MARZEC 2013

NAD BRUSIENKĄ
Nr 1/2013 Egzemplarz bezpłatny

M

A

X

-

K

O

M

P

C H O T Y L U B ,

URZĄD MIASTA I GMINY CIESZANÓW
D Ą B R Ó W K A , D A C H N Ó W , F O L W A R K I , G O R A J E C , K O W A L Ó W K A , N I E M S T Ó W ,
N O W Y L U B L I N I E C , S T A R Y L U B L I N I E C , Ż U K Ó W , D O L I N Y

Zdzisław Zadworny
Burmistrz Miasta i Gminy
Cieszanów
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Stanisława Chomyszyn
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Cieszanowie

W BIEŻĄCYM NUMERZE MIĘDZY INNYMI:
Spotkanie pokoleń
Turniej Wiedzy Pożarniczej - eliminacje gminne
Szkoły w gminie Cieszanów
Kalendarz imprez 2013
Między marzeniem a wspomnieniem
Szkółka piłkarska Cetnarskiego
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Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Cieszanowie
Godziny urzędowania:
Od poniedziałku do piątku od 700 - 1500
Telefon: (16) 631 10 76 wew. 30, (16) 632 86 80, (16) 631 15 71
NUMERY KONT:
45 9101 1042 2004 4400 4332 0001
Na ten numer konta pobiera się odpłatności za usługi zwykłe, za usługi specjalistyczne, nienależnie pobrane
świadczenia rodzinne, odsetki od niezależnie pobranych świadczeń rodzinnych, nienależnie pobrane zasiłki z pomocy społecznej, nienależnie pobrany dodatek mieszkaniowy.
88 9101 1042 2004 4400 4332 0003
Na ten numer konta pobierane są wpłaty od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłacanego funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.
REJONY OPIEKUŃCZE:
- Agata Bauman - pracownik socjalny - Dachnów, Dachnów Osiedle, Niemstów, Niemstów Osiedle
- Renata Kołodziej - pracownik socjalny - Żuków, Nowy Lubliniec, Nowy Lubliniec Osiedle, Nowy Lubliniec
SDOO, Stary Lubliniec, Stary Lubliniec Osiedle, Chotylub, Chotylub Osiedle
- Agnieszka Pachla - pracownik socjalny - Cieszanów
- Jacek Pietruch - starszy pracownik socjalny - Nowe Sioło, Nowe Sioło - osiedle, Gorajec - osiedle, Dąbrówka,
Kowalówka, Doliny, Folwarki

Dyrektorowi Biura Terenowego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

dh. Adamowi Szumełdzie
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy
z powodu śmierci

Teścia
składają
Zarząd Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP RP w Cieszanowie
Burmistrz Miasta i gminy Cieszanów
Zdzisław Zadworny
Rada Miejska w Cieszanowie
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Spotkanie pokoleń

Styczeń to przede wszystkim czas babci i dziadka. Ten szczególny miesiąc został także
uwzględniony w projekcie „Wielopokoleniowy kufer babci” realizowany przez Stowarzyszenie Vivere przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Cieszanowie, a finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach tego działania, w szkołach na terenie gminy, organizowane były „Spotkania pokoleń”.
Imprezy te przepełnione były radością ale przede wszystkim łączyły pokolenia, ponieważ dzieci
przygotowywały część artystyczną zaś ich rodzice odpowiedzialni byli za poczęstunek.
Zadanie to realizowane było przy współpracy wszystkich szkół. To one odpowiedzialne były za
przygotowanie poszczególnych spotkań, które babciom i dziadkom przyniosły wiele wzruszeń. Każdy
z nich wyszedł również z upominkiem, który najczęściej wykonany był własnoręcznie przez wnuka. Tym
sposobem zabrał ze sobą do domu ciepło tego spotkania.
Dziadkowie w życiu każdego człowieka są niezwykle ważnymi osobami, którym zawdzięczamy
różne radości dzieciństwa. To oni potrafią cierpliwie wysłuchać zwierzeń i marzeń, troskliwie się opiekują
i stanowią niewyczerpane źródło informacji o otaczającym świecie,
w szczególności tym nam już nieznanym, dlatego kolejny etap realizacji projektu to m.in. spotkania w ramach Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej
działającego przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Cieszanowie.
Urszula Kopeć-Zaborniak
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SZKOŁY W GMINIE CIESZANÓW
Szkoła ma zapewnić dzieciom odpowiednie warunki do edukacji i do ich rozwoju.
Dbać o rozwój społeczny i przygotowywać do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
Głównym źródłem utrzymania szkół jest subwencja oświatowa otrzymywana na każde dziecko.
Subwencja ma wystarczyć nie tylko na pensje nauczycielskie, ale także funkcjonowanie szkół. Jako placówka oświatowa szkoła ma zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki nauki i wychowania.
W związku z malejącą liczbą dzieci w szkołach w ostatnich latach, sytuacja finansowa szkół wymaga dofinansowania z budżetu gminy. Subwencja nie pokrywa w całości kosztów prowadzenia szkół. Od
2002 roku ilość dzieci i uczniów w gminie spadła o około 32%. (co obrazuje poniższa tabela)

Coraz mniej liczne klasy w szkołach nie są w stanie zapewnić utrzymania stałej liczby etatów nauczycielskich. Zarobki pedagogów, jak wiadomo reguluje tak zwana Karta Nauczyciela, która zawiera
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bardzo restrykcyjne zasady wynagradzania nauczycieli.
Narodził się pomysł utworzenia szkół przez spółkę gminy, który załatwiał te dwie kwestie nie naruszając
jednocześnie interesu dzieci.
Spółka, której właścicielem jest gmina, gwarantuje, że szkoły nie dostaną się w obce ręce. Ograniczy się
w ten sposób ryzyko wykorzystywania subwencji na cele inne niż utrzymywanie szkół.
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów wydał w marcu 2012 roku, decyzje wydającą zezwolenie Zakładowi Obsługi Gminy Sp. z o.o. w Cieszanowie na założenie na terenie Gminy Cieszanów dwóch przedszkoli, sześciu szkół podstawowych i trzech gimnazjów.
Jednak Podkarpacki Kurator Oświaty uchylił te decyzje pod koniec sierpnia. W uzasadnieniu pisze on, że
decyzje zostały wydane z naruszeniem prawa. Pisze również, że nie jest możliwe przekazanie placówek
oświatowych spółce gminnej ZOG, ponieważ jego zdaniem nie jest to zgodne z prawem. Zaznaczam, że
decyzja Burmistrza nie dotyczy przekazania szkół lecz zezwala na utworzenie szkół przez spółkę ZOG sp.
z o.o.
Na odwołanie do Ministerstwa Edukacji Narodowej do chwili obecnej brak jest jakiejkolwiek odpowiedzi pomimo upływu 7 miesięcy, a organy administracji powinny załatwiać sprawy w ciągu 30 dni.
-5-

Postanowiono nie rezygnować z przekształceń szkół i do czasu wyklarowania się sytuacji ze spółką, część placówek przekazana zostanie z dniem 1 września 2013 roku do prowadzenia przez STOWARZYSZENIE CIESZANÓW.PL.
Stosowne uchwały zostały podjęte na sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie 25 lutego 2013 roku. Podjęte
uchwały dotyczą Publicznego Gimnazjum w Dachnowie i Nowym Lublińcu, Szkół Podstawowych w Kowalówce, Nowym Siole i Niemstowie oraz Przedszkoli w Dachnowie i Cieszanowie.
Z dniem 1 września 2013 roku wymienione szkoły będą funkcjonowały na nowych zasadach. STOWARZYSZENIE CIESZANÓW.PL zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie i będzie prowadziło szkoły publiczne, które:
- zapewniają bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
- przeprowadzają rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
- zatrudniają nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
- realizują programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego,
- realizują ramowy plan nauczania,
- realizują ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i programowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.
Wszystkie przemiany dzieją się z myślą o najmłodszych. Zachowanie małych nie rentownych dla
gminy placówek to nie działanie dla zysków gmin, ale ratowanie najlepszych warunków dla kształcenia
naszych dzieci. Szkoła w miejscowości zamieszkania dziecka to najlepsze rozwiązanie dla rozwoju społecznego, który później w przyszłości na pewno będzie owocował.
Agnieszka Kopciuch
Wszystkie uchwały dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:
http://www.bip.cieszanow.akcessnet.net

Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega Pożarom”
W piątek, 22.03.2013 r. o godz. 9:00 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie odbyły się eliminacje gminne OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom”, których organizatorem był Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Cieszanowie i Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.
Do eliminacji gminnych zakwalifikowało się 21 uczestników z Zespołu Szkół Publicznych w Cieszanowie, Dachnowie i Nowym Lublińcu oraz Szkoły Podstawowej w Niemstowie podzieleni byli na dwie
grupy wiekowe: I Szkoła Podstawowa – 30 pytań testowych, II Szkoła Gimnazjalna – 30 pytań testowych.
Testy z pytaniami dla uczestników przygotowali dh Edward Pokrywka – Prezes Zarządu Oddziału
Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Cieszanowie i dh Stanisław Janiszewski – Komendant Miejsko-Gminny
iw Cieszanowie.
-6-

W skład jury weszli: Przewodniczący dh Edward Pokrywka Prezes Zarządu Oddziału MiejskoGminnego ZOSP RP w Cieszanowie, Sekretarz Jan Bańkowski – ZSP w Nowym Lublińcu oraz członkowie Witold Batycki – SP Niemstów, Paweł Rogal – ZSP Dachnów, Kazimierz Wolanin - ZSP Cieszanów,
dh Stanisław Janiszewski – Komendant Miejsko-Gminny.
Po napisanym teście w grupie: Szkoły Podstawowe trzech uczniów uzyskało jednakową ilość punktów, w związku z powyższym odpowiadali na pytania w trakcie dogrywki ustnej. Przewodniczący Komisji
dh Edward Pokrywka ogłosił końcowe wyniki i wspólnie z dh Stanisławem Janiszewskim wręczyli uczestnikom turnieju nagrody w postaci pucharów, dyplomów i elementów odblaskowych zwiększających bezpieczeństwo na drodze.
Zabierając głos Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Cieszanowie dh Edward
Pokrywka wyraził zadowolenie z przeprowadzonych eliminacji gminnych turnieju wiedzy pożarniczej.
Uznał, że kwestia bezpieczeństwa publicznego, w tym oświaty wśród młodzieży są bardzo istotne, dobra
wiedza, którą młodzież się wykazała będzie procentowała z korzyścią dla nich i dla nas. Podziękował nauczycielom - opiekunom uczniów za przygotowanie młodzieży do turnieju.
Pierwsze i drugie miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych będą reprezentować naszą
gminę podczas eliminacji powiatowych, które odbędą się 11.04.2013 r. o godz. 10:00 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie.
II grupa – Szkoła Gimnazjalna

I grupa – Szkoła Podstawowa
L
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1

Mce
I

Imię i nazwisko

ZSP/SP

Pun
kty
27

Rafał Gondek

2

II

Maciej Zygarlicki

3

III

Aleksandra Nowicka

Nowy Lubliniec
Nowy Lubliniec
Niemstów

4

IV

Karol Maciołek

Dachnów

22

5

IV

Aleksandra Chmiel

Niemstów

22

6

V

Marcin Krzemiński

Dachnów

7

VI

Szymon Tabor

8

VII

9

L
p.

Mce

Imię i nazwisko

ZSP

1

I

Tomasz Ważny

Nowy
niec

2

II

Adrian Kata

Dachnów

18

3

III

Mateusz Igras

Dachnów

17

4

IV

Patryk Krawiec

Dachnów

16

20

5

IV

Karolina Wróbel

Cieszanów

16

18

6

V

Grzegorz Myćka

Nowy
niec

Lubli-

13

Paulina Welcz

Nowy Lubliniec
Niemstów

VIII

Jakub Szajowski

Cieszanów

16

7

V

Daniel
wicz

Nowy
niec

Lubli-

13

10

IX

Jakub Kiełbasa

Dachnów

15

8

V

Eliza Kot

Cieszanów

13

11

X

Maciej Zubrzycki

Cieszanów

13

12

X

Paweł Wywrocki

Cieszanów

13

9

VI

Piotr Ciepły

Cieszanów

11

26
24

17
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Mazurkie-

Lubli-

Pun
kty
22

KALENDARZ IMPREZ W GMINIE CIESZANÓW
19 luty
Konkurs recytatorski „Strofy o zimie”

22 luty
Promocja 6. tomu „Cieszanowskich Zeszytów Regionalnych” (Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie)

17 marca
Memoriał im. Stanisława Mazurka w Piłce Siatkowej w Cieszanowie (hala sportowa w Cieszanowie)

23 marca
Kiermasz Wielkanocny w Cieszanowie (rynek w Cieszanowie)

7 kwietnia
Finał Gminnego Turnieju Warcabowego i szachowego w Cieszanowie (CKiS w Cieszanowie)

1,2,3 maja
Rocznica bitwy pod Kobylanką

15 maja
Bieg uliczny w ramach ogólnopolskiej akcji „POLSKA BIEGA”

29 maja
Otwarty turniej szachowy – Rynek w Cieszanowie

2 czerwca
Gminny Dzień Dziecka

15-17 lipca
Folkowisko Gorajec

21 lipiec
Rekonstrukcja „Bitwy Cieszanowskiej”

22-25 sierpnia
Cieszanów Rock Festiwal (kąpielisko „Wędrowiec” w Cieszanowie)

8 września
Gminne Święto Plonów

13 października
Przegląd Kapel Ludowych „Jesień folklorem malowana” w Cieszanowie (CKiS w Cieszanowie)

14 listopada
Międzygminny Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych „Barwy jesieni” w Cieszanowie (CKiS w Cieszanowie)

8 grudnia
II Mikołajkowy Turniej Karate (hala sportowa w Cieszanowie)
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Miedzy marzeniem a wspomnieniem
W grudniu 2013 r. zgodnie z harmonogra- a później je zapisywali w komputerze. Na ostatnich
mem odbyły się kolejne zajęcia dla grup: ciesza- warsztatach powstały propozycje opisów poszczenowskiej, narolskiej, horynieckiej, uczestniczą- gólnych tras nordic walking, przygotowane w procych w projekcie „Między marzeniem a wspo- gramie Word.
W grudniu odbyły się zajęcia praktyczne

mnieniem”, realizowanym przez Lokalną Grupę

Działania „Serce Roztocza” z siedzibą w Ciesza- z nordic walking w terenie, z udziałem seniorów
i młodzieży. Na pierwszych - o charakterze instruk-

nowie.

Kontynuowano warsztaty informatyczne. Na tażowym, prowadzący uczył prawidłowej postawy
zajęciach dla seniorów uczestnicy zapoznawali się ciała, odpowiedniego wbijania kijków oraz koordyz programem Paint, który umożliwia tworzenie nacji rąk i nóg. Po przećwiczeniu w grupach podi edycję rysunków oraz wyświetlanie i edycję zeska- staw chodzenia z kijkami, uczestnicy pokonywali
nowanych fotografii. Seniorzy po zapoznaniu się krótkie trasy. Podczas tych marszów trener zwracał
z podstawowymi zasadami posługiwania się tym uwagę na błędy techniczne, jakie popełniano. Drugie
programem, samodzielnie próbowali swych sił zajęcia rozpoczęto od rozgrzewki, niezwykle ważnej
w tworzeniu prostych rysunków. Umiejętności te dla prawidłowej pracy stawów i mięśni podczas
w późniejszym czasie okazały się przydatne do wy- marszu. Po wyregulowaniu krokomierzy grupy wyznaczania tras nordic walking. Na warsztatach infor- ruszyły w trasy liczące około 5 km. Na kolejnych
matycznych, z udziałem zarówno seniorów, jak zajęciach wyznaczono inne trasy do przejścia. Trudi młodzieży, prowadzący przybliżył zebranym czym ne warunki pogodowe sprawiły, że trener postanowił
jest Internet i zapoznał ich z różnymi przeglądarka- wprowadzić kilka nowych elementów do przećwimi internetowymi. Zadaniem młodzieży było udzie- czenia. Uczestnicy wykonywali marsz na tzw. stonolenie pomocy seniorom w założeniu własnych skrzy- gę (grupa stanęła w rzędzie i każdy mający kogoś
nek internetowych na określonym portalu interneto- przed sobą chwytał jego kijki). Na komendę trenera
wym. Wszystkim udało się założyć skrzynkę mailo- pierwsza osoba rozpoczynała marsz, a pozostali wywą, zalogować się do niej, a także wysłać pierwszą konywali dokładnie te same ruchy, co ona za sprawą
wiadomość. Na kolejnych wspólnych zajęciach in- trzymania się za kijki. Trening ten okazał się doskoformatycznych, młodzież i seniorzy w parach zapo- nałą lekcją szlifowania techniki. Następnie grupy
znawali się z mapami swoich miejscowości zamiesz- wyruszyły na trasy liczące blisko 6 km.
czonych na portalu www.geoprtal.gov.pl. Uczestni-

Realizacja projektu przebiega zgodnie z har-

cy mieli za zadanie wybrać i zmierzyć dwie trasy - monogramem. Atrakcyjna oferta zajęć przygotowakrótszą i dłuższą. Następnie prowadzący pokazał jak nych dla uczestników projektu sprawia, że chętnie
należy skopiować mapę i edytować ją w poznanym biorą udział w zajęciach i czynnie angażują się
programie Paint. Uczestnicy warsztatów oznaczali w pracę swoich grup.
trasy na mapie za pomocą wspomnianego programu,
-9-

Tomasz Róg

IV Dziecięcy Festiwal Kolęd i Pastorałek w Cieszanowie
29 stycznia 2013 r. w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie odbył się
po raz czwarty Dziecięcy Festiwal Kolęd i Pastorałek. Przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Cieszanów. Jego organizatorem było Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie.
Celem festiwalu jest podtrzymanie tradycji bożonarodzeniowej wśród
dzieci i młodzieży.
Jury w składzie: Przewodniczący
Krystyna Czura (pracownik Miejskiego
Domu Kultury w Lubaczowie), Marian
Świech (były nauczyciel w Szkole Muzycznej w Lubaczowie), Iwona Buczko
(pracownik Telewizji Lubaczów) po wysłuchaniu 20 prezentacji konkursowych przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
- w kategorii wiekowej do lat 13: I miejsce zajęła Schola z Dachnowa, II miejsce – ex equo Paulina Sigłowa (Zespół Szkół Publicznych w Dachnowie) i Natalia Maciołek (Zespół Szkół Publicznych w Dachnowie), III miejsce – ex equo Anna Lewicka (Szkoła Podstawowa w Kowalówce) i Szymon Kulczycki
(Szkoła Podstawowa w Nowym Siole); wyróżnienia otrzymali: Anna Różycka (Przedszkole Samorządowe
przy Zespole Szkół Publicznych w Dachnowie), Ewelina Kopciuch (Zespół Szkół Publicznych w Cieszanowie), Patrycja Głuszyk (Zespół Szkół Publicznych w Dachnowie), „Crazy Trio”
(Rozanna Granda, Wiktoria Pałczyńska,
Karolina Zygarlicka);
- w kategorii wiekowej od 14 do 16 lat:
I miejsce zajął Chór z Dachnowa, II miejsce – Duet „Pakt” (Katarzyna Świzdor,
Paulina Głuszyk), III miejsca nie przyznano; wyróżniono Aleksandrę Kłos (Zespół
Szkół Publicznych w Dachnowie).
Uczestnicy festiwalu (66 osób) dostali pamiątkowe dyplomy. Zdobywcy nagród i wyróżnień otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Dla wszystkich przygotowano skromny poczęstunek.
Tomasz Róg
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Gminny Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji i Prozy
Współczesnej pt. „Pejzaż zimowy”
6 lutego 2013 r. w sali widowiskowej Cen- III miejsce – Bartłomiej Kulczycki
trum Kultury i Sportu w Cieszanowie odbył się III miejsce – Anna Lewicka
Gminny Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Wyróżnienia: Artur Dudziński, Wiktoria Pałczyńska,
i Prozy Współczesnej pt. „Pejzaż zimowy”, zorga- Gabriela Grzyb, Gabriela Jakubiec, Gabriela Pienizowany przez wyżej wymienioną instytucję kul- truch.
tury. Konkurs przeznaczony był dla uczniów Wszyscy biorący udział w konkursie otrzymali dyplomy, zaś zdobywcom miejsc od I do III oraz oso-

szkół podstawowych z terenu gminy Cieszanów.

Jury w składzie: Przewodnicząca – Iwona Buczko bom wyróżnionym wręczono dodatkowo nagrody
(Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie), rzeczowe w postaci książek. Dla wszystkich uczestAgnieszka Sopel ( Urząd Gminy w Wielkich ników i ich opiekunów przygotowano poczęstunek.
Oczach), Wojciech Świzdor ( Dyrektor Centrum
Kultury i Sportu w Cieszanowie ) po wysłuchaniu 31
prezentacji konkursowych przyznało następujące
nagrody i wyróżnienia:
W kategorii wiekowej klas I-III :
I miejsce – Julii Witek
II miejsce – Ewie Ciepłej
III miejsce – Dominice Kulczyckiej
Wyróżnienia: Karolina Konopka i Maria Żuk
W kategorii wiekowej klas IV- VI :
I miejsce – Estera Pareniak
II miejsce – Karolina Skiba
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Agnieszka Ciepła

Szkółka piłkarska Cetnarskiego
Wraz z rozpoczęciem Nowego Roku 2013 przy Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie powstała szkółka piłkarska
pod patronatem Mateusza Cetnarskiego. Trzeciego stycznia br. na pierwszym treningu w hali sportowej Zespołu Szkół w Cieszanowie, zjawiło się 30 młodych adeptów piłki nożnej. Pod okiem trenerów, Panów Piotra Bielko i Grzegorza Pachli, początkujący
piłkarze z gminy Cieszanów rozpoczęli z wielkim zaangażowaniem zajęcia sportowe. Treningi szkółki odbywać się będą
w każdy wtorek o godz. 16.00 i piątek o godz. 15.30 w hali sportowej Zespołu Szkół w Cieszanowie. Warto tu także wspomnieć
o zaangażowaniu rodziców w rozwój fizyczny swoich pociech, z wielkim przejęciem i entuzjazmem oglądali swoje dzieci podczas treningu. Mamy nadzieję, że w przyszłości praca z młodymi piłkarzami zaowocuje i nie będziemy musieli się wstydzić pozycji jakie zajmują nasze

gminne drużyny

w lidze organizowanej

przez Podkarpacki Okręg Piłki

Nożnej.

Wojciech Świzdor

DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO
Termin składania wniosków:

- Żyto: syntetyczne

15 stycznia - 25 czerwca 2013 r.
Stawki dopłat:

mieszańcowe

- Zboża i mieszanki

100 zł/ha

- Strączkowe

160 zł/ha

- Ziemniaki

80 kg/ha

60 kg lub 1,7 j.s./ha

- Pszenżyto

150 kg/ha

- Jęczmień

130 kg/ha

- Owies

150 kg/ha

2 000 kg/ha

Agencja Rynku Rolnego, Oddział Terenowy w Rzeszowie, Al. J. Piłsudskiego 32, 35-001 Rzeszów, tel. (17) 864 20
27, w. 27, 17, 16
Formularze wniosków oraz warunki,
na stronie: www.arr.gov.pl

500 zł/ha

- Mieszanki zboż. i past. 140 kg/ha
Rodzaje roślin i minimalne normy wy- Łubiny
150 kg/ha
siewu:
- Pszenica: zwyczajna

150 kg/ha

- Groch

mieszańcowa

80 kg/ha

- Bobik

270 kg/ha

130 kg/ha

- Wyka

80 kg/ha

- Żyto populacyjne

- Ziemniaki

Andrzej Wróbel
Dyrektor OT ARR Rzeszów

200 kg/ha

Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Cieszanów , ul Rynek 1 , 37 - 611 Cieszanów , tel. 16 632 86 70
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