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W wielu kościołach pełni się ją dla ozdoby świąt.
Nosi się ją do kościoła w Wielką Sobotę w celu poświęcenia.
W tym rejonie, robi się największe palmy w Polsce.
Niedziela poprzedzająca Wielkanoc.
Jedna z modlitw wielkopostnych: Droga…
Jeden z symboli Wielkanocy.
Poniedziałek, w który ludzie oblewają się wodą.
Dzielimy się nim podczas Wielkanocnego śniadania.
Wielki Piątek, Wielka Sobota i Niedziela Wielkanocna to Tridum…

Redaktorzy naczelni: Natalia Nieradko IIc, Robert Karwowski IIb
Skład techniczny: Koło informatyczne
Opiekunowie: mgr Elżbieta Jurska, mgr Zbigniew Mroczkowski, Zdzisław Koniecko
Adres: Radziłów, ul.Sportowa 1, tel.0862736480, http://radzilow.scholaris.pl/gimpress
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Miesięcznik Gimnazjum w Radziłowie

Dzień Kobiet
Dzień Kobiet (8 marca) to
jedyny dzień w roku, w
którym kobiety są ważniejsze
od mężczyzn. Ich wymagania
wzrastają wtedy do rozmiarów
portfela adoratora, a czasem
przekraczają jego budżet i
mężczyzna - zamiast świecić
przykładem przed innymi
adoratorami starającymi się o
swoje
dziewczyny - świeci
oczami
przed
kelnerem,
restauratorem
lub
taksówkarzem. Tego dnia
popyt na czekoladki i kwiaty wzrasta o 300%, a miejsce w jakiejś dobrej knajpie
można zdobyć co najwyżej na Dzień Kobiet w przyszłym roku. Mężczyźni
myślą, że jeżeli przez jeden dzień obdarzą kobiety wzmożonym
zainteresowaniem, to naładują im bateryjki wdzięczności na cały rok. Kobiety zaś
przyjmują Dzień Kobiet jako czas do zmian. Na szczęście Dzień Kobiety szybko
mija.
Tak oto niektórzy mężczyźni postrzegają święto. Na szczęście większość myśli
inaczej.
Robert IIB
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Pamiętamy, Ojcze Święty!

Ze sportu

2 kwietnia 2005 r. do Domu Pana odszedł nasz ukochany papież Jan Paweł
II. Nie ma chyba wśród nas osoby, na której to wydarzenie nie wywarło żadnego
wrażenia. Wszyscy Polacy zjednoczyli się w modlitwie, czuwaniu, rozważaniach.
Nasz kraj pogrążył się żałobie. Wszystkie media- nawet te najbardziej laickiezmieniły układ programów i poświęciły je wspomnieniom osoby Jana Pawła II.
W ten sposób każdy człowiek wyciszył się, doznał wewnętrznego oczyszczenia.
W tym roku minęło 3 lata od śmierci wielkiego Rodaka. Czy pamiętamy o
Nim, o Jego słowach, naukach? Czy przyjęliśmy do serca Jego testament i
kierujemy się nim? Czy każdy z nas gotów jest szczerze odpowiedzieć sobie w
duszy: „Tak, Ojcze Święty. Żyję Twoim słowem, postępuję zgodnie z Twoją
nauką”? Czy stać nas na pełne, prawdziwe darowanie winy, wyciągnięcie ręki do
swojego wroga? Pokuśmy się o chwilę refleksji i swoisty rachunek sumienia!
Wierni parafii pw. św. Anny
w Radziłowie udowodnili, że
pamięć o Ojcu Świętym jest im
bliska. 2 kwietnia o godz. 20.30
dzieci i dorośli, młodzi i starsi
zebrali się w radziłowskim
kościele, by uczestniczyć w
nabożeństwie w intencji rychłej
beatyfikacji Jana Pawła II. Prawie
każdy miał w ręce zapaloną
świeczkę, wiele osób przystąpiło
do sakramentu pokuty i przyjęło
Komunię Świętą. Harcerze ze
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Radziłowie przedstawili montaż słowno muzyczny poświęcony Karolowi Wojtyle. Rozbrzmiały ukochane pieśni papieża,
w tym „Barka”, podczas której wszyscy wierni stworzyli „łańcuch miłości”.
Nastrój nabożeństwa był wyjątkowo podniosły.
Postarajmy się świadczyć miłość Chrystusową głoszoną przez Jana Pawła II
każdego dnia, nie tylko w kolejne rocznice jego śmierci! Niech zaszczytna
przynależność do pokolenia JPII będzie widoczna w naszych codziennych
czynach, a nie tylko w dacie urodzenia.
E.J.
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Po trzech turniejach cyklu WTK Podlaski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego opublikował
Wojewódzką Listę Klasyfikacyjną Kadetek. Znalazły się w niej również dziewczęta z naszego
gimnazjum, które czynnie brały udział w tych zawodach. Ostatecznie ze 125 pkt na miejscu
VIII uplasowała się Ewelina Kowalewska, tuż za nią różnicą pięciu punktów Magdalena
Przestrzelska na miejscu IX oraz Justyna Malinowska (93 pkt) na pozycji XV. Dziewczęta
walczyły również o punkty dla naszego klubu UKS Top Radziłów. Z trzynastu klubów
województwa podlaskiego nasze gimnazjum zajęło IV miejsce, uzyskawszy 338 punktów.
Przed dziewczętami jeszcze start w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa
Podlaskiego Kadetek, które rozegrane zostaną 12 kwietnia 2008r. Trzymajcie kciuki!
17.02.2008r. rozegrano w Grajewie Półfinał Wojewódzki Pucharu Kontaktów w Tenisie
Stołowym. W półfinale startowały najlepsze piątki 25 powiatów (augustowski, sejneński,
suwalski, ziemski, grajewski). Zajęcie miejsca w pierwszej piątce było równoznaczne z
udziałem w XXV Finału Kontaktów, który zostanie rozegrany 15.03.208r. Bardzo smutny jest
fakt, iż tylko trzy z czterech reprezentantek naszego gimnazjum znalazły się w tej pierwszej
piątce… Mimo to przygotowania do kolejnych zawodów rozpoczęły w pełnym składzie.
Dziewczyny, czas pokonać w końcu odwieczne rywalki z Łomży i Suchowoli!
A pamiętajcie, że koniec sezonu tuż, tuż…
Ewelina K.

Humor
Kubuś mówi do Prosiaczka:
- Wiem, co się z tobą stanie, gdy dorośniesz.
- A co czytałeś mój horoskop?
- Nie, książkę kucharską…
Do mężczyzny leżącego na trawniku
podchodzi policjant i pyta:
- Obywatelu, co to jest? Hotel?
- A przepraszam, co to jest? Informacja
turystyczna?
Przychodzi baba do lekarza z córką:
- Ewa, stań prosto, żeby pan doktor mógł
zobaczyć, jaka jesteś krzywa.

Rozmawiają dwaj koledzy:
- Wiesz, porwali mi teściową i żądają
okupu!
- Zaraz, zaraz teściową? To co się
martwisz?
- Powiedzieli, że jeśli nie dam im okupu
to ją sklonują!
Siedzi sobie dwóch żulików, siorbią
wódeczkę i jeden czyta na głos gazetę:
- Tu piszą, że picie alkoholu skraca
życie o połowę…
- Ile masz lat Stefan?
- 30.
- No widzisz, jakbyś nie pił, miałbyś
teraz 60!
- Dlaczego dowcipy o blondynkach są
także krótkie?
- Aby brunetki mogły je zapamiętać…
- A mężczyźni mogli je zrozumieć…
Zebrała: Ewelina K.
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Z elementarza naszych przodków-powiedzonka,
anegdoty, zagadki dziadków.
1.
2.
3.
4.
5.
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Nie ma nóg ani rąk, a ugryzie jak bąk. (pokrzywa)
Sztywno stoi, słabo wisi, cały kosmaty, a czubek łysy. (orzech)
Pij, pijaku, pij - na starość torba i kij.
Za górami za lasami tańcowała Małgorzata z ułanami. Przyszedł ojciec, przyszła
matka: - Choć do domu Małgorzatka! -Ja nie pójdę, idźcie sami, wolę tańczyć z
ułanami.
W Saskim Ogrodzie, koło fontanny
przyszedł facet jakiś do panny.
Była niewinna jak wodna lilia,
na imię miała panna Cecylia.
-Panno Cecylio, ja w szczęście wierzę,
Na los wypadnie, to się pobierzem.
Na los wypadło dziesięć tysięcy, panny
Cecylii nie ujrzał więcej.
Gdy zobaczą doktora, każda chcę być chora.
Wlazł na gruszkę, rwał pietruszkę, a smakował marchew.
Nie ma ryby bez ości, nie ma baby bez złości.
Mała babka jak palec, a zła jak padalec.
Baba o szydle, a dziad o mydle.
Pije Kuba do Jakuba, Jakub do Michała. Pijesz ty, piję ja - kompanija cała. A kto
nie wypije, tego we dwa kije. Łupu cupu, łupu cupu niechaj dobrze pije.
Zabił Maciek wieprzka, a Maćkowa świnkę- zrobili gościnkę.
Szedł Wojtek bez portek, po śniegu, po grudzie,: Uha ha, Uha ha- śmieją się
ludzie.
Zebrała: M. Kalinowska Ib

Kącik muzyczny HOP-BĘC
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Kolejny sukces Eweliny
Kuratorium Oświaty w Białymstoku zakwalifikowało pracę Eweliny
Kowalewskiej z klasy IIc do ogólnopolskiego etapu konkursu „W Polsce bije serce
świata, a czy twoje serce bije dla Polski”. Gratulujemy!
Niniejszym publikujemy fragment reportażu Eweliny. Kolejny w następnym
numerze.
Gdzie skarb wasz, tam i serce wasze...
Mścichy, wieś w gminie Radziłów,
w powiecie grajewskim. Wieś, jakich tysiące
na Podlasiu, ani biedna, ani bogata, ze szkołą
podstawową, dwoma sklepami i nowym
kościółkiem.

Mścichy, moje miejsce na Ziemi

Cascada: What Hurts The Most
One Republic: Stop And Stare
Monolotek: Alive 2007
Shaun Baker: Power
Danny Feat. Therese: If Only You
Timbaland: Scream
T2: Heartbroken
Britney Spears: Piece Of Me
Chris Brown: With You
Dj Remo Feat. Gosia Andrzejewicz : You Can Dance
The Last Goodnight: This Is The Sound
The Soundlovers: I’m Not Scared.

Zatem
co
wyróżnia
Mścichy
od innych wiosek? To mieszkańcy...
Jerzy i Romualda Kowalewscy, Genowefa i
Antoni Brzozowscy - to starsi ludzie
pielęgnujący przeszłość i tradycję. Mieszkają we
Mścichach od zawsze... Mają po siedemdziesiąt
lat i z pewnością mogą dzielić się swoim
doświadczeniami z młodszym pokoleniem.

Mścisław z Gąsiorowa
Większość
miejscowości
w
naszym rejonie powstała w latach
1420-1450. Stało się tak, ponieważ
w tym okresie znikło zagrożenie ze
strony Krzyżaków i Litwy.
Wówczas osiedlała się na naszych
terenach
głównie
szlachta
z
zachodniego
Mazowsza
(Ciechanów,
Róża,
Płock).
Większość nazw miejscowości
pochodziła wtedy od pierwszych
właścicieli
lub
nazw
geograficznych, część z nich
zachowała
się
do
dzisiaj…
Przykładem
jest
moja
mała
wioseczka, Mścichy. Najstarsza
wzmianka o miejscowości pochodzi
z 1439 roku, kiedy
to książę
Władysław sprzedał 17 marca
Mścisławowi z Gąsiorowa dziesięć
włók
ziemi
nad rzeką Jegrówką. Potomkowie
owego kupca nosili nazwisko
Mścich, a później Mścichowski.
Stąd też nazwa wioski.

M. Piszczatowska
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Nauczyciel też człowiek

Świat potrzebuje tolerancji

W tym numerze naszej szkolnej gazetki zamieszczamy
sylwetkę nauczycielki języka polskiego oraz opiekuna
gazetki – pani Elżbiety Jurskiej. ☺

Fragment listu Marty Olszewskiej wysłanego na Międzynarodowy Konkurs
Pisania Listów. Wersja angielska:

1. Oto ja nauczycielka języka polskiego.
Pracę zaczęłam we wrześniu 1997r. w
tutejszej szkole podstawowej. W 1999
r. w związku z reformą szkolnictwa
przeszłam do pracy w gimnazjum. Od
lutego 2006 r. jestem opiekunem
gazetki -GIMpress.
2. Marzenia mojego dzieciństwa…
Zawsze chciałam być nauczycielem.
Jako dziecko „sprawdzałam” swoje
stare zeszyty i wystawiałam oceny. W
szkole podstawowej pragnęłam zostać
nauczycielem… matematyki przez
szczególny sentyment do pani od
matematyki. W liceum polubiłam język
polski, później podjęłam studia
polonistyczne
na
Uniwersytecie
Warszawskim i zostałam polonistką.
3. Interesuje się… wszystkim po trochu.
Lubię czytać książki, surfować po
Internecie.
4. Szczególnie cenię… pracowitość,
solidność, szczerość!
5. Szczególnie nie znoszę - fałszu,
obłudy, dwulicowości, hipokryzji, ludzi, którzy czynami nie świadczą o słowach,
które głoszą.
6. Moja ulubiona potrawa - uwielbiam wszelkiego rodzaju sałatki.
7. Mój ulubiony film „To ja, złodziej” w reżyserii Jacka Bromskiego, „E=mc2”,
„Kariera Nikosia Dyzmy”, „U Pana Boga za piecem”, „U Pana Boga w ogródku”.
Seriale: „Rodzina zastępcza”, „Ranczo”,
8. Słucham muzyki - zdecydowanie polskich wykonawców, ulubiona piosenka
„Pokolenie” Combi.
9. Moje marzenie… Zawsze marzyłam, by nauczyć się grać na gitarze. Mam
nadzieję, że kiedyś to marzenie się spełni.
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27thFebruary, 2008

Dear Ania,
I want to tank you so much for your last telephone. My Mum was surprised we
could talk so long. However in this letter I do not want to write about our conversation
but about tolerance and that world needs it very much.
At the beginning, I must tell you that there are three girls in my school, who are
disabled. They are studying in an integral class. A lot of students treat them like they are
worst than they are. I do not know why. It is true that they sometimes accost people on
the hall to say ‘hello’, but it is not anything bad. One day I and my friend were sitting on
a bench and preparing for the next lesson. At this time one of these girls was walking on
the corridor. Meanwhile she said someone ‘hello’. That person shouted loudly at her so I
sprang back. Next the student went away, swearing noisily the poor girl. She surely
thought, that nothing happened and accosted the next person- a boy. This student did not
shouted at her, but distanced himself, bumping into a wall. In his eyes I could read anger
at that girl. Second o passer- by sat with his friend on the nearer branch and started
talking about that accident. ‘ I do not know how she could accost me?’ he said. In my
opinion that behavior is culpable. What do you think about it?
In my school lack of tolerance of disabled people display not only in this way. In
January we wrote a Biology test. One day before that test was written by class Ic and
these three girls, I was writing to you. One of my friends was scared of this exam and she
wanted to know what she should learn. She went to other classes to ask them, but they are
writing it next week. She knew that class Ic had it. She affirmed that she will not ask for
help this class, because it is abnormal class. I do not know why she thinks that. That class
is very nice and absolutely normal. At the end, all my class knew what will be on that
test, except that conceited girl.
I want to write you about religion tolerance. I often meet believer in other
religious, for example orthodox. On my last camp, I met an atheist. She was like me or
you, but she did not pray and did not believe in God. Despite of the fact, she was
declaring her atheism, everybody liked her and everybody was very tolerance of her. I
think, that it is a very good attitude to atheists because everyone is the same irrespective
of subscribed religion, colour of skin or nationality.

to be continued
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Rolnicy, którzy ubiegali się o przyznanie płatności do gruntów rolnych w roku 2007
otrzymali częściowo wypełniony wniosek. Oznacza to, że rolnicy będą musieli podać
jedynie dane dotyczące działek rolnych. Pozostałe części wniosku są już wypełnione.
Tak jak w roku ubiegłym rolnicy będą mogli grupować uprawy, do których
przysługuje ten sam rodzaj płatności. Podstawową działkę rolną stanowi zwarty
obszar gruntu kwalifikujący się do jednolitej płatności obszarowej (JPO). Do
powierzchni działki rolnej kwalifikującej się do JPO rolnik może wliczyć
przylegające do siebie powierzchnie mniejsze niż 0,1 ha, np., oczka wodne do 100
m2, rowy, ogródki przydomowe. Następnie, jako odrębną działkę rolną należy
zadeklarować powierzchnie upraw, które kwalifikują się do przyznania
uzupełniającej płatności obszarowej (UPO) lub przejściowych płatności do owoców
miękkich (OM). Jeżeli rolnik ubiega się również o płatność energetyczną np. do
rzepaku, obszar tej uprawy deklaruje jako kolejną - oddzielną działkę rolną.
Wyodrębnianie takich upraw, to jest właśnie generalna zmiana w sposobie deklaracji
działek rolnych we wniosku na rok 2008.
Obowiązujące od tego roku przepisy jednoznacznie określają kto może ubiegać się o
dopłaty do gruntów przejętych w drodze sprzedaży lub dzierżawy. Płatności
bezpośrednie przysługują rolnikowi posiadającemu daną działkę rolną na dzień 31
maja roku, w którym został złożony wniosek. Oznacza to, że do gruntów, które
sprzedano przed dniem 31 maja, płatności przysługują nabywcy tych gruntów. Jeśli
natomiast umowa sprzedaży zostanie podpisana po 31 maja, płatności bezpośrednie
przysługują rolnikowi sprzedającemu grunty. Zasady te obowiązują również przy
dzierżawie gruntów.
W tym roku wszedł w życie nowy unijny wymóg dotyczący zmianowania roślin.
Rolnik może jeden gatunek zboża uprawiać na tej samej działce rolnej nie dłużej niż
przez trzy kolejne lata. Dotyczy to pszenicy, żyta, owsa i jęczmienia. Osoby
ubiegające się o płatności bezpośrednie związane z gruntami przeznaczonymi pod
zboża (pszenicę, żyto, owies, jęczmień) muszą obszar ich uprawy zaznaczyć na
załączniku graficznym, który składają wraz z wnioskiem o dopłaty, bądź złożyć w tej
sprawie odrębne oświadczenie (formularz oświadczenia jest dostępny na stronie
www.arimr.gov.pl).
Biuro Prasowe

Opracowano na podstawie materiałów zamieszczonych na www.arimr.gov.pl
Podlaski Oddział Regionalny
18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel.:(+48 86) 215 63 11, 215 63 12, faks: 216 45 13,
e-mail: podlaski@arimr.gov.pl

Jeżeli Twoi Rodzice utrzymują
się z prowadzenia gospodarstwa
rolnego, przekaż im tę wkładkę!

Komunikat w sprawie naboru wniosków w ramach
działania „Renty Strukturalne” Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach
działania „Renty Strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013
od 30 czerwca 2008 r.
Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 109, poz.
750 z poźn. zmianami).
Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników
wraz z instrukcjami ich wypełniania są dostępne na stronach internetowych Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl Można je również otrzymać w biurach
powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Stosownie do § 17 ww. rozporządzenia, wniosek o przyznanie renty strukturalnej
składa się osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską do właściwego ze
względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy kierownika biura powiatowego
ARiMR.
Informacje na temat wielkości powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie
w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych
w gospodarstwie w kraju za rok 2007 znajdują się na stronie internetowej
www.arimr.gov.pl (Średnia wielkość gospodarstwa).

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy w danym roku realizacji PROW
2007-2013 upływa z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do
publicznej wiadomości na stronie internetowej www.arimr.gov.pl informacji
określającej, że liczba 7200 złożonych wniosków o przyznanie renty strukturalnej
została przekroczona o 5%.
Informacje na temat działania „Renty strukturalne” można otrzymać w biurach
powiatowych ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl) oraz pod
numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84.

Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich można
składać od 15 marca br.
Komunikat
z dnia 7 marca 2008 r.
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
W dniu 15 marca 2008 r. (sobota) rozpoczyna się ustawowy termin składania
wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za rok 2008. W tym dniu rolnicy
będą mogli wysyłać wnioski za pośrednictwem poczty. W biurach powiatowych
ARiMR wnioski będą przyjmowane od poniedziałku, tj. 17 marca 2008 r.
Ostateczny termin na składanie wniosków upływa w dniu 15 maja 2008 r., przy
przesyłaniu wniosków pocztą decydować będzie data stempla pocztowego.
Dopuszczalne jest złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po tym
terminie, czyli do 9 czerwca 2008 r., ale w takich przypadkach należna rolnikowi
płatność będzie pomniejszana o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Komunikat w sprawie naboru wniosków w ramach
działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013
Zgodnie z przepisem § 9 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym
rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
(Dz.U. z 2007 r. nr 200, poz.1443 oraz Dz.U. z 2008 r. nr 24, poz. 147), informuję, że
zapotrzebowanie na środki wynikające ze złożonych wniosków o pomoc finansową
w roku 2008 w ramach ww. działania do dnia 25 marca br. w poszczególnych
województwach wynosi:

Lp.

Oddział Regionalny

1
Dolnośląski
2
Kujawsko - pomorski
3
Lubelski
4
Lubuski
5
Łódzki
6
Małopolski
7
Mazowiecki
8
Opolski
9
Podkarpacki
10
Podlaski
11
Pomorski
12
Śląski
13
Świętokrzyski
14
Warmińsko - mazurski
15
Wielkopolski
16
Zachodniopomorski
Razem

Liczba
złożonych
wniosków

Kwota
wnioskowana
[w zł]

Wykorzysta
nie limitu
[w %]

45
220
220
22
153
21
466
17
31
231
58
27
57
77
310
28
1 983

2 250 000,00
11 000 000,00
11 000 000,00
1 100 000,00
7 650 000,00
1 050 000,00
23 300 000,00
850 000,00
1 550 000,00
11 550 000,00
2 900 000,00
1 350 000,00
2 850 000,00
3 850 000,00
15 500 000,00
1 400 000,00
99 150 000,00

9,34%
25,75%
17,60%
10,40%
15,34%
5,14%
25,14%
5,64%
9,02%
26,42%
12,64%
9,79%
11,88%
14,57%
21,94%
8,05%
17,90%

Najwięcej wniosków o płatności obszarowe przyjęła
ARiMR w województwach mazowieckim i lubelskim
Od 15 marca br. biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski od rolników
ubiegających się o płatności bezpośrednie za 2008 rok. Do 19 bm. włącznie biura w
skali kraju przyjęły blisko 30 tys. wniosków. Najwięcej wniosków o dopłaty złożyli
rolnicy w województwach: mazowieckim – ponad 4,1 tys., lubelskim – ponad 3,6 tys.
i małopolskim – ponad 3,3 tys.
Na jednym formularzu wniosku rolnicy występują o przyznanie: jednolitej płatności
obszarowej, płatności uzupełniających, płatności do upraw roślin energetycznych,
płatności cukrowej, pomocy finansowej wspierającej gospodarowanie na terenach
górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania oraz
wprowadzonych po raz pierwszy w tym roku płatności do pomidorów oraz
przejściowych płatności z tytułu owoców miękkich – truskawek i malin.

