi
ny we Współzawodnictwie 
Gmin Wiejskich. 
W tym miejscu serdeczne 
podziękowania składamy na 
ręce pana Józefa Miś, gro
dziskiego animatora sportu, 
który czuwał nad odpowied
nim przygotowaniem za
wodników i po raz kolejny 
doprowadził nasze drużyny 
do zwycięstwa.

JM

GRODZISKO DOLNE 
NAJLEPSZĄ GMINĄ 
WIEJSKĄ W SPORCIE 
MŁODZIEŻOWYM NA 
PODKARPACIU

Nasza delegacja uczestniczyła w zebraniu                   
sprawozdawczym tamtejszej jednostki 

Podczas wizyty w Krems wójt odebrał klucze i          
dokumenty wozu strażackiego

Po raz kolejny Puchar Marszałka trafił na grodziską ziemię
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Kolejne cztery szkoły w 
gminie Grodzisko Dolne 
otrzymały dofinansowa
nie w ramach rządowego 
programu „Radosna Szko
ła”. Wsparcie finansowe 
przeznaczone zostanie na 
zakup pomocy dydaktycz
nych do miejsc zabaw w 
szkole i urządzenie szkol
nego placu zabaw dla naj
młodszych uczniów. Na 
ten cel do rozdysponowa
nia jest prawie 65 tys. zł.

O rządowe dotacje dyrekto
rzy szkół starali się po raz 
drugi. W zeszłym roku z 
programu skorzystały dwie 
szkoły: Szkoła Podstawo
wa w Chodaczowie i Szkoła 
Podstawowa w Grodzisku 
Dolnym. Na dostosowanie 
klas do potrzeb rozpoczyna
jących naukę otrzymały po
nad 17 tys. zł. W tegorocznej 
edycji dofinansowanie pozy
skały kolejne placówki. 
Na odpowiednie wyposaże
nie miejsc zabaw po 6 tys. zł 

otrzymały szkoły podstawo
we w Opaleniskach i Lasz
czynach. 12 tys. zł dostanie 
Szkoła Podstawowa w Gro
dzisku Górnym. Pieniądze z 
zewnątrz pozwolą wyposa
żyć sale w zestawy klocków 
do ćwiczeń, sprzęt sportowy 
oraz gry i zabawy edukacyj
ne. Dzięki temu w wyzna
czonych kącikach zabaw 
będzie można organizować  

zabawy ruchowe sprzyja
jące rozwojowi psychofi
zycznemu i zaspokojeniu 
naturalnej potrzeby ruchu i 
zabawy, które są właściwe 
dla dzieci w młodszym wieku 
szkolnym.
Gmina może liczyć także 
na dofinansowanie połowy 
kosztów związanych z budo
wą placu zabaw, jaki pwsta
nie przy Zespole Szkół w 

Grodzisku Dolnym. Na ten 
cel ministerstwo przekazało 
ponad 40 tys. zł. Drugą po
łowę szkoła musi wyłożyć 
ze środków własnych. Plac 
zabaw mieścić się będzie 
w specjalnie wydzielonym 
miejscu w ramach komplek
su sportowego Orlik. Dzię
ki temu dzieci będą mogły    
korzystać z placu zabaw nie 
tylko podczas pobytu w pla
cówce, ale również w godzi
nach popołudniowych oraz 
w soboty i w niedziele. 

HG

W dniu 15 marca br. gmina ogłosiła 
przetarg na realizację zadania „Bu
dowa oczyszczalni ścieków wraz z 
siecią kanalizacji sanitarnej dla miej
scowości Grodzisko Nowe i Choda
czów oraz modernizacja istniejącej 
oczyszczalni ścieków w Grodzisku 
Dolnym”. Na realizację przedsię
wzięcia w ubiegłym roku samorząd 
pozyskał ponad 9,5 mln dofinanso
wania z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pod
karpackiego 20072013. 

W ramach projektu wybudowana zo
stanie oczyszczalnia ścieków w miej
scowości Chodaczów, a całkowitej mo
dernizacji podlegać będzie istniejąca 

oczyszczalnia ścieków w Grodzisku 
Dolnym. Planowana inwestycja obej
muje również wyposażenie oczysz
czalni w odpowiedni sprzęt. Zakupiony 
zostanie wóz asenizacyjny o pojemno
ści 3300 litrów, 2 ciągniki rolnicze wraz 
z wyposażeniem w postaci glebogry
zarki, pługu wirnikowego i zagonowe
go, brony talerzowej i rolniczej oraz sa
mochód ciężarowy o ładowności ok. 5 
ton. 
Dzięki temu przedsięwzięciu kolejne 
dwie miejscowości w gminie zostaną 
też podłączone do sieci kanalizacyjnej. 
Po podpisaniu umowy z wyłonionym w 
drodze przetargu wykonawcą inwesty
cji, ruszą prace w terenie. Na realizację 
inwestycji gmina ma 1,5 roku.        MH

W miesiącu maju br. rozpocznie się 
rekrutacja do kolejnego projektu 
realizowanego przez stowarzysze
nie, a skierowanego do pań z terenu 
Gminy Grodzisko Dolne. 
Projekt „Agroturystyka szansą dla ko
biet wiejskich” ma charakter szkole
niowoinformacyjny. Jego uczestnicz
ki będą mogły w trakcie szkoleń zwięk
szyć swoją wiedzę na temat obsługi ru
chu turystycznego oraz dowiedzieć się 
jak prowadzić i promować gospodar
stwo agroturystyczne. W czasie dwu
dniowego wyjazdu studyjnego zapo
znają się z funkcjonowaniem takich 
gospodarstw w praktyce. Na realiza
cję projektu członkinie stowarzyszenia 
otrzymały ponad 49 tys. zł. 

GMINA OGŁOSIŁA PRZETARG 
NA KANALIZACJĘ

LOKALNE LIDERKI 
POZYSKAŁY KOLEJNE 
PIENIĄDZE

PONAD 60 TYSIĘCY DLA 
NAJMŁODSZYCH
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Od roku 2010 rolnicy 
ubiegający się o przyznanie 
płatności bezpośrednich, 
pomocy finansowej  z 
tytułu wspierania gospo
darowania na obszarach o 
niekorzystnych warunkach 
gospodarowania (ONW), 
płatności z tytułu 
przedsięwzięć rolno
środowiskowych i po
prawy dobrostanu 
zwierząt (PROW 2004
2006) oraz płatności 
r o l n o ś r o d o w i s k o w e j 
(PROW 20072013), będą 
mogli ubiegać się o nie 
na jednym, wspólnym 
formularzu wniosku.

Wprowadzenie jednego 
formularza wniosku dla 
10 różnych rodzajów pła
tności znosi obowiązek 
wielokrotnego podawania 
tych samych danych.
Dla rolników, którzy ubiegają 
się o płatności bezpośrednie 
lub o płatności ONW nic 
się nie zmieni. Do 15 
marca 2010 roku wszyscy 
rolnicy otrzymają wstępnie 
wypełnione wnioski również 

w części dotyczącej działek 
rolnych. Wnioski wraz z 
materiałami graficznymi 
można składać od 15 marca 
do 17 maja 2010 roku. 
Ostateczny termin składania 
wniosków mija 11 czerwca, z 
zastrzeżeniem, że płatność 
będzie obniżona o 1% 
za każdy dzień roboczy 
opóźnienia.
Od 2010 roku, w zasadach 
przyznawania płatności w 
ramach systemów wspa
rcia bezpośredniego także 
zaszły zmiany. I tak rolnikom 
uprawiającym zagajniki 
drzew o krótkiej rotacji 
jak: brzoza, topola, robinia 
akacjowa, wierzba, będą 
przysługiwały jednolite pła
tności obszarowe. Muszą 
jednak pamiętać, aby 
zadeklarować we wnioskach 
o dopłaty bezpośrednie tak 
wykorzystywane grunty, ja
ko odrębne działki rolne. 
Inna ważna zmiana dotyczy 
krajowych uzupełniających 
płatności obszarowych 
(UPO).
Będą one przysługiwały 
do powierzchni, na których 

nie prowadzi się żadnej 
uprawy, jeżeli grunty te 
będą utrzymywane w 
dobrej kulturze rolnej. 
Dotychczas do takich 
gruntów przysługiwała 
jedynie jednolita płatność 
obszarowa.
Rolnicy, którym przysłu
guje jednolita płatność 
obszarowa, od 2010 
roku mogą ubiegać się 
o nowe rodzaje wspa
rcia specjalnego: pła
tność obszarową do 
powierzchni upraw strą
czkowych i motylkowych 
drobnonasiennych oraz pła
tność do krów i owiec.
Płatność do krów przy
znawana będzie wła
ścicielom max. 10 krów 
w wieku, co najmniej 36 
miesięcy na dzień 31 maja 
2010 roku. Płatność do 
owiec przysługuje rolnikom, 
którzy na dzień 31 maja 
2010 roku posiadają co
najmniej 10 maciorek po
wyżej 18 miesięcy. Zarówno 
krowy jak i owce muszą 
być zarejestrowane w sie
dzibie stada w danym 

województwie, muszą 
być zgłoszone do rejestru 
zwierząt gospodarskich 
ARiMR oraz odpowiednio 
oznakowane.
Biuro Powiatowe ARiMR 
przypomina:
rolnicy otrzymujący 
jakiekolwiek dopłaty 
powierzchniowe, np. 
płatności bezpośrednie, 
ONW, rolnośrodowiskowe 
czy pieniądze na zalesione 
grunty rolne lub grunty 
inne niż rolne, muszą 
bezwzględnie przestrzegać 
przez cały rok zasad 
wzajemnej zgodności 
(tzw. cross compliance) 
w zakresie: ochrony 
środowiska naturalnego, 
identyfikacji i rejestracji 
zwierząt oraz dobrej kultury 
rolnej. Agencja zwraca 
uwagę, że od 1 stycznia 
2010 roku obowiązują 
dodatkowe normy i 
wymagania, które nakładają 
obowiązek posiadania w 
określonych sytuacjach 
pozwoleń wodnoprawnych 
oraz zachowania 
charakterystycznych ele
mentów krajobrazu.

Kierownik Biura 
Powiatowego

Lesław Błądek

Z okazji świąt Wielkanocnych moc życzeń
zdrowia, pogody ducha 

 wielu radosnych chwil spędzonych w gronie 
najbliższych 

wszystkim Mieszkańcom Ziemi Grodziskiej
składa

Poseł na Sejm RP
Zbigniew Rynasiewicz

Święta Zmartwychwstania Pańskiego 
to czas radości, miłości i wiary. 

Niech Zmartwychwstały Chrystus 
błogosławi Wasze życie, obdarzy je 
szczęściem i zdrowiem oraz da siłę 

w pokonywaniu trudności 
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość

Przewodniczący i Radni 
Rady Gminy Grodzisko Dolne

WNIOSKI O PRZYZNANIE 
PŁATNOŚCI OBSZAROWYCH ZA 
2010 ROK BĘDĄ ŁATWIEJSZE
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Gminna Biblioteka Publiczna 
zorganizowała III edycję dyktanda 
„O Pióro Wójta Gminy Grodzisko 
Dolne”. 

Do udziału w gminnym dyktandzie 
grodziskie gimnazja typują naj lepszych 
swoich uczniów. Tym razem o miano 
mistrza ortografii i pióro wójta ubiegało 
się 14 uczestników. Uczniowie 
zmagali się z trudnym tekstem, ale 
dla „najlepszych z najlepszych” po
przeczka musi być wysoko ustawiona. 
Znakomicie z napisaniem arcy trudnego 
tekstu poradził sobie Łukasz Joniec, 
uczeń Gimnazjum im. Prof. Franciszka 
Leji z Gro dziska Górnego. To już drugie 

zwycięstwo Łukasza. Triumfował on 
także w pierwszym dyktandzie, a w 
ubiegłym roku był drugi. As ortografii 
otrzymał pióro ufundo wane przez 
Wójta Gminy i nag                                rodę książkową 
od Biblioteki. W tym roku było to 
wyjątkowe pióro, nie tylko wartościowe, 
firmowe ale też sygnowane logo gminy 
Grodzisko Dolne. Jak podkreślił Wójt 
wrę czając nagrodę  Od tej chwili 
dwie osoby w gminie posługują się 
takim piórem. Wójt do podpisywania 
ważnych dokumentów i Łukasz. 
Mamy nadzieję, że to wyjątkowe pióro 
będzie dobrze służyło Łuka szowi w 
dalszej edukacji.
    RC

Pewien hoży chodziarz z Chodzieży 
imieniem Chryzostom dał się namówić 
wędkarzowi z sąsiedztwa na wyprawę 
na ryby. Nazajutrz był pogrążony jeszcze 
w półśnie, gdy zabrzęczał budzik. Chcąc 
nie chcąc, o wpół do trzeciej zwlókł się 
z koi, jak ochrzcił onegdaj swoje łóżko. 
Nasamprzód trochę się ochędożył. 
Później na pół przytomny wyjął z 
chłodziarkizamrażarki jajko i przyrządził 
je na półtwardo. Nie tryskając hur(r)
aoptymizmem, przypiekł grzanki ze 
sczerstwiałego grahama (a. Grahama) 
i zaparzył herbatę. Z niechęcią 
rozchybotał wahadło stojącego w holu 
(a. hallu) chronometru. Trzeba mieć 
hyzia, żeby tak wczas wyruszać z domu, 
ale to przecież niehonor się wycofać. 
Wtem znienacka w drzwiach pojawił 
się ostrzyżony na półkrótko moczykij 
z sąsiedztwa i rozejrzał się naokoło. 
 Nie rżnij hrabi  rzucił krótko.  Nie 
dość, żeś już zmitrężył huk czasu, to 
jeszcze, jak chuchro jakie, godzinę 
przerzynasz tego pomidora wpół, ale 
czego się tu spodziewać po ignorancie, 
który nawet bażyny od burzanu, a 
burzyka od bażanta odróżnić nie potrafi  
wycharczał z chrypką w głosie. Rusz się 
w końcu! Nie żalże ci wschodu słońca? 
Nie zżymając się wcale, chodzieski 
superchodziarz chyżo zarzucił 
ekwipunek na grzbiet i choć poczuł się 
jak chuda chabeta w chomącie ścigana 
przez żądne krwi charty, zawołał do 
sąsiada choleryka:  Chodźmy! Jednak 
musisz mi przyrzec, że pomożesz mi 
przyrządzić złowionego jazgarza czy 
choćby ponadpółmetrowego węgorza 
na ogniu, bo w tej materii jestem laikiem.

Wszyscy Goście, których Gminna 
Biblioteka Publiczna zaprasza 
na Wieczory Głośnego Czytania 
są wyjątkowi, reprezentują różne 
zawody. 

Nasi mali czytelnicy wiele się od 
nich dowiadują, uczą i mile spę dzają 
czas przy słuchaniu bajek. W marcu 
zaproszenie przyjął gość szczególny 
– obecny przedstawiciel Ziemi 
Grodziskiej w Parlamencie, poseł na 
Sejm RP  Zbigniew Rynasiewicz.
Na wstępie Poseł sprawdził zna
jomość „Katechizmu polskiego 
dziecka” – „Kto ty jesteś?”. Dzieci 
wykazały się wspaniałą znajomością 
wiersza, chórem odpowiadając na 

pytania. Wysłuchały również bajek o 
królu Kraku, o jeżach, które poszły do 
fryzjera, o stopce królowej Jadwigi, 
jednak najbardziej spodobała się ta 
o białoczerwono–czarnej drużynie 
bocianów grających w piłkę nożną 
na ważnych mistrzostwach. Poseł i 
najmłodsi Grodziszczanie nawiązali nić 

porozumienia  wszyscy są kibicami.
Mali czytelnicy już teraz wiedzą kim 
jest Poseł na Sejm, jaki mamy ustrój 
oraz kto w Polsce sprawuje władzę.
Dziękujemy Ho norowemu Gościowi 
za czytanie bajek najmłodszym,a 
Dzieciom i ich rodzicom za przy bycie 
na spotkanie.                                  AK

PIÓRO WÓJTA GMINY 
PRZYZNANE

POSELSKIE 
CZYTANIE

Gromadka milusińskich wysłuchała bajek czytanych przez posła

To już drugie pióro w kolekcji Łukasza
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Z propozycji jakie Ośro
dek Kultury w Grodzisku 
Dolnym zaoferował dzie
ciom i młodzieży na okres 
ferii największym zainte
resowaniem cieszyły się 
zajęcia taneczne, bal prze
bierańców oraz turnieje 
sportowe. 

W ostatnim dniu karnawału 
odbył się bal kostiumowy, w 
trakcie którego zostali wyło
nieni laureaci konkursu na 
najciekawszy strój. Nagrody 
za najlepsze stroje otrzyma

ły: Ewelina Kosior, Ada Piela 
i Paulina Ślanda. Pozostali 
uczestnicy odebrali pamiąt
kowe upominki. 
Klasyfikacja turniejów spor
towych przestawia się na
stępująco:
Turniej piłkarzyków:
I miejsce – Marcin Joniec/
Grzegorz Czerwonka
II miejsce – Łukasz Kogut/
Marcin Kot
III miejsce – Grzegorz Choc
kuba/Adrian Suszyło
Turniej warcabowy:
I miejsce – Damian Rola

II miejsce – Łukasz Kogut
III miejsce – Arkadiusz Maj
kut 
Tenis stołowy dziewcząt:
I miejsce – Anna Moskal 
II miejsce – Katarzyna Mosz
kowicz 
III miejsce – Sylwia Tkacz 
Tenis stołowy chłopców 
(uczniowie gimnazjum):

I miejsce – Marcin Kot
II miejsce – Grzegorz Mo
skal
III miejsce – Damian Sigda 
Turniej szachowy:
I miejsce – Jakub Kojder
II miejsce – Damian Ra
chwał
III miejsce – Adam Przeszło 

OK

OGŁOSZENIE

Naczelnik Urzędu Skar
bowego w Leżajsku in
formuje, że wydłuża 
czas pracy urzędu w 
dniach 2730 kwietnia 
2010r. do godz. 18.00 
oraz zaprasza do skła
dania zeznań podatko
wych w dniu 24 kwietnia 
2010r. (sobota) w godz. 
9.0013.00

POMOC W 
WYPEŁNIANIU 
WNIOSKÓW

Wójt Gminy Grodzisko 
Dolne przypomina rol
nikom ubiegającym się 
o płatności obszarowe 
iż od 17 marca do 17 
maja 2010r. trwa nabór 
wniosków. W związku z 
tym, w Urzędzie Gminy 
Grodzisko Dolne, (po
kój nr 6), można sko
rzystać z bezpłatnej 
pomocy osób zatrud
nionych do wypełnia
nia wniosków. Punkt 
czynny jest codziennie, 
w godzinach od 8.00 do 
14.00.

Od zawsze „Turki” były dumą wielu wsi i główną atrakcją Świąt Wielkanocnych

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna  lata 70te. Dawniej mieściła się tu siedziba      
Gromadzkiej Rady Narodowej – po przebudowie Dom Weselny w Grodzisku Dolnym

FERIE Z OŚRODKIEM 
KULTURY

GRODZISKO W STAREJ FOTOGRAFII

Maskarada
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31 stycznia 2010r. 
zakończyła się II 
edycja realizowanego 
przez Gimnazjum im. 
prof. Franciszka Leji 
w Grodzisku Górnym 
projektu FENIKS. 

Do tej pory uczniowie 
uczestniczyli w za
jęciach pro wadzonych w 
szkole oraz w Instytucie 
Fizyki Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. Na
tomiast 27 stycznia 
br. sala gimnastyczna 
w naszej szkole za
mieniła się w wielką 
salę eksperymentalną. 
Wszyscy gimnazjaliści 
mieli możliwość brania 
udziału wykładach i 
pokazach fi zycznych 
p r o w a d z o n y c h 
przez pracowników 
Uniwersytetu Rze szo
wskiego. Spotkanie to 
rozpoczęło się wykła
dem doktora Wojciecha 
Szajny na temat „Przed 

wielkim wybuchem” 
i dotyczyło historii 
powstania wszechświa
ta. Drugą część pt. 
„Fascynacje fizyką” 
prowadził dr Rafał 
Hakala. Wykonywał 
doświadczenia, które 
ilustro  wały prawa 
rzą dzą ce przy rodą. 
Uczniowie z wielkim 
za ciekawieniem i sku
pieniem oglądali te 
fascynujące doświad

czenia. W niektórych byli 
asystentami, co pobu
dzało ich do dzia łania 
i myślenia. Chętnych 
do uczestniczenia  w 
asystowaniu nie bra
kowało. A więc świadczy 
to o tym, że fi zyka nie 
musi być taka straszna 
i trudna.
Na zakończenie II edycji 
projektu, zgodnie z 
założeniami programu, 
uczniowie brali kolejny 

raz udział w konkursie 
na najlepszy projekt 
uczniowski. Finalistkami 
zostały uczennice Kla
udia Krauz z kl. IIa 
i Małgorzata Kryla 
z kl. IIIb. Uczennice 
wyjechały ze swoją 
pracą pt. „Implozja” 
na finał uczelniany, 
gdzie otrzymały dy
plom finalisty II edycji 
konkursu projektów 
naukowych w wojewó
dztwie pod kar pa
ckim oraz nagrody 
książkowe. Uczniowie 
z nie cierpliwością cze
kają na kolejną edycję 
projektu.      Dorota Miś

W dniu 12.03.2010r. w 
Szkole Podstawowej nr 
1 w Leżajsku odbyły się 
powiatowe zawody w sza
chach indywidualnie. 

Uroczystego otwarcia do
konał dyrektor szkoły Pan 
Ryszard Pysz. Gminę 
Grodzisko Dolne na za
wodach powiatowych re pre
zentowało 16 zawodników 
ze szkół podstawowych. 
Zawodnicy rywalizowali w ka
tegoriach wie kowych. Wyniki 
turnieju w po szczególnych 

kategoriach przed stawiają 
się następująco:
I kategoria kl. IIII 
dziewczęta:
I miejsce  Kulec Gabriela – 
(SP Nowa Sarzyna) – 7 pkt
II miejsce Jakubowska 
Monika – (SP Nowa 
Sarzyna)– 6,5 pkt
III miejsce Rachwał Aneta 
– (SP Grodzisko Górne) –       
5 pkt.
IV miejsce Pelc Monika 
– (SP Wólka Grodziska)        
4,5 pkt.
II kategoria kl. IVVI 

dziewczęta:
I miejsce Sołek Aneta – (SP 
Nowa Sarzyna) – 7 pkt
II miejsce Pelc Natalia – (SP 
Wólka Grodziska)  – 4,5 pkt
III miejsce Skiba Patrycja 
– (SP Grodzisko Górne) –    
4,5 pkt.
IV miejsce Kojder Patrycja– 
SP Grodzisko Górne 4,5 pkt.
II kategoria kl. IVVI 
chłopcy:
I miejsce Kozyra Damian – 
(SP Nr 1 Leżajsk) – 6 pkt
II miejsce Rachwał Damian 
– (SP Grodzisko Górne) –   

5 pkt
III miejsce Pokrywka Albert – 
(SP Nowa Sarzyna) – 5 pkt.
IV miejsce Gnatek Dominik– 
(SP Nowa Sarzyna)  5 pkt.

Zawodnicy, którzy za
jęli miejsca od IIV w 
eliminacjach powiatowych 
będą reprezentować Powiat 
Le żajski na X Indywidualnych 
Sza chowych Mistrzostwach 
Szkół Podstawowych Woje
wództwa Podkarpackiego 
na 2010 rok w Wadowicach 
Górnych.        Józef Majkut

- WYCHOWANIE I EDUKACJA - 

Pokazy wzbudziły wielkie zainteresowanie wśród uczniów

FIZYCY Z UNIWERSYTETU 
RZESZOWSKIEGO W GIMNAZJUM 
W GRODZISKU GÓRNYM

POWIATOWE IGRZYSKA MŁODZIEŻY 
SZKOLNEJ W SZACHACH
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Od 28 września 2009r. 
Oddział Przedszkolny w 
Szkole Podstawowej Cho
daczowie realizuje projekt 
pt. ,,Przedszkole uczy, 
bawi i wychowuje” współ
finansowany przez Unię 
Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego – Kapitał 
Ludzki. 

Dzięki udziałowi w projekcie 
dzieci mogą uczestniczyć w 
różnych zajęciach dodatko
wych tj. język angielski, ryt
mika, kółko taneczne oraz 
logopedia, które odbywają 
się w godzinach popołudnio
wych. Ponadto w ramach 
tego projektu przedszkolaki 
odwiedziły w listopadzie Fil
harmonię Rzeszowską, w 
której wysłuchały koncertu i 
poznały niektóre instrumen

ty oraz spędziły miło czas w 
sali zabaw ,,Fantazja”. Koń
cem listopada dzieci brały 
udział w zabawie andrzejko
wej, na której rolę wodzireja 
pełnił zespół Yamaha z Rze
szowa. 
W grudniu ubiegłego roku, 
w ramach unijne
go projektu dzie
ci spotkała miła 
niespodzianka, 
gdyż odwiedził je 
Św. Mikołaj przy
nosząc ze sobą 
mnóstwo pre
zentów. Z kolei 
w styczniu tego 
roku odbyła się 
zabawa karnawa
łowa połączona 
z Dniem Babci i 
Dziadka. Przed
szkolaki wystąpiły 
w nowych stro

jach zakupionych z funduszy 
unijnych prezentując część 
artystyczną, tańce i piosen
ki. Umiejętności te zdobyły 
dzięki uczestnictwu w róż
nych zajęciach. 
Miesiąc luty także dostarczył 
wielu wrażeń. Dzieci uczest

niczyły w ,,Maskaradzie”. 
Pięknie poprzebierane ba
wiły się w rytm nowych prze
bojów. W ramach projektu 
zostały także zakupione 
nowe zabawki i pomoce dy
daktyczne. 

Dzięki uczestnictwu w pro
jekcie unijnym dzieci mogą 
lepiej się rozwijać, zdoby

wać nowe umiejętności oraz 
kształtować swój charakteR. 

Natalia Fleszar

W Dniu Kobiet Gimna
zjalistki z Zespołu szkół 
im. Jana Pawła II w 
Grodzisku Dolnym wy
walczyły mistrzostwo 
rejonu rzeszowskiego 
w piłce ręcznej, rozgra
miając wysoko druży
ny z Rzeszowa, Medyni 
Głogowskiej i Błażowej. 

W turnieju półfinałowym 
zmierzą się teraz z dru
żynami z rejonu prze
myskiego i będą grały o 
awans do strefy meda
lowej. Skład drużyny: 
Mariola Baj, Dagmara 
Majkut, Paulina Joniec, 
Natalia Rafa, Małgorzata 
Stopyra, Karolina Jaku

bek, Marlena Jaszczy
szyn, Katarzyna Przeszło, 
Anna Gdańska, Agniesz
ka Kuczek, Magda lena 
Krawiec, Magdalena 
Moszkowicz, Anna Szpila,  
Wioleta Wojnarska.
11 marca br. na hali spor
towej w Grodzisku Dol
nym odbyły się półfinały 
wojewódzkie w mini piłce 
ręcznej dziewcząt. Nasze 
młode szczypiornistki ma
jąc wygrany mecz z dru
żynami z Dynowa i ule
gając po ambitnej walce 
z Przemyślem i Jarosła
wiem w końcowej rywali
zacji uprasowały się na 3 
miejscu. Drużyna wystę
powała w składzie: Karoli
na Salwach, Justyna Ma
zur, Aleksandra Banaś, 
Weronika Sołek, Andżeli
ka Ciupińska, Magdalena 
Rzepko, Mariola Kuras, 
Małgorzata Czerwonka, 

Aleksandra Baj, Gabriela 
Czerwonka, Anna Śmia
łek, Natalia Kubecka, An
na Piróg, Renata Nicpoń.
15 marca na hali spor
towej w Grodzisku Dol
nym odbyły się rejonowe 
zawody w piłce ręcznej 
chłopców. Drużyna z Gro
dziska Dolnego awan
sowała z 2 miejsca do 
półfinałów wojewódzkich 
ulegając tylko zwycięskiej 
drużynie z Rzeszowa. 
Trzecie miejsce w turnieju 
zajęła drużyna z Błażo
wej, a czwarte drużyna z 
Łańcuta. Skład drużyny: 
Fabian Czerwonka, Domi
nik Czerwonka, Arkadiusz 
Majkut, Marcin Salwach, 
Piotr Czerwonka, Adrian 
Hader, Andrzej Krów
czyk, Tomasz Czyrny, 
Marek Baj, Marcin Wnęk,         
Roman Baj, Marcin Kot, 
Dominik Baj.               KB

- WYCHOWANIE I EDUKACJA - 

Dzieci uczestnicząc w projekcie rozwijają swoje zdolności               
i zainteresowania  

Wygrywając dziewczyny sprawiły sobie wspaniały pre
zent na Dzień Kobiet

PRZEDSZKOLE UCZY, BAWI I 
WYCHOWUJE

ZE SPORTU 
SZKOLNEGO
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Ferie zimowe 2010 dla 
uczniów Zespołu Szkół 
w Grodzisku Dolnym 
przebiegły na sportowo. 

Nauczyciele dobrowolnie 
przy gotowali dla młodzieży 
ciekawą i atrakcyjną 
ofertę zajęć. W pierwszym 
tygodniu ferii uczniowie 
mogli uczestniczyć w 
zabawach, turniejach 
i rozgrywkach indy
widualnych i zespołowych 
na hali. Dodatkowo 
dla zainteresowanych 
zorganizowany został 
wyjazd na popularny film 
„Avatar 3D”. Najważniejszym 
jednak wydarzeniem był 
turniej mini piłki siatkowej 
dziewcząt o Puchar Prze
wodniczącego Gminy pana 
Jerzego Gdańskiego, który 
zorganizował miejscowy 
GUKS w dniu 26 lutego br. 
Do rywalizacji wystartowały 
drużyny ze znanych w 
województwie ośrodków 
siatkarskich jak Łańcut, 
Nowa Dęba, czy Żołynia. Dla 
miejscowych propagatorów 
piłki siatkowej jak i siatkarek 
był to turniej debiutancki w tej 
pięknej dyscyplinie sportu. 
Zawody roze grano w trzech 
kategoriach „dwójki”, „trójki” 
i „czwórki. W fazie wstępnej 
rozgrywki toczyły się według 
systemu „każdy z każdym” 
w dwóch grupach, w 

każdej z kategorii wiekowej 
uwzględniając rozstawienie 
najlepszych zespołów. 
Czołowe dwa zespoły z 
każdej grupy rywalizowały 
najpierw w półfinałach o 
awans do finału a potem o 
zwycięstwo. Zespoły, które 
zajęły dalsze miejsca w 
grupach grały o pozostałe 
lokaty w swoich kategoriach. 
Drużyny GUKS Grodzisko 
Dolne zdołały awansować 
do finałów w „trójkach i 
„czwórkach” ulegając po 
zaciętej grze rywalkom. Pod 
względem sportowym wiele 
meczy stało na wysokim 
poziomie i dostarczyło wielu 

emocji zebranym na try
bunach kibicom. 
Sponsorami turnieju byli 
Przewodniczący Rady 
Gminy Grodzisko Dolne, 
Urząd Gminy Grodzisko 
Dolne – Gminna Komisja 
ds. Profilaktyki i Uzależnień 
oraz Gminna Spółdzielnia 
„SCH” w Grodzisku 
Dolnym, Sklep „Meteor” 
pana Józefa Czerwonki, 
którzy ufundowali puchary, 
dyplomy dla zespołów, a dla 
zawodniczek poczęstunek. 
Organizacja turnieju 
przebiegła sprawnie, o 
czym dobitnie świadczą 
wypowiedzi opiekunów 

zespołów przyjezdnych, 
iż chętnie przyjadą na 
następny taki turniej. 
Końcowe tabele turnieju w 
poszczególnych kategoriach 
prezentują się następująco:
„Czwórki”
1. UKS Brajp”Łańcut I 
2. GUKS Grodzisko 
Dolne I (M. Czerwonka, A. 
Ciupińska, J. Mazur i G. 
Nykiel) 
3. KPS Nowa Dęba I 
4. SP 1 Żołynia I 
5. GUKS Grodzisko Dolne 
II (K.Salwach, M. Kuras, 
A.Banaś, M. Rzepko, 
W.Sołek) 
6. UKS „Brajp” Łańcut II 
7. SP 1 Żołynia II 
„Trójki”
1. KPS Nowa Dęba I 
2. GUKS Grodzisko Dolne 
I ( A. Baj, M. Szklanny i G. 
Wikiera) 
3. UKS „Brajp”  Łańcut I 
4. UKS „Brajp” Łańcut II 
5. KPS Nowa Dęba II 
6. SP 1 Żołynia II 
7. SP 1 Żołynia I 
8. GUKS Grodzisko Dolne II 
( A. Rączka, M. Majkut i A. 
Piróg) 
„Dwójki”
1. SP 1 Żołynia I 
2. UKS „Brajp”Łańcut II 
3. UKS „Brajp”Łańcut I 
4. SP 1 Żołynia II 
5. GUKS Grodzisko Dolne II 
(M. Nowak i G. Kojder) 
6. GUKS Grodzisko Dolne III 
(K. Grzywna i W. Czerwonka) 
7. GUKS Grodzisko Dolne I 
(K. Rynasiewicz i P. Maj) 

KB

- WYCHOWANIE I EDUKACJA - 

OGŁOSZENIE

Przedszkole Samorządowe w Ze spole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym ogłasza zapisy na rok szkolny 
2010/2011 dzieci:
1) sześcioletnich do oddziału „0”, w ramach obowiązkowego przygotowania przedszkolnego (gru pa pięciogodzinna) 
oraz
2) 35 letnich do grupy dziesięciogodzinnej, w której realizowany jest trzyletni projekt pt. „Radosne przedszkole” w ra
mach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 współfinansowany z Unii 
Europejskiej w ramach EFS.
Wnioski należy składać w sekre tariacie szkoły w godzinach od 8.00 do 15.30 w terminie do 15 kwietnia 2010r. 
Kwestionariusz zapisu dziecka dostępny jest w sekretariacie szkoły lub na stronie www.zsgd.edupage.org w zakładce 
„Rodzice”. 
Lista dzieci 35 letnich zakwalifi kowanych przez Komisję Re krutacyjną do udziału w projekcie zostanie zamieszczona 16 
kwietnia na w/w stronie oraz dostępna będzie w sekretariacie szkoły tel. 17 24 36 001.

FERIE NA SPORTOWO

Nagrody zwycięzcom wręczał Przewodniczący Rady 
Jerzy Gdański



12 Gazeta z Grodziska i okolic 3/2010

- PORADNIK ROLNIKA - 

Jak co roku od 15 marca 
ruszyła akcja wypełniania 
wniosków obszarowych 
do ARiMR. Na złożenie 
tych wniosków rolnicy 
mają dwa miesiące, tj. do 
17 maja. 

Jeśli wniosek złożony 
zostanie po dniu 17 maja 
2010 roku, ale nie później 
niż do dnia 11 czerwca 2010 
r., za każdy dzień roboczy 
opóźnienia sto sowane 
będą zmniejszenia należnej 
kwoty płatności o 1%. 
Agencja Restrukturyzacji 
i Mo dernizacji Rol
nictwa rozpoczęła w lu
tym wysyłanie do rolni
ków wniosków sper
sonalizowanych (częściowo 
wypełnionych). Rolnik 
ma obowiązek sprawdzić 
poprawność danych za
wartych w formularzu i 
przypadku niezgodności ze 
stanem faktycznym nanieść 
poprawki. Zaniedbanie 
tego wymagania może 
skutkować zmniejszeniem 
kwoty płatności lub odmową 
ich przyznania. W tym roku 
przy wypełnianiu wnio
sku należy pamiętać, aby 
deklarowane po wierzchnie 
nie były większe od 
powierzchni ewidencyjno 
 gospodarczej (PEG) 
wyznaczonej dla działki 
ewidencyjnej. Informacje 
o tych po wierzchniach za
warte są w dołączonej 
do wniosku sper
sonalizowanego informacji 
o działkach deklarowanych 
do płatności.
Tegoroczne wnioski różnią 
się od tych z lat poprzednich. 
Na jednym formularzu 
wniosku rolnicy mogą 
wnioskować o przyznanie 
dziesięciu rodzajów pła
tności:
 jednolitą płatność obsza

rową (JPO),
 uzupełniające płatności 
obsza rowe (UPO), w tym:
 płatności do powierzchni 
grupy upraw podstawowych,
 płatności uzupełniającej 
do powierzchni upraw ro
ślin prze znaczonych na 
paszę, uprawianych na 
trwałych użytkach zielonych 
(płatności zwierzęcej), 
 płatności uzupełniającej 
do powierzchni uprawy 
chmielu, nie związanej z 
produkcją, 
 płatności obszarowej 
do powierzchni upraw 
roślin strą czkowych i 
motylkowatych drobno
nasiennych (specjalna pła
tność obszarowa), 
 oddzielnej płatności z 
tytułu owoców i warzyw 
(płatność do pomidorów), 
 przejściowe płatności z 
tytułu owoców miękkich 
(OM),
  płatność cukrową,
 płatności do zwierząt 
(wsparcie specjalne),
 przyznanie płatności z ty
tułu realizacji przedsięwzięć 
rolno środowiskowych i po
prawy dobrostanu zwierząt 
(PROW na lata 20042006),
 płatności rolnośrodowi
skowe (PROW na lata 
20072013),
 pomoc finansową z tytułu 
wspierania gospodarowania 
na obszarach górskich i 
innych obszarach o nieko
rzystnych wa runkach 
gospodarowania (ONW). 
W nowym wniosku rol
nicy ubiegający się o 
płatności z tytułu reali
zacji przedsięwzięć rolno
środowiskowych i po
prawy dobrostanu zwierząt 
(PROW 20042006) oraz 
płatności rolno rodowiskowe 
(PROW 20072013), po
winni wypełnić dodatkowe 
kolumny we wniosku oraz 

część szczegółową wniosku 
rolno środowiskowego. 
Dotychczas rolnicy 
realizują cy program 
rolno środowiskowy na 
oddzielnych formularzach 
deklarowali te same 
działki ewidencyjne i 
rolne do płatności rol
nośrodowiskowych. Te 
same dane były powtarzane 
w dwóch odrębnych 
wnioskach. Również Ci 
rolnicy nie będą musieli 
już pozyskiwać z biur 
powiatowych załączników 
graficznych otrzy mają 
je wraz z wnioskiem 
spersonalizowanym. Na jed
nym załączniku graficznym 
będą wrysowywali poło
żenie działek rolnych dekla
rowanych zarówno do 
płatności bezpośrednich, 
ONW oraz płatności rolno 
środowiskowych. 
 
Nowe rodzaje pomocy 

Od roku 2010 rolnicy, 
którzy spełniają warunki 
do otrzymania jednolitej 
płatności obszarowej, bę dą 
mogli ubiegać się o nowe 
dodatkowe płatności w ra
mach wsparcia specjalnego, 
są to dwa rodzaje pomocy:
 specjalna płatność 
obszarowa do powierzchni 
upraw roślin strączkowych 
i motylkowatych drobno
nasiennych,
 płatność do krów i owiec.

Płatność do krów 

Płatność przysługuje rolni
kowi, który spełnia warunki 
do przyznania jednolitej 
płatności obszarowej (złożył 
wniosek o przyznanie tej 
płatności) i posiada w dniu 
31 maja 2010r. nie więcej 
niż 10 samic z gatunku 
bydła domowego w wieku co 

najmniej 36 miesięcy. Pła
tność przysługuje tylko do 
krów (w wieku co najmniej 36 
miesięcy) znajdujących się 
w siedzibie stada położonej 
na terenie województw: 
lubelskiego, małopolskiego, 
pod karpackiego, święto
krzyskiego lub ślą skiego, co 
potwierdza wpis do rejestru 
zwie rząt gospodarskich 
oznakowanych (system 
IRZ). Przy założeniu, że do 
tych płatności kwalifikować 
się będzie ok. 200 tys. sztuk 
krów, stawka płatności do 
jednej sztuki wyniesie ok. 
142,5 euro. 

Płatność do owiec

Płatność przysługuje rolni
kowi, który spełnia warunki 
jak do płatności krów i 
posiada na dzień 31 maja 
2010 r. co najmniej 10 samic 
z gatunku owca domowa 
w wieku co najmniej 12 
miesięcy. 

Specjalna płatność 
obsza rowa do po
wierzchni upraw 
roślin strączkowych i 
motylkowatych drobno
nasiennych 

Płatność przysługuje 
rolnikowi do powierzchni 
upraw roślin strączkowych 
i motylkowatych drobno
nasiennych uprawianych 
w plonie głównym, poło
żonych na działkach 
rolnych, do których została 
przyznana jednolita pła
tność obszarowa. Rośliny 
motylkowate drobnonasien
ne i strączkowe, do 
powierzchni których rolnicy 
mogą ubiegać się o wsparcie 
specjalne to: koniczyna 
czerwona, koniczyna biała, 
koniczyna biało różowa, 
koniczyna perska, koni 
czyna krwistoczerwona, 
koniczyna zwyczajna, 
esparceta siewna, lu
cerna siewna, lucerna 
mieszańcowa, bób, bobik, 
ciecie rzyca, fasola zwykła, 
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fasola wielokwiatowa, 
groch siewny, groch siewny 
cukrowy, soczewica jadalna, 
soja zwyczajna, łubin biały, 
łubin wąskolistny, łubin żółty, 
peluszka, seradela uprawna, 
wyka siewna. 
Na ten program wsparcia 
w roku 2010 przeznaczona 
zostanie kwota 10 800 
000 Euro, przy założeniu, 
że do płatności tych zo
stanie zakwalifikowana 
powierzchnia ok. 180 000 
ha, stawka płatności do 
hektara tych upraw wyniesie 
ok. 60 euro.

Inne ważne zmiany w roku 
2010 r. 

Rolnicy prowadzący uprawę 
zagajników drzew o krótkiej 
ro tacji (brzoza, topola, 
wierzba) będą deklarowali we 
wnioskach te powierzchnie 
jako odrębne działki rolne. 
Do tych powierzchni 
przysługuje jednolita pła
tność obszarowa (JPO). 
Dotychczas do wsparcia 
kwalifikowały się je dynie te 
uprawy zagajników o krótkiej 
rotacji, które były pro
wadzone z przeznaczeniem 
na cele energetyczne. 
W Polsce do kategorii tej 
zostały zakwalifikowane 
najpopularniejsze rodzaje 
drzew wykorzystywane 
dotychczas w ce lach rol
niczych, tj.: wierzba, topola 
oraz brzoza. Maksymalny 
cykl zbioru dla tych 
upraw ustalono na 6 lat 
– w przypadku wierzby 
i topoli oraz 8 lat – w 
przypadku brzozy. Krajowe 
uzupełniające płatności 
obszarowe (UPO) będą 
również do powierzchni 
gruntów ornych, na których 
nie jest prowadzona uprawa 
roślin (ugorów), jeżeli na 
gruntach tych: 
 rolnik dokonał zasiewu w 
celu podniesienia żyz ności 
gleby po przez wprowa
dzenie do niej świe żej masy 
roślinnej (zielony nawóz),
 roślinność ta została 

przyorana lub wprowadzona 
do gleby na skutek zastoso
wania innego zabiegu me
chanicznego, w terminie 
do dnia 31 sierpnia, roku 
w którym został złożony 
wniosek o przyznanie pła
tności uzupełniającej
 nie jest prowadzona 
uprawa przez okres nie dłuż
szy niż jeden rok. 

Dodatkowe normy i 
wymogi wzajemnej 
zgodności 

Rolnicy ubiegający się o 
przyznanie płatności w 
ramach systemów wsparcia 
bezpośredniego, płatności 
r o l n o ś r o d o w i s k o w e j 
(PROW 20072013) oraz 
o przyznanie pomocy fi
nansowej z tytułu gospo
darowania na obszarach 
górskich i innych obszarach 
o niekorzystnych wa runkach 
gospodarowania (ONW), 
zobowiązani są przestrzegać 
przez cały rok kalendarzowy 
norm i wymogów wzajemnej 
zgodności. Od 2010 roku do 
dotychczasowych wymagań 
dochodzą nowe, doda tkowe 
normy i wymogi wzajemnej 
zgodności.
Normy:
 obowiązek posia dania 
pozwolenia wodnopra
wnego, w przypadku nawa
dniania gruntów lub upraw 
wodą podziemną, za pomocą 
deszczowni lub przy poborze 

wody powierzchniowej, lub 
podziemnej w ilości większej 
niż 5m3 na dobę,
 zachowanie w obrę
bie działki rolnej cha
rakterystycznych elementów 
krajobrazu (drzew będą
cych pomnikami przyrody 
oraz rowów do 2 metrów 
szerokości. W takim przy
padku, rolnik na materiale 
graficznym dołączonym 
do wniosku o przyznanie 
płatności w roku 2010 
zobowiązany jest zaznaczyć 
miejsce położenia tych 
elementów na działce rolnej 
oraz opisać położenie: dla 
pomników przyrody tekstem 
PP, a dla rowów do 2 m 
szerokości tekstem RÓW; 
 zakaz niszczenia siedlisk 
roślin i zwierząt objętych 
ochroną ga tunkową na 
mocy przepisów ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004r. o 
ochronie przyrody, poło
żonych na obszarach 
chronionych tzn. w parkach 
narodowych, rezerwatach 
przyrody, parkach krajobra
zowych, obszarach chro
nionego krajobrazu, użyt
kach ekologicznych, ze
społach przyrodniczo
krajobrazowych, stano
wiskach dokumentacyjnych     
i pomnikach przyrody. 
Wzorem lat ubiegłych 
Pod karpacki Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego 
będzie świad czyć usługi 
w zakresie wypełnia

nia wniosków o przy
znanie płatności obsza
rowych. Przez cały 
okres przyjmowania 
wniosków rol nicy będą 
mogli skorzystać z usług 
Ośrodka Doradztwa w 
siedzibie Zespołu Do
radców w Leżajsku 
ul. Mickiewicza 12 od 
poniedziałku do piątku od 
godz. 7.00 do 15.00, tel. 
(17) 242 17 97. 
Rolnicy z tere nu gminy 
chcący skorzystać z do
radztwa i pomocy w 
wypełnianiu wniosków 
o płatności obszarowe i 
rolnośrodowiskowe mo gą 
kon taktować się telefo
nicznie w godz. od 7.00 do 
15.00 z doradcą rolniczym 
tel. 723977403 lub doradcą 
ro lnośrodowiskowym 
tel. 723977426. Na czas 
wypełniania wniosków w 
miarę potrzeby Gminny 
Punkt Doradztwa będzie 
uruchomiony w Ośrodku 
Kultury w Grodzisku 
Dolnym.
Ponadto osoby zaintereso
wane innymi rodzajami 
wsparcia ze środków 
PROW 2007 – 2013, będą 
mogły uzyskać bezpłatne 
doradztwo doty czące dostę
pnych środków wsparcia. 

Renata Mazurek
PODR Boguchwała

ZD Leżajsk
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