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OTWARCIE MUZEUM DZIEDUSZYCKICH 

 Dnia 26 kwietnia 2008r. odbyło się otwarcie    

Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu. Zapraszamy na stronę 

5 naszego „Kuriera”. 

Red. 
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WSPÓŁPRACA  GMIY  ZARZECZE  Z  POWIATEM  PRZEWORSKIM  

 

Mija 18 miesięcy pracy Starosty 
Przeworskiego oraz Rady Powiatu Przeworskiego 
III Kadencji. Jest to najlepszy okres w historii 
funkcjonowania powiatu.  

Rada Powiatu Przeworskiego obecnej 
kadencji jest organem jednolitym, mimo że radni 
wywodzą się z różnych opcji politycznych.                    
W Radzie funkcjonuje 4 Kluby Radnych. 
Największym liczebnie jest Klub PSL, liczący                  
8 radnych. Z PSL wywodzi się Przewodniczący 
Rady Powiatu i Starosta Przeworski.  

W 2007 roku wykonano prawie 19 km 
nowych nakładek bitumicznych w tym prawie                  
3 km w gminie Zarzecze. Łączna wartość 
wykonanych robót drogowych zamyka się                          
w kwocie 6,5 mln zł, z tego 2,2 mln zł – udział 
powiatu, 2,2 mln zł – udział gmin i 2,1 mln zł – 
dotacje zewnętrzne. Wartość wykonanych robót 
drogowych na terenie gminy Zarzecze wynosi 562 
tys. zł, z tego udział powiatu 254 tys. zł, udział 
gminy 258 tys. oraz 50 tys. dotacja z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. W ramach 
powyższej kwoty wykonano nową nawierzchnię 
drogową na drodze Pełnatycze-Rożniatów –                   
1,8 km oraz Zarzecze-Pełnatycze 1 km.  

To dzięki temu, że nawiązana została 
współpraca pomiędzy Zarządem Powiatu                         
a Konwentem Wójtów i Burmistrzów, 
realizowanych jest wiele wspólnych zadań 
mających istotne znaczenie dla poszczególnych 
samorządów. 

W 2007r. zakupiono dla Powiatowego 
Zarządu dróg nową koparko-ładowarkę oraz 
nowoczesny remonter, który znacznie usprawnił 
prace przy bieżącym utrzymaniu i naprawie dróg 
powiatowych oraz rowów przydrożnych.  

 

 
 

 

 
 
Również Zespół Szkół Rolniczych                        

im. W. Witosa w Zarzeczu w roku 2007 doczekał 
się nowej konstrukcji dachowej na budynku 
internatu, wyremontowano również stołówkę                      
i 15 pokoi sypialnych oraz zakupiono meble                    
do 5 pokoi. Wartość wykonanych prac przekracza  
220 tys. zł. Zakupiono dla potrzeb dydaktycznych 
nowe maszyny rolnicze na wartość 42 tys. zł. 

W ostatnich  dniach maja br. dokończono 
remont drogi powiatowej Pełnatycze przez wieś              
o długości 1,7 km poprzez wykonanie nowej 
nawierzchni na wartość 240 tys. zł z czego 165 tys. 
zł pochodzi z budżetu gminy, 80 tys. zł z budżetu 
powiatu przeworskiego. 

Również w ostatnich dniach maja br. 
złożony został wniosek w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego na remont drogi 
powiatowej Przeworsk-Siennów o długości                   
16,7 km całkowity koszt zadania przekracza                
8 ml zł: 
- udział powiatu 880 tys. zł,  
- udział gminy Zarzecze 1 774 tys. zł 
- udział Miasta Przeworska 500 tys. zł. 
Oczekiwana pomoc – dotacja z RPO na lata 2007-
2013 – 5 mln zł. Jest to najważniejsze zadanie 
inwestycyjne dla powiatu przeworskiego oraz 
gminy Zarzecze do wykonania w 2009 roku – pod 
warunkiem, że Marszałek Województwa 
Podkarpackiego uwzględni nasz wniosek i przyzna 
oczekiwaną pomoc finansową. 

Pragnę zaznaczyć, że Rada Powiatu 
Przeworskiego na ostatnim posiedzeniu w miesiącu 
kwietniu jednogłośnie przyjęła zmiany                            
w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, w którym 
droga Przeworsk-Siennów została wprowadzona 
do realizacji na lata 2008-2010. Aktualnie Zarząd                
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IWESTYCJE    DROGOWE 

i Rada Powiatu rozważa możliwość zaciągnięcia 
kredytu w wysokości 1 mln zł z przeznaczeniem  
na współfinansowanie z gminami remontu dróg 
powiatowych. Istnieje realna szansa, że do końca 
kadencji obecnej Rady Powiatu i Zarządu Powiatu,  
tj. do końca 2010 roku, większość dróg 
powiatowych na terenie gminy Zarzecze otrzyma 
nowe nawierzchnie. 

Jest to wynik właściwej współpracy Rady 
Powiatu z Zarządem Powiatu Przeworskiego, 
przychylne i gospodarskie podejście samorządów 
gminnych, w tym Wójta Gminy Zarzecze i Rady 

Gminy Zarzecze, znaczne wsparcie finansowe 
przez Gminę inwestycji drogowych przekraczające 
50% kosztów inwestycji, czego nie było                             
w poprzednich kadencjach Rady Powiatu. 

Efektem widocznego rozwoju i wzrostu 
gospodarczego powiatu w krótkim okresie  
III kadencji Rady jest fakt historyczny, że Starosta 
Przeworski Zbigniew Kiszka wraz z Zarządem 
otrzymał na ostatniej Sesji w dniu 25.04.2008r. 
pełne poparcie dotychczasowych działań                              
i jednogłośne absolutorium od Rady Powiatu 
Przeworskiego. 

 

 

Tadeusz Kiełbowicz    

 

 

 

 

 W dniu 01.04.2008r. rozstrzygnięty został 
przetarg na remonty dróg gminnych i dojazdowych 
ze środków budżetowych Gminy Zarzecze na rok 
2008. 
Oferty przetargowe zgłosiły niżej wymienione 
firmy: 
1. Przedsiębiorstwo Budowlane Dróg i Mostów                 

w Leżajsku S.A. 
2. Budowa Dróg i Mostów – Józef Babiś – Zakład 

w Roźwienicy. 
3. Firma STRABAG Sp. z o.o. z/s w Warszawie. 
Jako najkorzystniejsza, została wybrana oferta 
Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów                            
w Leżajsku S.A. Wybrana oferta na kwotę                        
566 tys. zł (brutto) obejmuje wykonanie robót 
remontowych na następujących drogach: 
- Żurawiczki – droga do P. Kudły o dł. 300 mb – 
koszt 69 tys. zł, 

- Zalesie – droga do Sołtysa o dł. 170 mb – koszt 
42 tys. zł, 
- Maćkówka – droga do P. Iwosy o dł. 290 mb – 
koszt 38,5 tys. zł, 
- Rożniatów – droga do Zakładu Komunalnego                  
o dł. 80 mb – koszt 14 tys. zł, 
- Łapajówka – droga do P. Świtalskiego                                 
o dł. 135 mb – koszt 27 tys. zł, 
- Żurawiczki – droga k/Kościoła o dł. 500 mb – 
koszt 67 tys. zł, 
- Siennów – droga k/P. Goraja o dł. 1064 mb – 
koszt 279 tys. zł, 
- Zalesie – droga do P. Stecki o dł. 134 mb – koszt 
29,5 tys. zł. 
 Termin wykonania robót remontowych 
ustalony został na dzień 31.07.2008r. 
 

Tadeusz Stańko 
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WALKA   O   DOTACJE 
 

OTWARCIE  MUZEUM  DZIEDUSZYCKICH  W  ZARZECZU 

 
 

W dniu 29 kwietnia, w odpowiedzi                          
na ogłoszenie przez Zarząd Województwa 
Podkarpackiego naboru wniosków na 
dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego, Gmina Zarzecze złożyła                             
3 wnioski na łączną wartość ponad 13 mln zł: 
• Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zarzeczu 

oraz 12 przepompowni ścieków na wartość 
prawie 5 mln zł; 
• Wymiana sieci wodociągowej w Zalesiu                              

i Łapajówce oraz budowa kolektora 
przesyłowego do Żurawiczek i Maćkówki                    
na wartość 6,7 mln zł; 
• Przebudowa drogi gminnej Nr 1 11109 R                          

w Rożniatowie (Parcelacja) na wartość prawie                
1,4 mln zł. 

Wnioski ważyły ponad 20 kg, zużyto na nie                     
4,5 tys. kartek papieru. 

Planowane dofinansowanie ze środków 
Unii Europejskiej może wynieść prawie 9 mln zł 
(70% wartości inwestycji). Gmina musi 
zabezpieczyć w budżecie na lata 2009-2010 około 

4 mln zł. Na budowę i przebudowę dróg gminnych 
Zarząd Województwa przeznaczył  46 mln zł, 
natomiast na oczyszczalnie ścieków i sieci 
kanalizacyjne 96 mln zł oraz 53 mln zł na sieci 
wodociągowe.  Nie jest to dużo, jak na potrzeby 
województwa (średnio 300 tys. zł na gminę               
na drogi, 600 tys. zł na oczyszczalnie ścieków                    
i 330 tys. zł na wodociągi). 

Jeśli nasze wnioski zostaną rozpatrzone 
pozytywnie (wyniki będą na przełomie listopada              
i grudnia br.), już początkiem kwietnia 2009 roku 
rozpoczną się prace budowlane. 

W dniu 26 maja został również złożony 
wniosek o dofinansowanie remontu drogi gminnej 
w Zarzeczu „nad Mleczką” ze środków 
Podkarpackiego Samorządowego Instrumentu 
Wsparcia Rozwoju Infrastruktury na Obszarach 
Wiejskich. Wartość zadania wyniesie ok. 250 tys. 
zł, z czego można uzyskać 100 tys. zł 
dofinansowania. Planowany termin wykonania 
remontu to sierpień/wrzesień 2008 roku. 

 
Renata Kuk

 
 
 

Muzeum Dzieduszyckich powstało                        
w wyniku porozumienia zawartego między 
reprezentującym całą rodzinę Związkiem 
Rodowym Dzieduszyckich a samorządem. Przed 
dwoma laty Związek zrzekł się roszczeń                             
do zespołu pałacowo-parkowego w Zarzeczu,  
a samorząd  zobowiązał się do stworzenia tam 
muzeum, centrum edukacyjnego i ośrodka spotkań 
międzynarodowych. Podpisanie aktu notarialnego 
było możliwe dzięki staraniom Izabeli 
Dzieduszyckiej, żonie nieżyjącego już Tadeusza, 
ostatniego mieszkańca pałacu w Zarzeczu. Jej 
dążenia, by powstało tam centrum kulturalne dla 
mieszkańców służące rozwojowi regionu poparł 
samorząd. 
  Współpraca Związku Rodowego 
Dzieduszyckich, władz Gminy Zarzecze oraz 
Muzeum w Jarosławiu zaowocowała stylowo 
urządzonymi wnętrzami pałacowymi. Meble  
i dzieła sztuki powróciły na swoje prawowite 
miejsce. Przekazane cenne eksponaty z muzeum                 
w Jarosławiu dodały blasku i uroku pustym dotąd 
salom, a zebrane pamiątki rodowe Dzieduszyckich 
będą przypominać zwiedzającym, jak rozległa jest 

genealogia i historia rodu zamieszkującego pałac   
w Zarzeczu.  

Uroczyste otwarcie Muzeum 
Dzieduszyckich odbyło się dnia 26 kwietnia br.               
i było zwieńczeniem wielomiesięcznych 
przygotowań i starań o zagospodarowanie                             
i otwarcie sal muzealnych na piętrze Zabytkowego 
Pałacu w Zarzeczu. 

 
Otwarcie Muzeum Dzieduszyckich 
 
 Na uroczystość otwarcia muzeum przybyło 
wielu z rodu Dzieduszyckich, a oficjalnego 
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PODKARPACKIE   OŚRODKI   PRZEDSZKOLE   „POP” 

otwarcia dokonali najmłodsi przedstawiciele 
rodziny. Wójt Gminy Zarzecze – Wiesław Kubicki 
w swoim inauguracyjnym przemówieniu 
przypomniał długą i zawiłą drogę do powstania 
muzeum. Zarówno władze lokalne jak                                  
i przedstawiciele Rodu z Izabelą Dzieduszycką        
na czele, podkreślali wielką wartość jaką                         
ma powstanie muzeum dla gminy, rodziny, jak                   
i turystów, którzy będą odwiedzać zabytkowy 
kompleks pałacowo-parkowy.  

Kulminacją uroczystości było poświęcenie 
sal muzealnych przez metropolitę przemyskiego 
abp Józefa Michalika.  

Na uroczyste otwarcie przybyło także wielu 
przedstawicieli władz, parlamentarzystów                            
i samorządowców, na czele z Wojewodą 
Podkarpackim Mirosławem Karapytą.                              
Po uroczystym obiedzie zaproszeni goście wraz  
z  członkami rodziny oglądali rodowe pamiątki                
i eksponaty muzealne. Każdy, kto podziwiał 
urządzone – przez starszego kustosza muzeum                   
w Jarosławiu Krystynę Kieferling – sale podkreślał 
trud włożony w przygotowanie Muzeum Rodu 
Dzieduszyckich.  

 
Poświęcenie wnętrz muzeum 
 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców 
gminy, jak też turystów do podziwiania 
zabytkowej architektury i doskonale zachowanych 
mebli i dzieł sztuki pochodzących z czasów 
pierwszej właścicielki pałacu. 
 

Tadeusz Kiełbowicz

                                                                                                          
 
 
 

Podkarpackie Ośrodki Przedszkolne „POP”                      
był to projekt współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
konkursu na alternatywne formy edukacji 
przedszkolnej na wsi. Liderem projektu była 
Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II 
„WZRASTANIE” z Łopuszki Małej, a jej 
partnerami Fundacja Rozwoju Dzieci                             
im. J.A. Komeńskiego z Warszawy oraz Związek 
Gmin Ziemi Przeworskiej z siedzibą w Zarzeczu. 
Projekt był realizowany na terenie 10 gmin                    
w powiatach przeworskim (gminy Gać, Jawornik 
Polski, Kańczuga, Przeworsk, Sieniawa, 
Adamówka, Zarzecze) i jarosławskim (Rokietnica, 
Roźwienica, Wiązownica). Czas realizacji                      
to od 01.02.2007r. do 31.03.2008r. 

W dniu 4 marca 2008r. w Hali Sportowej        
w Zarzeczu odbyła się konferencja 
podsumowująca działalność owych 50 Ośrodków 
Przedszkolnych, w których bawiło się, uczyło               
i poznawało świat ok. 700 dzieci. W konferencji 
wzięli udział przedstawiciele Fundacji Pomocy 
Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE”               
z Łopuszki Małej, Fundacji Rozwoju Dzieci                    
im. J.A. Komeńskiego z Warszawy, Związku Gmin 
Ziemi Przeworskiej, Kuratorium Oświaty oraz 

pracownicy bezpośrednio związani z tymi 
ośrodkami. 

 
Lider i partnerzy projektu 
 

Konferencje otworzył Jan Bury Prezes 
Fundacji „WZRASTANIE”, Poseł na Sejm RP 
witając jej uczestników. Następnie głos zabrała 
Marta Ulma-Baran kierownik-koordynator Lidera 
projektu prezentując realizowany projekt. Po jej 
wystąpieniu część artystyczną przedstawiły dzieci 
z ośrodków przedszkolnych w Zarzeczu                                   
i Łapajówce. Następnie głos zabrał Wiesław 
Kubicki, Koordynator Partnera projektu POP, 
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przewodniczący Związku Gmin Ziemi 
Przeworskiej, który w sposób bardzo szczegółowy 
i wyczerpujący zaprezentował organizację                            
i przebieg pracy w projekcie. 

 
Występ dzieci z ośrodków przedszkolnych 
 

W dalszej części spotkania swoje 
wystąpienia mieli zaproszeni goście. Krzysztof 
Witko – przedstawiciel Ministerstwa Edukacji 
Narodowej w Warszawie podkreślił, że zarówno 
Lider jak też Partnerzy projektu stanęli                                
na wysokości zadania zdobywając środki                         
do prowadzenia przedszkoli i stanowią przykład 
dla innych. Jerzy Cypryś – Podkarpacki Kurator 
Oświaty słusznie zauważył, że mija trud 
budowania edukacji przedszkolnej, pozostaje 
natomiast trud kontynuacji. W imieniu wójtów                    
i burmistrzów zaangażowanych w tworzenie                         
i działalność ośrodków przedszkolnych, wystąpił 
Marian Ryznar – Wójt Gminy Wiązownica 
składając podziękowania inicjatorowi projektu 
Wójtowi Gminy Zarzecze – Wiesławowi 
Kubickiemu. 

Po przerwie głos zabrali Monika 
Rościszewska-Woźniak oraz Jerzy Radwan 

koordynatorzy merytoryczni Partnera projektu 
„POP” z Fundacji Rozwoju Dzieci                                        
im. J.A. Komeńskiego z Warszawy przedstawiając 
merytoryczne aspekty jakości pracy z dziećmi                 
3-5 letnimi. Monika Rościszewska-Woźniak 
zaprezentowała film ukazujący pięć podstawowych 
cech traktowanych jako „kamienie milowe” 
rozwoju dzieci (samodzielność, ciekawość, 
kreatywność, umiejętności społeczne, pewność 
siebie). Natomiast Jerzy Radwan podzielił                        
się uwagami z wizyty w ośrodkach. Podkreślił, że 
przedszkola funkcjonują na światowym poziomie. 

 
Osoby bezpośrednio związane z realizacją projektu 
 

Konferencję zakończył Jan Bury, który po 
raz kolejny podkreślił korzyści z realizacji projektu 
oraz wyraził szczególne podziękowania dla 
Wiesława Kubickiego – Wójta Gminy Zarzecze za 
„tytaniczna pracę i odwagę oraz ogromne 
zaangażowanie w tworzenie i działalność 
Podkarpackich Ośrodków Przedszkolnych „POP””. 
 

Barbara Zięba 

  

PODKARPACKIE OŚRODKI PRZEDSZKOLE – OWA JAKOŚĆ EDUKACJI 

 W dniu 31 marca 2008r. w Łopuszce Małej 
zostało zawarte porozumienie w sprawie realizacji 
projektu Podkarpackie Ośrodki Przedszkolne – 
nowa jakość edukacji między Fundacją Pomocy 
Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” 
(Lider) a Związkiem Gmin Ziemi Przeworskiej 
(partner). Porozumienie to dotyczyło zasad 
realizacji nowego projektu oraz współpracy Lidera 
z partnerem. Projekt ten ma być kontynuacją                      
i rozwojem pracy ośrodków, który nie pozwoli                   
na zaprzepaszczenie uzyskanych do tej pory 
pozytywnych zmian, jakie zostały zaobserwowane 
w zachowaniu dzieci oraz postawie i świadomości 

rodziców w czasie realizacji wcześniejszego 
projektu współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
konkursu na alternatywne formy edukacji 
przedszkolnej na wsi realizowanego w czasie 
01.02.2007r. do 31.03.2008r. 
 8 maja 2008r. w Zarzeckim Pałacu doszło 
do spotkania osób bezpośrednio związanych                     
z realizacją nowego projektu m.in. Marta Ulma-
Baran – kierownik-koordynator Fundacji 
„WZRASTANIE”, Wiesław Kubicki – 
przewodniczący Związku Gmin Ziemi 
Przeworskiej, Jerzy Radwan – przedstawiciel 
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CO  SŁYCHAĆ  W  SZKOŁACH  A  TEREIE  ASZEJ  GMIY 

Fundacji Komeńskiego, koordynatorzy gminni 
oraz nauczyciele pracujący w ośrodkach. 
 Spotkanie otworzył Wiesław Kubicki Wójt 
Gminy Zarzecze, który w sposób szczegółowy 
omówił zasady funkcjonowania nowego projektu, 
regulamin pracy oraz formy i zasady 
wynagradzania pracowników. Marta Ulma-Baran 
przedstawiła sposób prowadzenia dokumentacji 
oraz sprawozdawczość. Natomiast przedstawiciel 
Fundacji Komeńskiego Jerzy Radwan udzielił 
nauczycielkom wskazówek merytorycznych 
związanych z realizacją nowego projektu. 
 Nowy projekt realizowany będzie                             
od 1 kwietnia 2008r. do 30 czerwca 2009r.                  
We wrześniu pracę z dziećmi rozpoczną psycholog 
i logopeda. Również od września dzieci będą 
otrzymywać czasopisma dla dzieci, zaś nauczyciele 

czasopisma specjalistyczne. W ramach projektu 
przewidziano 2 wycieczki. W ośrodku 
przewidziane są konsultacje eksperta Fundacji 
Komeńskiego (autor realizowanego programu). 
Projekt będzie również na bieżąco monitorowany 
przez kierownika oraz przedstawiciela partnera 
projektu. W sierpniu przewiduje się wsparcie 
ośrodków przez doposażenie w pomoce 
dydaktyczne, książki oraz plac zabaw. 
Przewidywane są również warsztaty z rodzicami 
„Jak wspierać rozwój dziecka”. Na podsumowanie 
projektu zostanie opracowany raport ewaluacyjny. 
 Działanie realizowane w ramach nowego 
projektu będą promowane na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Zarzecze www.zarzecze.itl.pl. 
 

Barbara Zięba

ZESPÓŁ  SZKÓŁ  IM.  ŚW.  BRATA  ALBERTA  W  ŻURAWICZKACH 

Od roku szkolnego 2004/2005 funkcję 
dyrektora pełni Teresa Pieniążek. W skład Zespołu 
Szkół im. Św. Brata Alberta wchodzi Oddział 
Przedszkolny, Szkoła Podstawowa oraz Publiczne 
Gimnazjum. W grudniu 2006  roku dzięki pomocy 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                          
w Zarzeczu w Zespole Szkół powstała nowoczesna 
stołówka, przystosowana do przyrządzania 
gorących posiłków i jadalnia, z której korzysta 100 
uczniów Zespołu Szkół. W ramach projektu 
współfinansowanego przez Unię Europejską szkoła 
wzbogaciła się o nowoczesną pracownię 
komputerową z dostępem do Internetu oraz 
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, 
znajdujące się w bibliotece szkolnej. W I połowie 
2008 roku planuje się wyposażenie w nową 
pracownię komputerową Publiczne Gimnazjum. 

„Bądźmy dobrzy jak chleb” 
Słowa wypowiedziane przez Patrona 

Zespołu Szkół w Żurawiczkach znajdują się na 
sztandarze szkoły. Są również wyryte w sercach 
uczniów, nauczycieli i pracowników tejże 
placówki. Misją naszej szkoły jest troska, aby nasi 
uczniowie byli rzetelnie przygotowani do dalszej 
nauki i życia we współczesnym świecie, aby ich 
rodzice wspierali szkołę i współtworzyli jej 
program, natomiast pracownicy szkoły mieli 
satysfakcję z wykonywanej pracy i odnosili 
sukcesy. Nasze działania opierają się na idei 
braterstwa i współdziałaniu uczniów, nauczycieli                 

i rodziców. Szkoła jest placówką cenioną                           
i uznawaną w środowisku. 

Rezultatem dobrej współpracy z rodzicami 
było zaproszenie na konferencję „Demokratyzacja 
życia szkolnego – rola rodziców w życiu szkoły”, 
zorganizowaną przez Kuratorium Oświaty                        
w Rzeszowie, która odbyła się 03.04.2008r. Celem 
w/w konferencji było ukazanie przykładów dobrej 
współpracy rodziców ze szkołą. 
 Dzieci i młodzież już od najmłodszych lat  
przygotowywane są do jak najlepszego 
wykonywania swoich obowiązków. Już 6-letnie 
dzieci, przygotowując się do roli uczniów,  biorą 
udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” 
osiągając sukcesy. W szkole organizowane                
są również konkursy mające na celu rozwijanie                 
u uczniów zdolności i zainteresowań. Należy 
wspomnieć chociażby o organizowanym corocznie 
konkursie ozdób, które zdobią choinki w kościele 
parafialnym. Dużym zainteresowaniem cieszył się 
również Gminny Konkurs pod hasłem „Baśniowi 
bohaterowie Andersena” zorganizowany przez 
nauczycieli nauczania zintegrowanego. 
 Uczniowie osiągają również sukcesy                     
w konkursach zewnętrznych organizowanych  
przez Kuratorium Oświaty. Uczeń naszego 
Gimnazjum Konrad Pieniążek osiągając bardzo 
dobry wynik, został zakwalifikowany do II etapu 
wojewódzkiego konkursu z historii. Uczniowie 
Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum 
wzięli również udział w Ogólnopolskim Turnieju 
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Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega 
Pożarom”, w którym uczennica kl. II PG Aneta 
Lorenc zajęła I miejsce w eliminacjach gminnych 
oraz III miejsce w eliminacjach powiatowych. 
Ogromnym sukcesem było zajęcie przez ucznia               
kl. V Szkoły Podstawowej Krzysztofa Stępaka                
I miejsca w zawodach powiatowych „Młodzież 
zapobiega pożarom” i prezentowanie powiatu 
przeworskiego w eliminacjach wojewódzkich,              
w których  zdobył dyplom za zajęcie V miejsca 
oraz otrzymał wyróżnienie dla najmłodszego 
„Strażaka”. 

Na powyższe sukcesy wpływa fakt 
prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, które 
sprawiają, że dzieci i młodzież chętnie w nich 
uczestnicząc – osiągają wysoki poziom w nauce. 
 Prężnie działający Samorząd Uczniowski 
przeprowadza liczne akcje charytatywne. Dzieci                   
i młodzież często dzielą się  ostatnim groszem,                
są wrażliwi na potrzeby swoich rówieśników             
i potrafią dostrzec ludzką biedę. Należy                             
tu wymienić chociażby coroczną akcję „Góra 
Grosza”, akcję „Pomóż i Ty” wspierającą dzieci 
potrzebujące drogiego sprzętu rehabilitacyjnego, 
akcję „Serce – na pomoc chorym i potrzebującym 
dzieciom” pomagającą dzieciom z wadami serca. 
Kiedy na ulicach miast i wsi pojawia się                      
Św. Mikołaj, nasza młodzież odwiedza dzieci                    
z Domu Dziecka nr 1 w Jarosławiu. 

Niezapomnianym wydarzeniem mającym 
ważne miejsce w naszej szkole był Dzień Babci  
i Dziadzia. Odwiedzili nas wtedy najstarsi 
mieszkańcy wsi – ludzie, którzy tak wiele 
zawdzięczają szkole, a szkoła tak bardzo związana 
jest z nimi. Niezwykle istotnym momentem w/w 
uroczystości było wystawienie Jasełek, które 
wcześniej obejrzeli uczniowie i rodzice. 
Obserwując zmęczone twarze naszych dziadków 
można było dostrzec zadowolenie i wielką radość 
nie tylko, z tego, że przedstawienie wykonane 
zostało w sposób profesjonalny ale dlatego, że 
szkoła nie zapomina o najstarszych mieszkańcach 
wsi. Należy podkreślić, że w uroczystości udział 
wzięli; proboszcz parafii Żurawiczki o. Zdzisław 
Makowiecki, przewodniczący Rady Powiatu 
Przeworskiego oraz Sekretarz Gminy Zarzecze 
Tadeusz Kiełbowicz, radni Gminy Zarzecze Izydor 
Pieniążek, Marian Chrobak - będący również 
dziadziem oraz Marek Pieniążek. Gościliśmy także 
przewodniczącego Rady Rodziców Mariusza 
Pieniążka oraz Sołtysa wsi Żurawiczki Andrzeja 
Ruta. 

 Pamiętamy również o wydarzeniu, które 
miało miejsce w Żurawiczkach w dniu 
15.10.2006r. Odbyło się wtedy uroczyste 
odsłonięcie i poświęcenia tablicy ku czci 
Wielkiego Polaka, mieszkańca tejże wsi                         
płk Wojciecha Szczepańskiego. Nawiązując                    
do tego wydarzenia zapraszamy do naszej szkoły 
ludzi, którzy w jakikolwiek sposób zasłużyli                  
się Ojczyźnie. 

 
Obchody Święta Szkoły 
 

W dniu 4.10.2007r. gościliśmy Prezes 
Związku Sybiraków w Jarosławiu Zofię 
Garczyńską, która w bardzo ciekawy sposób 
przekazała uczniom wspaniałą lekcję historii. 
Wyrazem uznania dla wielu inicjatyw w zakresie 
wychowania patriotycznego jest przyznanie            
dla Zespołu Szkół przez Kierownika Urzędu              
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych                     
w Warszawie odznaki okolicznościowej o nazwie 
Medal „Pro Memoria”, którym został odznaczony 
sztandar Szkoły w dniu 24.05.2008r. 
…A teraz kilka słów o naszych osiągnięciach 
sportowych. 
� Zwycięstwo uczniów Szkoły Podstawowej                 

w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 
dziewcząt i chłopców i reprezentowanie Gminy 
w zawodach powiatowych, IV miejsce 
(dziewczęta) i III miejsce (chłopcy). 

� Zwycięstwo chłopców w Gminnych Zawodach 
Piłki Nożnej, natomiast w zawodach 
powiatowych zajęcie V miejsca. 

� I miejsce dziewcząt z gimnazjum w Gminnych 
Zawodach w Piłce Siatkowej. 

� II miejsce ucznia Rafała Juchy w rzucie piłką 
palantową w zawodach powiatowych                         
i reprezentowanie szkoły w zawodach 
wojewódzkich. 

� I miejsce chłopców w Gminnych Gimnazjadach 
w piłce nożnej - halowej. 
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� IV miejsce w zawodach powiatowych ucznia 
Mateusza Rubachy w rzucie oszczepem. 

� IV miejsce w Szachach Drużynowych                          
w zawodach powiatowych, III miejsce ucznia 
Konrada Pieniążka – indywidualnie. 

Krystyna Drapała 
 

SZKOŁA  PODSTAWOWA  IM.  MARII  KOOPICKIEJ  W  SIEOWIE 

Szkoła podstawowa w Siennowie to typowa 
tysiąclatka oddana do użytku w roku 1967. 
Trzydzieści lat później z inicjatywy ówczesnego 
dyrektora śp. Mariana Posiaka nadano szkole 
sztandar i imię Marii Konopnickiej. W marzeniach 
dyrektora patronem szkoły miał być Święty Brat 
Albert Chmielowski, stało się inaczej – siła 
demokracji. Jesteśmy więc od Marysi 
Konopnickiej, mamy najprawdziwszych  
Chrzestnych Rodziców: Panią Notariusz Elżbietę 
Goraj i Pana Sołtysa Stanisława Sosnowskiego, 
mamy własny ceremoniał, pielęgnowany od 11 lat, 
wielkie i małe sukcesy, cenne tradycje                               
i zaangażowanych w życie szkoły rodziców.                 
Do szkoły uczęszcza 79 uczniów, nad ich 
wychowaniem i nauczaniem czuwa                                     
13 wykwalifikowanych nauczycieli, z czego                              
5 w niepełnym wymiarze godzin. W szkole 
funkcjonuje ponadto Podkarpacki Ośrodek 
Przedszkolny, do którego przybywa na zajęcia                  
19 maluchów. 

 

 
Dziesiąta rocznica nadania szkole sztandaru i imienia Marii 
Konopnickiej - wyjście do  kościoła 
 

O tej porze roku szkoła tonie w zieleni. 
Drzew i krzewów nawet nikt nie stara się policzyć. 
Rozległy, urozmaicony teren rekreacyjny                             
o powierzchni 1 hektara z boiskami sportowymi                
i stanowiskiem do grillowania to wypróbowane 
miejsce na aktywny wypoczynek, biwak czy 
święto klasowe. Sam budynek w ostatnich latach 
zyskał na wyglądzie; w roku 2006 został 
wybudowany dach pokryty blachą, dokonano 

kompletnej wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, 
odnowiono elewację zewnętrzną szkoły, wykonano 
estetyczne zadaszenie wejścia głównego. W roku 
2007 zmeliorowano łąkę przyległą do boiska 
sportowego, co znacznie powiększyło teren 
przeznaczony pod obiekty tego typu, pojawiły                 
się też marzenia o boisku wielofunkcyjnym                   
ze sztuczną nawierzchnią. Tymczasem trawa 
rośnie, krzewi się, a my korzystamy z boiska 
Klubu Sportowego „Wisełka”. 

 Szkoła utrzymuje dobre kontakty                        
z osobami i instytucjami związanymi z ekologią. 
W roku 1999 i w roku 2001 gościliśmy u siebie 
Panią Mirę Stanisławską-Meysztowicz – 
inicjatorkę akcji Sprzątania Świata w Polsce, która 
na pamiątkę swojego pobytu w Siennowie 
posadziła przed szkołą swoje drzewo – czarną 
sosnę. Takie znajomości zobowiązują; uczniowie 
dbają o przyrodę, segregują odpady, a od trzech lat 
uczestniczą w akcji ekologicznej „Zielone Patrole”. 
Pomysł ten został przez Recykling Centrum i Hutę 
Szkła w Jarosławiu wyróżniony w konkursie 
„Segreguj szkło 2005” wysoką nagrodą: sześcioma 
nowoczesnymi komputerami. Był to atrakcyjny 
nabytek, bo w szkole mieliśmy sześć komputerów 
z roku 2003 otrzymanych w ramach realizacji 
projektu z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa oraz cztery zakupione wcześniej                        
z własnych środków. Dziś, gdy szkoła jest 
posiadaczem nowoczesnej pracowni 
komputerowej, te wspomnienia trącą nostalgią. 

 

 
Grupa wokalna Effata 
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Zespół teatralny „Guzik” 
 

W szkole aktywnie pracuje Samorząd 
Uczniowski, działa Klub Sportowy „Pioruny”, 
ubarwia życie grupa wokalna „Effata”, mająca                  
na swoim koncie nagraną płytę z kolędami oraz 
szkolny teatr „Guzik”. W każdym roku w dniu 
Święta Szkoły „Guzik” wystawia premierę. W tym 
roku to już piąta sztuka teatralna, zawsze                             
z oryginalnym, napisanym pod talenty artystów 
scenariuszem. Zespół odnosił sukcesy na zacnych 
scenach oraz na skromnych deskach wśród 
rodzimej, ale jakże przyjaznej widowni. O tym                     
i o innych ciekawych sprawach piszemy na naszej 
stronie internetowej, którą polecamy czytelnikom 
Kuriera Zarzeckiego: www.siennowsp.host247.pl.  

Elżbieta 6ykiel 
SUKCES   ASZEGO   GIMAZJALISTY 

Uczeń Publicznego Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Zarzeczu DAMIAN SKOWRONEK 
uczestniczył w tym roku szkolnym w kilku 
konkursach przedmiotowych. W Konkursie Języka 
Niemieckiego zajął III miejsce w województwie                 
i uzyskał tytuł laureata oraz został wydelegowany 
do reprezentowania naszego województwa                         
w Ogólnopolskim Konkursie Języka 
Niemieckiego, który organizowany jest przez 
Instytut im. Goethego w Warszawie. Na krajowej 
liście znalazł się na VI pozycji. Na 50 możliwych 
do zdobycia punktów uzyskał 47. 

Damian wziął również udział                                       
w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego  
i uzyskał tytuł finalisty. Godnym podkreślenia jest 
fakt, że Damian nigdy nie korzystał z płatnych 
korepetycji, a swój sukces zawdzięcza 
nadzwyczajnym zdolnościom językowym, własnej 
pracy i zaangażowaniu nauczycieli – Annie 
Piecuch, Marcie Kaczmarz i Annie Wygnaniec.            
W kl. I–II pracowała z nim na zajęciach 
pozalekcyjnych, prowadzonych społecznie, Anna 
Piecuch (j. niemiecki) i Anna Wygnaniec                            
(j. angielski). Dzięki programowi indywidualnemu 
z języka niemieckiego i języka angielskiego,                    
od bieżącego roku szkolnego, Damian uczył                    
się dodatkowo po 1 godzinie w tygodniu z każdego 
języka. Zajęcia prowadzi Anna Wygnaniec                      
(j. angielski), Marta Kaczmarz (j. niemiecki) oraz 
Anna Piecuch (j. niemiecki). 

Wytężona praca przyniosła ogromny sukces 
– znalazł się wśród najlepszych w Polsce. Na tym 
nie koniec Damian został również finalistą 
Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego! 
Gratulujemy, jego rodzicom: państwu Zofii                        
i Wojciechowi Skowronkom z Siennowa, 
nauczycielom, którzy go przygotowywali                             

i życzymy dalszych sukcesów w szkole średniej,             
na studiach, a i być może w przyszłej karierze 
naukowca, której zapowiedzią są jego wybitne 
osiągnięcia. Natomiast Radzie Gminy Zarzecze                  
i Wójtowi Gminy Zarzecze Wiesławowi 
Kubickiemu dziękujemy za wyrażenie zgody                  
na sfinansowanie  realizacji innowacyjnego 
programu nauczania. Jesteśmy przekonani, że  nasz 
uczeń jeszcze nieraz przyniesie chlubę naszej 
gminie, a jego przykład niech będzie 
potwierdzeniem faktu, że warto inwestować 
w oświatę.  

 
Damian Skowronek 
 

Do konkursów przedmiotowych              
na szczeblu wojewódzkim zakwalifikowali się:  
• z języka niemieckiego Damian Skowronek                   

i Aleksandra Ulma przygotowywani przez            
Annę Piecuch 
• z języka angielskiego Damian Skowronek 

przygotowany przez Annę Wygnaniec 
• z chemii Damian Skowronek przygotowany przez 

Marię Kostecką 
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• z geografii Damian Szeliga i Adam Gontarz 
przygotowani przez Małgorzatę Sander 

Duży sukces odniosła także drużyna 
reprezentująca  gimnazjum w składzie: Justyna 
Ostrzywilk, Natalia Drabik, Emilia Majkowska, 
Damian Lalowicz, Rafał Wlazło. Zajęła                       
ona I miejsce w Wojewódzkim Konkursie 
„Bezpieczne wakacje 2007”. Uczniów 

przygotowała Dorota Wątroba. W nagrodę 
otrzymali pamiątkowe zegarki.  

Gimnazjum zostało wytypowane                
do reprezentowania województwa podkarpackiego  
w Ogólnopolskiej Konferencji „Szkoła wobec 
przemocy”, która odbyła się w dniach                     
10-11 grudnia 2007r. w Warszawie. 

Maria Pikuła 

CZUWAJ!
Dnia 01.10.2007r.  

przy Publicznym Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Zarzeczu, 
powstała Drużyna Starszo-
harcerska „Żywioły”. Liczba 
harcerzy w drużynie wynosi 
20 osób.  

W krótkim okresie naszej działalności 
poznaliśmy historię i tradycje związane                        
z harcerstwem. Realizujemy statutowe zadania 
ZHP. Podjęliśmy prace porządkowe przy pomniku 
ofiar hitleryzmu i  Karola Rolskiego. W dniu 
Wszystkich Świętych złożyliśmy kwiaty                             
i zapaliliśmy znicze w tych miejscach. Dzień 
Niepodległości uczciliśmy uroczystym apelem            
i zapaleniem zniczy w miejscach pamięci 
narodowej.  

Kolejnym zadaniem, w które aktywnie 
włączyła się drużyna było „ Betlejemskie Światło 
Pokoju”.  Harcerze z drużyny przekazali Światło 
do wszystkich kościołów,  instytucji na terenie 
gminy Zarzecze.  W dniach 22-23.01.2008r. 
braliśmy udział w biwaku w Przeworsku,  
organizowanym przez Komendę Hufca Przeworsk.  
Pierwszego dnia uczestniczyliśmy w szkoleniach 
dotyczących technik harcerskich (terenoznawstwo, 
pionierka, przyrodoznawstwo, samarytanka), 
wieczorem wysłuchaliśmy gawęd o początkach 
harcerstwa. Następnego dnia odbyły się gry 
terenowe i Festiwal Piosenki Harcerskiej. 
Odnieśliśmy tam pierwsze sukcesy: I miejsce                

w grze terenowej oraz II miejsce na Festiwalu 
Piosenki Harcerskiej.  W marcu zorganizowaliśmy 
KIERMASZ WIELKANOCNY, z którego dochód 
przeznaczyliśmy na cele statutowe drużyny. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim za pomoc                
i wsparcie. Wspólnie z drużynami należącymi           
do Przeworskiego Hufca im. Obrońców 
Westerplatte obchodziliśmy  najważniejsze święta 
harcerskie: Dzień Myśli Braterskiej (22.02) oraz 
Święto Św. Jerzego (23.04).  

 
Drużyna harcerska 
 

Codziennie staramy się wcielać w życie 
harcerskie ideały i żyć tak, aby zostawić ten świat 
trochę lepszym niż go zastaliśmy.   

     

Liliana Dziedzic 
Monika Kmiecik  

Aleksandra Kasperska 
 

PRZYJAŹŃ  JEST  ŚWIATŁEM  ŻYCIA  CZŁOWIEKA 

     W dniach 01-06.06.2008r. Publiczne 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zarzeczu gościło 
uczniów i ich opiekunów z trzech 
zaprzyjaźnionych szkół: z Bratysławy na Słowacji, 
z Guildford w Wielkiej Brytanii i Kutahyi                    
w Turcji. 
       Było to trzecie spotkanie finałowe w 
ramach trwającego trzy lata programu SOCRATES 
COMENIUS, do którego nasza szkoła przystąpiła 
w roku szkolnym 2005/2006. Uczniowie z tych 

szkół brali udział w realizacji projektu ŚWIATŁO 
(LIGHT). We wszystkich zadaniach 
podejmowanych w ramach tego projektu przewijał 
się motyw światła. 
       W dniach od 04-11.11.2005r. z wizytą 
studyjną w Anglii przebywały Katarzyna Woś - 
koordynator programu i dyrektor gimnazjum 
Emilia Pelc. Rewizyta nauczycieli Wielkiej 
Brytanii i Turcji odbyła się w dniach                         
06-08.01.2006r. 
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         W pierwszym roku uczniowie wykonywali 
prace plastyczne, fotograficzne, pisali wiersze                        
i opowiadania z tym motywem przewodnim. 
Spotkanie finałowe odbyło się w Guildford i trwało 
od 19 do 24.03.2006r. Uczestniczyła w nim                        
8-osobowa grupa uczniów pod opieką Anny 
Wygnaniec i Joanny Górskiej. W czasie tego 
wyjazdu młodzież zwiedziła Londyn, Portsmouth 
oraz Guildford. W tym samym czasie 4-osobowa 
grupa z Marią Konik i Anną Piecuch przebywała            
w Bratysławie i Wiedniu. 
         Drugie spotkanie finałowe miało miejsce                   
w Bratysławie i w czasie jego trwania uczniowie 
mogli poznawać regiony, kultury i sylwetki 
wielkich ludzi, którzy wnieśli światło w rozwój 
cywilizacji. Uczniowie pod opieką Małgorzaty 
Sander i Anny Wygnaniec byli tam w dniach                   
od 29.05-03.06.2007r. Brali udział w koncertach, 
występowali z własnym programem, zwiedzili 
Bratysławę i Wiedeń. Natomiast od 20 do 
26.04.2008r. uczniowie gimnazjum pod opieką 
Anny Wygnaniec i Małgorzaty Sander przebywali 
w Kutahii w Turcji, gdzie zespół taneczny 
zaprezentował swój program artystyczny. Wszyscy 
byli pod wrażeniem serdeczności, z jaką 
zostaliśmy przyjęci przez tureckich partnerów. 
        W tym roku Publicznemu Gimnazjum             
im. Jana Pawła II w Zarzeczu przypadł zaszczyt 
goszczenia przedstawicieli wszystkich 
zaprzyjaźnionych szkół. Projekt kończy się 
motywem światła w muzyce i tańcach. Stanowił    
on doskonałe podsumowanie XVI Przeglądu 
Dorobku Kulturalnego Szkół im. Mariana Posiaka. 
W dniu 03.06.2008r. mogliśmy obejrzeć pod 
Platanem przed pałacem Dzieduszyckich występy 
uczniów ze szkół podstawowych z Maćkówki, 
Siennowa i Zarzecza oraz gimnazjum w Zarzeczu          
i naszych gości z Turcji i Słowacji.  

 
Występ młodzieży z Turcji 

Piękne śpiewy, tańce i narodowe, stroje 
tureckie zachwyciły wszystkich zgromadzonych 
pod Platanem gości, rodziców i uczniów.                          
Po południu harcerze zorganizowali ognisko                     
i dyskotekę. Wspólne zabawy, śpiewy i tańce 
trwały do późnych godzin wieczornych, dla wielu 
nawet bariera językowa nie była przeszkodą                     
w nawiązywaniu kontaktów. Młodym ludziom 
trudno było rozejść się do domów. W czasie tego 
pobytu nasi goście mieli okazję poznać gminę, 
zwiedzić Bieszczady, podróżując kolejką 
wąskotorową z Cisnej, a także zwiedzić Muzeum 
Dzieduszyckich w Zarzeczu i odbyć wycieczki                  
po najbliższej okolicy wspólnie z rodzinami,                     
u których mieszkali. 

 
Wspólne ognisko 
 

Dla upamiętnienia realizacji projektu szkoły 
otrzymały kryształowe puchary, pamiątkowe 
albumy o Polsce i Podkarpaciu oraz płyty CD                      
z muzyką Chopina. 
           W ciągu trzech lat trwania projektu                      
do Słowacji, Turcji i Wielkiej Brytanii wyjechało 
32 uczniów i 8 nauczycieli. Była to niezwykła                   
i niezapomniana przygoda. Nawiązały się nowe 
przyjaźnie, które z pewnością będą kontynuowane 
dzięki internetowym łączom. Korzyści z realizacji 
tego programu są niewymierne: uczniowie mogli 
bliżej poznać kulturę, język, historię, tradycje, 
obyczaje krajów partnerów, a przede wszystkim 
doskonalić umiejętności w zakresie języka 
angielskiego. Dla naszych przyjaciół przyjazd                   
do Polski był okazją do zwiedzenia Bieszczad, 
Łańcuta, Krakowa i Wieliczki, a także nawiązania 
bliższych kontaktów z polskimi rodzinami. 
Wszystkim, którzy zaangażowali się w przygoto-
wanie spotkania projektowego, a w szczególności 
Wójtowi Gminy Zarzecze Wiesławowi 
Kubickiemu, rodzicom podejmujących w swoich 
domach gości, nauczycielom, harcerzom, uczniom 
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i wszystkim, którzy pomogli nam godnie podjąć  
30 uczniów i ich opiekunów ze szkół partnerskich 
DZIĘKUJEMY! 
          Szkoda, że realizacja projektu dobiegła 
końca, bo angażowała do wspólnej pracy wielu 
uczniów, nauczycieli, rodziców…ale może znowu 
coś nowego?..... 

Barbara Podolak 

 
 

Materiały dotyczące działalności 
pozostałych szkół z terenu naszej gminy będziemy 
prezentować w kolejnych numerach „Kuriera 
Zarzeckiego”. 

Redaktor naczelny 
 

 
 
 
 

PROGRAM WYCHOWAIA PATRIOTYCZEGO I SPOŁECZEGO 

 Program „Moja Mała Ojczyzna” jest 
częścią autorskiego projektu pod nazwą „Ruch 
rzeźbi umysł, serce i ciało” realizowanego przez 
Stowarzyszenie PARAFIADA, przy udziale 
pijarskiego Centrum Edukacyjnego im. Stanisława 
Konarskiego, we współpracy z władzami 
oświatowymi i licznymi środowiskami na terenie 
Polski.  

„Moja mała Ojczyzna” jest programem 
cyklicznym i ogólnopolskim. W roku szkolnym 
2007/2008 jest to już trzecia edycja i obejmuje                        
sześć ostatnich województw: podlaskie, kujawsko 
– pomorskie, lubuskie, świętokrzyskie, warmińsko- 
mazurskie, podkarpackie. 
Konkurs „Moja Mała Ojczyzna” składa się                    
z trzech etapów.  

Etap pierwszy – lokalny. 
Zadaniem pierwszego etapu konkursu było 

przygotowanie przez uczestników pracy 
konkursowej w formie albumu o swojej gminie. 
Album podejmował tematykę historii i osobliwości 
gminy na terenie, której znajduje się szkoła.                  
Do udziału w pierwszym etapie zostały zgłoszone 
dwie drużyny ze Szkoły Podstawowej                               
z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II                    
w Zarzeczu.  

Pierwszą drużynę reprezentowali uczniowie 
klasy VI b: Elżbieta Borlik, Bartłomiej Banaś, 
Mirela Boratyn, Anna Drabik. W skład drugiej 
drużyny weszli uczniowie klasy VI a: Sylwia 
Kuras, Klaudia Marcińczak, Gabriela Pieczek, 
Paweł Piątek. Opiekunem drużyn została Beata 
Klisz. 

W pierwszym etapie obie drużyny zajęły 
wysokie miejsca w rankingu wszystkich 
uczestników. Drużyna pierwsza za swój album                   
o gminie Zarzecze  uzyskała 100 punktów na 100 
możliwych, druga zaś 99,6 punktów. Pierwsza 
drużyna znalazła się wśród sześciu najlepszych 

drużyn spośród kilkuset. Obie drużyny 
zakwalifikowały się do II etapu - wojewódzkiego. 

Etap drugi – wojewódzki. 
W drugim etapie konkursu, każda zakwalifikowana 
drużyna, przygotowywała pracę w formie 
prezentacji multimedialnej o województwie,                    
na terenie którego znajduje się placówka. Praca 
miała podejmować tematykę świąt, tradycji, 
zwyczajów, imprez, ciekawostek przyrodniczo-
geograficznych i architektonicznych osobliwości 
województwa oraz historii, legend, przekazów                  
i wydarzeń związanych z regionem. 

Jedna z drużyn reprezentujących naszą 
szkołę zdobyła I miejsce wśród szkół 
podstawowych z województwa podkarpackiego. 

Etap trzeci - ogólnopolski 
Etap trzeci odbędzie się w Warszawie w terminie 
od 5 do 13 lipca 2008 roku w ramach Finałów XX 
Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży. 
Przystąpią do niego laureaci z poszczególnych 
województw, w tym także i nasza szkoła. Pobyt                
w stolicy zostanie sfinansowany przez organizatora 
konkursu. 
 W dniu 27.05.2008r. w Zarzeczu odbyła   
się uroczystość podsumowująca etap wojewódzki. 
Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele 
władz samorządowych, kuratorium, parafii, 
dyrektorzy zaproszonych szkół oraz wychowawcy, 
nauczyciele i uczniowie. 
 Uroczystość została przygotowana przez 
Dyrekcję i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej                 
z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II               
w Zarzeczu we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Parafiada. 

Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali 
montaż słowno-muzyczny o tematyce 
patriotycznej. Następnie wszyscy udali się do 
pałacu w Zarzeczu. Przedstawiciele 
Stowarzyszenia dokonali uroczystego 
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podsumowania i wręczenia nagród. Laureaci 
otrzymali zaproszenia na finał do Warszawy.  

 
Wręczenie nagród 
 
Laureaci finałów wojewódzkich konkursu 
„Moja Mała Ojczyzna” 
Kategoria - Szkoły Podstawowe 

I miejsce - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła 
Ii w Zarzeczu - drużyna w składzie: Sylwia 
Kuras, Klaudia Marcińczak, Gabriela Pieczek. 
Paweł Piątek, opiekun – pani Beata Klisz 
II miejsce - Zespół Szkół im. Ks. Prałata 
Stanisława Sudoła w Dzikowcu  
III miejsce - Zespół Szkół w Bukowsku 
Kategoria -  Gimnazja 

I  miejsce - Zespół Szkół im. Ks. Prałata 
Stanisława Sudoła  w Dzikowcu  
II miejsce - Katolickie Gimnazjum Zgromadzenia 
Św. Michała Archanioła w Krośnie 
III miejsce - Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Łukasiewicza w Jaśle  
Kategoria  - Szkoły średnie  

I miejsce - Zespół Szkół Ekonomicznych                          
im. Janusza Korczaka w Dębicy 
II miejsce - Zespół Szkół w Iwoniczu 
III miejsce - Zespół Szkół Ekonomiczno-
Rolniczych  w Lesku. 

Krzysztof Majkowski
 
 
 

 
 

SPOTKAIE ZE ŚWIADKIEM WIARY – JA BUDZIASZEK W ZARZECZU

W dniach do 8 do 10 kwietnia w naszej 
parafii przebywał Pan Jan Budziaszek, większości 
z nas znany jako perkusista zespołu Skaldowie                    
i innych formacji muzycznych. Przybył on do nas 
jednak nie po to, by opowiadać o sławie                                   
i koncertach. Jan Budziaszek od ponad dwudziestu 
lat pisze „Dzienniczek Perkusisty”, w którym 
dzieli się swoim doświadczeniem Boga. W każdym 
świadectwie zaznacza, że nie ma w życiu 
przypadków, wszystko zaplanowane jest przez 
Boga i za to wszystko powinniśmy Mu dziękować. 
Pan Janek jeździ po całym świecie, prowadząc 
spotkania, czuwania, głosząc rekolekcje, dając 
świadectwo życia Ewangelią. W tych dniach 
pragnął podzielić się także z nami swoją wiarą. 

Nasz Gość uczestniczył wraz z nami                     
w Mszach Świętych parafialnych. Opowiadał                    
o przeżyciach, których doświadcza i które 
pomagają mu wzrastać, spotkał się z młodzieżą. 
Mogliśmy wraz z nim rozważyć Radosną część 
Różańca Świętego. Chętni mieli okazję 
porozmawiać z nim podczas spotkania, które 
odbyło się w Domu Kultury. Wiele osób dzieliło 
się ze mną przeżyciami:  

„6ajwiększe wrażenie wywarło na mnie 
spotkanie z nim w oranżerii pałacowej. Przez dwie 
godziny opowiadał o swoim życiu, spotkaniach                    
z ludźmi na całym świecie, koncertach, a wszystko 

to powierza Opatrzności Bożej i Maryi przez 
różaniec. Człowiek wielkiego talentu, ale i wielkiej 
wiary, który każdy dzień rozpoczyna modlitwą                   
i rozważaniem Słowa Bożego. Jego świadectwo 
życia zmuszało do refleksji nad naszym życiem.               
W spotkaniu uczestniczyli również przyjezdni 
goście - między innymi z Przemyśla, Radymna, 
Jarosławia i Skołoszowa. Trudno nam było rozstać 
się z nim, dlatego długo jeszcze rozmawialiśmy,                
a na wszystkie pytania chętnie odpowiadał, mimo 
widocznego zmęczenia głoszeniem trzydniowych 
rekolekcji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Potrzeba dziś takich ludzi i takich świadectw                 
w postawy moralnej”. (Jarosław) 

„Jan Budziaszek to człowiek, z którym 
łatwo można zawiązać kontakt, odnoszę wrażenie, 
jakby rozmawiało się z nim wczoraj i będzie można 
pogadać jutro. Czym mnie ujął? – swoją prostotą, 
życzliwością i wielką wiarą, taką nieudawaną,               
ale prawdziwą. „Wszystko w życiu jest łaską”,               
czy „Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie” nie 
tylko za to, co dobre i piękne, ale szczególnie                    
za chwile trudne, po prostu za wszystko – to słowa, 
które mi głęboko zapadły w serce, to słowa które 
uczą pokory i ufności. Jan zaraził mnie swoją 
radością, naturalnością, mogłabym go słuchać                     
i słuchać… a w tym, co mówi, jest przekonujący. 
Budziaszek uczy mnie MIŁOŚCI, której niestety tak 
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mało jeszcze w moim sercu, a bez której życie 
pozbawione jest sensu”. (Anna) 

Oprócz spotkań w parafii Jan Budziaszek  
w tych dniach gościł w Zespole Szkół Rolniczych 
w Zarzeczu. Spotkał się z rodzicami uczniów, 
nauczycielami, młodzieżą, z którymi dzielił się 
doświadczeniem swojego życia. Uczniowie po 
spotkaniach otrzymali od Pana Janka książki – 
najnowszą, piątą część „Dzienniczka Perkusisty”. 
Wszystkim chętnym Autor wpisywał dedykacje                  
i autografy. Wielu zostawało po spotkaniach,                    
by jeszcze porozmawiać dłużej. Wizyta Jana 
Budziaszka jest w szkole ciągle żywa. Uczniowie                
i nauczyciele ciągle dzielą się swoimi refleksjami.  

 
Spotkanie Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa                      
w Zarzeczu 
 

„W Jego słowach było coś, co okazało się 
dla mnie wsparciem, bo każdy z nas potrzebuje 
niekiedy trochę pomocy. Jego ciekawe 
spostrzeżenia, dowcipy i rady stały się dla mnie 
pewnego rodzaju przewodnikiem”. (nauczyciel) 

„Podziwiam go za jego spokój i głęboka 
wiarę. Widać, że jest człowiekiem bardzo 
szczęśliwym, mimo różnych doświadczeń, dziękuje 
Bogu za wszystko Spotkanie z panem Jankiem 
uświadomiło mi, że w życiu nic nie dzieje się bez 
powodu i nawet gdy jest źle, to jest ze mną Bóg. 
Zrozumiałam, że trzeba cieszyć się każdym dniem, 
bez względu na to, co mnie dziś spotkało”. (Justyna 
– uczennica) 

W czwartek Jan Budziaszek spotkał się                    
z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu 
bierzmowania. 

„(…) Spotkanie gimnazjalistów z Janem 
Budziaszkiem było wyjątkowym wydarzeniem. 
Wielu młodych, z właściwą sobie rezerwą, 
wchodziło na salę, ciesząc się przede wszystkim ze 
zmiany planu lekcji, ale już po chwili wciągnięci             
w rytm wspólnej zabawy, z zaciekawieniem 

słuchali świadectwa życia pana Jana i odpowiedzi 
na zadawane przez nich pytania. 6a zakończenie 
większość młodych osobiście uścisnęło dłoń panu 
Jankowi. Ze spotkania wychodzili uśmiechnięci, 
niosąc w dłoniach książki „Dzienniczek 
perkusisty” z osobistymi dedykacjami autora”. 
(Siostra Elżbieta) 

„Spotkanie z p. Janem Budziaszkiem dało 
mi dużo do myślenia. Podziwiam u niego tę radość 
z życia, radość z każdego napotkanego człowieka. 
Po przyjeździe pana Budziaszka i po rozmowie              
z nami dostrzegłam, jaka wielka moc płynie                          
z różańca i jaka siłę ma Maryja, która wstawia się 
za nami do Syna za każdym razem, gdy 
odmawiamy modlitwę różańcową. 6ajbardziej                   
w pamięci utkwiły mi takie słowa: 
"6ajprawdziwsze w nas jest to czego się 
najbardziej wstydzimy". (Natalia – gimnazjalistka). 

„Jan Budziaszek nawiązał z nami kontakt 
poprzez rozmowę, modlitwę i wspólne 
wystukiwanie kilku prostych rytmów, których nas 
nauczył. Podczas spotkania opowiadał nam o tym 
jak poznawał i ciągle na nowo poznaje Boga                           
w codziennych sytuacjach. Uświadomił nam jak 
ważny, wyjątkowy i niepowtarzalny jest każdy 
człowiek, którego spotykamy na swojej drodze. 
Wyjaśnił nam także, że nic nie dzieje się bez 
przyczyny i wszystko co otrzymujemy od Boga jest 
łaską. (…) Spotkanie z Janem Budziaszkiem 
pozwoliło nam dostrzec Boga w drugim człowieku, 
pozwoliło też zrozumieć, że nigdy nie jesteśmy 
sami, bo zawsze czuwa przy nas nasza Matka 
6iebieska. Owocem tego spotkania jest także 
częstsze sięganie do lektury Pisma św.                             
i traktowanie Go jako najlepszego drogowskazu na 
drodze prowadzącej do zbawienia.” (Mateusz – 
gimnazjalista) 

 
Spotkanie w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II            
w Zarzeczu 
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Wszystkie spotkania Jana Budziaszka 
rozpoczynały się jego grą ma bębenkach, śpiewem 
i modlitwą. Zaś po spotkaniu Jan Budziaszek prosił 
o uścisk dłoni wszystkich, którzy chcieliby podać 
mu rękę. Sam mówi: „Na tych spotkaniach                       
to najbardziej korzystam ja. Tylu ludzi podaje mi 
rękę i dobrze życzy obiecując modlitwę”. Wielu 
skorzystało z tego zaproszenia, niektórzy nawet 
kilka razy. Przedłużeniem tych spotkań są książki, 
które nam zostawił oraz zachęta do rozważania 
Pisma Świętego i Różańca. Mam nadzieję,                         
że w swoim terminarzu – bardzo napiętym                      
ze względu na koncerty Skaldów, wiele rekolekcji                 
i spotkań – Pan Jan Budziaszek znajdzie czas, żeby 
zagościć jeszcze kiedyś w naszej parafii.  

„Spotkanie z Panem Janem Budziaszkiem 
było ważnym wydarzeniem w naszej parafii. 
Człowiek, o którym można powiedzieć, że należy   
do grupy ludzi z wielkiego świata, daje świadectwo 
swojej głębokiej wiary i życia modlitwą, to musi 
poruszać i dać odpowiedź młodym ludziom, gdzie 

należy szukać źródła, z którego wypłynie sens 
życia; zwłaszcza dziś, gdy wielu młodych ludzi 
chodzi jakby po bezdrożach wiary. Obserwowałem 
kilku młodych, którzy w tych trzech dniach byli                
na wszystkich możliwych spotkaniach. Oni pragną 
autentyzmu wiary, a w osobie Pana Jana mogli                
to odnaleźć. Każde autentyczne świadectwo musi 
rodzić głębokie przeżycia i dać umocnienie                    
na drodze wiary, czy też w ponownym jej odkryciu. 
Myślę, że taki sens miały te spotkania i pomogły 
nam wszystkim przybliżyć się do Boga. 
Szczególnym znakiem wiary Jana Budziaszka jest 
umiłowanie modlitwy różańcowej. Pokazał on,                
że będąc człowiekiem sławnym można, a nawet 
trzeba wziąć do ręki różaniec, a ta modlitwa 
pomoże rozwiązać wiele problemów, pomoże 
zrozumieć swoje życie. Wobec takiego świadka 
człowiek nie pozostaje obojętny, to musi poruszyć 
serce do głębi.” (Ksiądz proboszcz) 

Grażyna Winiarz

 
ZADAIA ŚWIECKICH  W KOŚCIELE 

„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody…” 
Chrystus przed swoim wniebowstąpieniem polecił 
apostołom, aby szli i głosili radosną Nowinę 
wszelkiemu stworzeniu. Zadanie, które spoczęło na 
apostołach, jest także i zadaniem każdego 
chrześcijanina. W Katechizmie Kościoła 
Katolickiego możemy wyczytać, że wierni świeccy 
zajmują miejsce w pierwszych szeregach Kościoła.  
 Przez nich Kościół stanowi życiową zasadę 
społeczności ludzkiej. Dlatego, to oni powinni 
uświadamiać sobie coraz wyraźniej, że nie tylko 
należą do kościoła , ale to że są kościołem i są 
wezwani do apostolstwa na mocy chrztu świętego  
i bierzmowania oraz maja prawo, a nawet 
obowiązek starania się by orędzie zbawienia 
dotarło do wszystkich ludzi. Świeccy wypełniają 
swoją misję w Kościele przez ewangelizację                      
i głoszenie Chrystusa zarówno świadectwem życia, 
jak i słowem. Jest ona szczególnie ważna                 
i skuteczna, gdyż dokonuje się w zwykłych               
i codziennych warunkach życia. 

Świeccy wierni mają określone zadania                 
w kościele. Również i w naszej parafii istnieje 
wiele grup duszpasterskich, które poprzez swoją 
pracę włączają się do rozwoju kościoła 
Chrystusowego. Są to: 
• Ministranci – pełnią oni codziennie służbę 

liturgiczną, ubogacając w ten sposób wszystkie 
nabożeństwa. Jedni z nich są ministrantami 
ołtarza posługującymi przy ołtarzu, inni lektorami 

czytającymi Pismo Święte, jeszcze inni kantorami 
śpiewającymi psalmy. 
• W naszej parafii są również grupy modlitewne, 

które spotykają się, aby omadlać cały świat – 
Kościół, parafię czy rodziny. Do takich grup 
należy wspólnota Róż Różańcowych, Rycerstwo 
Niepokalanej, Akcja Katolicka i Grupa 
Modlitewna św. Ojca Pio, która zajmuje się 
ludźmi samotnymi, starszymi, a także i dziećmi                
z domów dziecka. Głównym jej celem jest iść 
drogą życia według zasad św. Ojca Pio człowieka 
pokory, cierpienia i troski o innych. 
• Kolejną grupą duszpasterską jest wspólnota 

oazowa Ruchu Światło-Życie tj. Domowy 
Kościół. W naszej parafii istnieją 4 kręgi 
Domowego Kościoła. Są to małżeństwa, które 
bardzo aktywnie angażują się w rozwój Kościoła. 
Organizują rekolekcje ewangelizacyjne, różnego 
typu spotkania modlitewne, włączają się 
aktywnie w pomoc dla parafii. Spotykają się raz 
w miesiącu na wspólnej modlitwie i rozważaniu 
Słowa Bożego, przygotowują i prowadzą również 
adorację Najświętszego Sakramentu w każdy 
pierwszy czwartek miesiąca. 
• Młodzieżowo-dziecięca grupa oazowa Ruchu 

Światło–Życie tj. „Oaza”, jest to wspólnota, która 
spotyka się w każdy piątek po wieczornej Mszy 
świętej. Na spotkaniach odbywają się prace                    
w grupach, gdzie uczestnicy lepiej poznają Pismo 
Święte. Łączą ich zabawy, wspólne modlitwy         
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w różnych intencjach, a także przygotowanie 
niedzielnej liturgii, którą obstawiają w każdą 
niedzielę o godz. 9.00. 
• Kolejna grupa istniejąca w naszej parafii                  

to dziecięca schola, którą prowadzą siostry 
zakonne. Schola dziecięca uświetnia liturgię 

Mszy świętej w każdą niedzielę o godzinie 11.30. 
Jest to Msza święta dla dzieci. 
• Liturgie również uświetnia chór parafialny. 

Prowadzi go pani Grażyna Winiarz. Ich piękny 
śpiew możemy usłyszeć na każdej uroczystej 
Mszy świętej. 

Ks. Krzysztof Szybiak 
 
 
 
 

ZESPOŁY ŚPIEWACZE A TEREIE ASZEJ GMIY 
Przy Centrum Kultury w Zarzeczu prężnie 

działa cztery zespoły śpiewacze /Rożniatów, 
Maćkówka, Kisielów, Łapajówka/, które biorą 
udział w przeglądach i konkursach 
organizowanych przez instytucje kultury 
województwa podkarpackiego. Ich dorobek bardzo 
często prezentowany jest na łamach czasopism, 
które ukazują się na naszym terenie. Opiekunem 
zespołów z ramienia Centrum jest instruktor Anna 
Niemczak. Obecnie wszystkie zespoły 
przygotowują się do Przeglądu Grup Śpiewaczych 
w Kańczudze, w którym to I miejsce jest 
przepustką do Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel, 
Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych                         
w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą. 

 
Zespół Śpiewaczy z Rożniatowa 
 

Zespół Śpiewaczy z Rożniatowa powstał 
jesienią 1998 roku. Pierwszym debiutanckim 
występem był udział w Konkursie Kolęd                             
i Pastorałek Pawłosiowie. Od tamtej pory zespół 
uczestniczy we wszystkich przeglądach                                 
i konkursach organizowanych przez Centrum  
Kulturalne w Przemyślu. Praca ich owocuje 
wieloma nagrodami i wyróżnieniami. Warto 
wspomnieć udział zespołu w Ogólnopolskim 
Festiwalu Kapel, Instrumentalistów i Śpiewaków 
Ludowych w Kazimierzu Dolnym n/ Wisłą. Zespół 

posiada piękne stroje rzeszowskie, które zostały 
zakupione z nagród oraz przy pomocy sponsorów. 
Skarbnicą wielu piosenek z bardzo bogatego 
repertuaru zespołu jest Helena Kasperska, która to 
w 1999 roku wyśpiewała I nagrodę na Festiwalu                  
w Kazimierzu. 13 stycznia br. zespół brał udział                   
w Konkursie Kolęd i Pastorałek w Pawłosiowie, 
gdzie zdobył wyróżnienie. Zespół liczy 14 osób,                
a Kierownikiem zespołu jest Anna Stęc i Bolesław 
Bluczak. 

 
Zespół Śpiewaczy z Łapajówki 
 

Zespół Śpiewaczy z Maćkówki powstał               
w 2006 roku i ma na swoim koncie kilkanaście 
występów oraz nagród. Członkinie zespołu                     
są zarazem członkiniami Koła Gospodyń 
Wiejskich. Organizują spotkania opłatkowe, 
festyny oraz zajmują się upowszechnianiem 
folkloru na terenie ich miejscowości. Zespół nie 
posiada stroi regionalnych, co spędza sen z powiek 
Kierownikowi zespołu Marii Granda. Zespół liczy 
10 osób. 

Zespół Śpiewaczy z Kisielowa,           
to najmłodsza pod względem stażu, grupa. Powstał 
zaledwie w ubiegłym roku. a zdobył już pierwsze 
trofea: I nagroda na Konkursie Piosenek 
Biesiadnych i Gawędy w Tryńczy, I nagroda                     
na Konkursie Kolęd i Pastorałek w Pawłosiowie. 
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W swoim repertuarze mają piosenki biesiadne, 
ballady, przyśpiewki, kołysanki oraz inne 
okolicznościowe. Kilka członkiń ujawniło talent 
kabaretowy, co już zostało zauważone i ciepło 
przyjęte przez publiczność. Kierownikiem jest 
Janina Łowicka, a zespół liczy  11 osób. 
 Zespół Śpiewaczy z Łapajówki, to grupa 
młodzieżowa, która powstała w 2005 roku,                    
po Gminnych Dożynkach, gdzie młodzieży 
żeńskiej spodobały się piosenki ludowe                        

i postanowiły wystąpić na Przeglądzie Zespołów                 
w Kańczudze w konkursie „Duży-Mały”. Później 
przyszły następne występy i nagrody.                                
Od ubiegłego roku zespół powiększył swoją 
liczebność do 15 osób. W próbach zespołu 
uczestniczy 7 dziewcząt i 7 chłopców. Nad 
akompaniamentem czuwa Adam Świtalski,                          
a Kierownikiem jest Justyna Cielecka. Zespół uczy 
się tańców regionalnych oraz sztuki kabaretowej. 

Anna 6iemczak 
 

POWIATOWY ZJAZD KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH 

W dniu 25 maja 2008r. Centrum Kultury                  
w Zarzeczu powitało panie powracające                                 
z Pielgrzymki Dziękczynnej z Jodłówki na czele                 
z Przewodniczącą Kół Gospodyń Wiejskich 
Powiatu Przeworskiego Zofią Kalamarz.                      
W spotkaniu uczestniczył gospodarz gminy Wójt 
Wiesław Kubicki, Pracownicy Powiatowego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Przeworsku, 
zespół doradców z Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Boguchwale, którzy uruchomili w zabytkowym 
Zarzeckim Parku swoje stoiska i udzielali 
informacji w zakresie programów pomocowych                 
dla rolników oraz drobnych przedsiębiorców. 
 Okazją do powyższego spotkania było 
spełnienie obietnicy Wójta Gminy Zarzecze, który 
na spotkaniu wielkanocnym Kół Gospodyń 
Wiejskich Powiatu Przeworskiego w Maćkówce, 
zaprosił wszystkie panie do Zarzecza.                             
W programie spotkania znalazły się wystąpienia 
zaproszonych gości, występ artystyczny Zespołu 
Śpiewaczego z Kisielowa oraz występ gościnny 
zespołu „Solej” działającego przy Ośrodku Kultury 
w Kańczudze. Program urozmaiciły występy 

młodzieży szkolnej z Rożniatowa, Siennowa oraz 
Zarzecza, których części artystyczne związane były 
z obchodami Dnia Matki.  

 
Występ młodzieży z Rożniatowa 
 

Spotkanie w Zarzeczu było również okazją 
do nieodpłatnego, w ramach promocji do końca 
maja, zwiedzenia Muzeum Dzieduszyckich. 

Tadeusz Kiełbowicz 

  
 
 

 
 

 
ZMIAY DOTYCZĄCE WYPŁATY ZALICZKI ALIMETACYJEJ 

Okres zasiłkowy, na który ustala się prawo 
do zaliczki alimentacyjnej, rozpoczął się                                 
1 września 2007r. i został przedłużony do dnia                        
30 września 2008r. W związku z powyższym,                   
w przypadku  osób uczęszczających do szkół 
ponadgimnazjalnych  w miesiącu wrześniu 2008r., 
należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Zarzeczu zaświadczenie                                    
o kontynuacji nauki. W chwili obecnej zaliczka 
alimentacyjna wypłacana jest dla 22 rodzin,                          
na kwotę ok. 8 957 zł miesięcznie. 
 

Fundusz Alimentacyjny 
Od 1 października 2008r. wchodzi w życie 

ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007r.,                  
Nr 192, poz. 1378). Po pierwsze, wzrośnie 
kryterium dochodowe uprawniające do pomocy                
ze strony państwa. Szansę na nowe świadczenia 
będą mieć rodziny, których miesięczny dochód na 
osobę za rok 2007 nie przekroczy 725 zł. Będzie 
można dostać nawet do 500 zł (teraz jest to 
maksymalnie 380 zł). Należy jednak pamiętać, że 
nie więcej, niż zasądził sąd. Ważną zmianą jest to, 
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że matka/ojciec nie musi być osobą rozwiedzioną 
lub pozostającą w separacji, aby móc otrzymać 
świadczenie. 

Alimenty z Funduszu Alimentacyjnego 
będą przysługiwały na dziecko, na które zasądzone 
są alimenty, a ich egzekucja jest bezskuteczna: 
- do ukończenia 18 roku życia; 
- lub do ukończenia 25 roku życia, jeśli uczy się                 

w szkole lub szkole wyżej. (Ważne jest to, że na 
dziecko, któro skończyło szkołę i w tym samym 
roku zostało przyjęte do szkoły wyższej należą 
się świadczenia także za wrzesień.)  

- powyżej 25 roku życia bezterminowo, gdy 
dziecko ma orzeczenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności. 

Alimenty z Funduszu Alimentacyjnego nie 
będą się należały na dziecko, które: 
- zostało oddane do rodziny zastępczej lub 

instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie 
(np. domu dziecka);  

- jest pełnoletnie i ma własne dziecko;  
- ożeniło się/wyszło za mąż. 

O alimenty można będzie się starać szybciej 
niż teraz o zaliczkę - już po dwóch miesiącach 
bezskutecznej egzekucji (w chwili obecnej                     
po 3 m-cach). 

Dokumenty należy składać w Urzędzie 
Gminy Zarzecze od 01.08.2008r. Oprócz danych 
dotyczących członków rodziny tj. imię, nazwisko, 
data urodzenia, numer PESEL, numer NIP, seria                
i Nr dowodu osobistego należy złożyć 
oświadczenie o wszelkich znanych informacjach 
niezbędnych do prowadzenia postępowania 
przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu oraz                    

o jego miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu           
i sytuacji ekonomicznej dłużnika.  
Do wniosku należy dołączyć w szczególności: 
- zaświadczenie o dochodach z Urzędu 

Skarbowego za rok 2007; 
- zaświadczenie lub nakaz płatniczy za 2007r.                  

o powierzchni gospodarstwa rolnego wyrażonej 
w ha przeliczeniowych (dotyczy także 
niepełnoletnich członków rodziny), 

- zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące 
wysokość innych dochodów; 

- odpis skrócony aktu urodzenia dziecka; 
- zaświadczenie od komornika stwierdzające 

bezskuteczność egzekucji;  
- ewentualne orzeczenie o niepełnosprawności lub  

o stopniu niepełnosprawności dziecka;  
- odpis prawomocnego orzeczenia sądu 

zasądzającego alimenty, odpis protokołu 
zawierającego treść ugody sądowej; 

- orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna 
prawnego dla osoby uprawnionej, 

- zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub 
szkoły wyższej;  

- w przypadku ścigania dłużnika, który wyjechał  
za granicę lub pochodzi z innego kraju - 
informację z sądu o podjęciu ścigania go za 
granicą. 

Świadczenia alimentacyjne przyznawane 
będą na tzw. okres świadczeniowy tj.: od                              
1 października do 30 września następnego roku. 
Aby do końca października dostać pierwszą 
wypłatę, z wnioskiem trzeba będzie zdążyć                      
do końca sierpnia. Kto złoży dokumenty między                  
1 września a 31 października, otrzyma pieniądze 
do 30 listopada. 

Anna Krzeszowska-Gwóźdź 
 

ŚWIADCZEIA   RODZIE 

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Zarzeczu w chwili obecnej świadczenia rodzinne 
wypłacane są ponad 740 rodzinom, na kwotę ok. 
198 720 zł miesięcznie. Za 19 osób pobierających 
świadczenie pielęgnacyjne opłacane są składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 
2 036,42 zł miesięcznie oraz 2 składki zdrowotne  
w kwocie 75,60 zł miesięcznie. 

O świadczenia rodzinne można się ubiegać 
przez cały okres zasiłkowy, ale prawo  
do nich ustala się, począwszy od miesiąca,                         
w którym wpłynął wniosek z prawidłowo 
wypełnionymi dokumentami, do końca okresu 
zasiłkowego. 

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 
2008/2009 w sprawie ustalenia prawa  
do świadczeń rodzinnych można składać od lipca 
2008r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Zarzeczu w pokoju r 1 – budynek Urzędu 
Gminy Zarzecze.  

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się                        
 o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 
złoży wniosek wraz z dokumentami: 
- do dnia 31 lipca 2008r., świadczenia rodzinne 

przysługujące za miesiąc wrzesień zostaną 
wypłacone do dnia 30 września 2008r. 

- od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września 2008r., 
świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc 
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wrzesień zostaną wypłacone do dnia                          
31 października 2008r.  

W przypadku rodzin z dziećmi 
uczęszczającymi do szkoły ponadgimnazjalnej 
wnioski należy składać po otrzymaniu 
zaświadczenia ze szkoły dot. nauki w roku 
szkolnym 2008/2009. 

Wymagane dokumenty do ustalenia prawa 
do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 
2008/2009 : 
- zaświadczenie o dochodach z Urzędu 

Skarbowego za 2007r. (obydwojga rodziców oraz 
dzieci powyżej 18 roku życia do ukończenia                    
25 roku życia); 

- zaświadczenie lub nakaz płatniczy za 2007r.                 
o powierzchni gospodarstwa rolnego wyrażonej 
w ha przeliczeniowych (dotyczy także 
niepełnoletnich członków rodziny); 

- zaświadczenie o wysokości zasiłku chorobowego 
za 2007r.; 

- odpis skrócony aktu urodzenia dziecka; 
- odpis zupełny aktu urodzenia (dotyczy osób 

samotnych - w przypadku, gdy ojciec dziecka jest 
nieznany);  

- zaświadczenie ze szkoły średniej; szkoły wyższej 
(dotyczy niepełnosprawnego dziecka);  
o uczęszczaniu do szkoły w roku 
szkolnym/akademickim 2008/2009 

- zaświadczenie ze szkoły średniej; szkoły wyższej 
o wysokości pobranego stypendium w 2007r.; 

- ksero dowodu osobistego (obydwojga rodziców 
dzieci);  

- kopia karty pobytu w przypadku cudzoziemców; 
- numer konta osoby ubiegającej się o świadczenia 

rodzinne; 
- PESEL-e wszystkich członków rodziny; 
- zaświadczenie właściwego organu o nie 

ubieganiu się o świadczenia rodzinne,                            
w przypadku gdy miejsce zameldowania jest na 
terenie innej gminy; 

- zaświadczenie komornika o całkowitej lub 
częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, 
a także o wysokości wyegzekwowanych 
alimentów w roku 2007r. (dotyczy osób 
samotnych, które mają zasądzone alimenty); 

- przekazy lub przelewy dokumentujące wysokość 
alimentów, jeżeli członkowie rodziny są 
zobowiązani do ich płacenia na rzecz osoby spoza 
rodziny; 

- orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności, gdy w rodzinie jest dziecko 
niepełnosprawne; 

- zaświadczenie ZUS o zgłoszeniu do ubezpieczeń 
społecznych (dotyczy urlopu wychowawczego); 

- zaświadczenie pracodawcy o okresie zatrudnienia 
oraz w jakim okresie i na które dziecko udzielono 
urlopu wychowawczego; 

- zaświadczenie lekarza zalecające przebywanie 
dziecka legitymującego się orzeczeniem                            
o niepełnosprawności z powodów 
terapeutycznych w żłobku albo w przedszkolu. 

Anna Krzeszowska-Gwóźdź 
 
 

 
Zorganizowany przez człowieka system 

społeczny pozwala mu bezpiecznie funkcjonować, 
zapewnia, godne warunki  życia,  wykształcenie,  
pracę, rozrywki, itd. Jednak system ten nie działa 
bez zakłóceń. Co jakiś czas ludzi nawiedzają 
mniejsze lub większe nieszczęścia. Są to 
zagrożenia naturalne takie jak np. powodzie, 
trzęsienia ziemi, niszczycielskie huragany, pożary , 
susze itp.,  zagrożenia wywołane przez samego 
człowieka takie jak wojny, rozruchy społeczne 
albo awarie zbudowanych przez siebie urządzeń 
technicznych , np. awarie elektrowni atomowych, 
zakładów chemicznych, wypadki drogowe, 
kolejowe itp.  

Każde państwo (społeczeństwo)  stara się 
zapobiegać współczesnym zagrożeniom oraz 
przygotować do likwidacji ich skutków. Jeżeli na 
terenie państwa wystąpią poważne zagrożenia, 

obejmujące całe terytorium lub jego znaczną część, 
ustawowe władze mogą wprowadzić tzw. stany 
nadzwyczajne, które polegają na skierowaniu 
wszystkich służb, instytucji państwowych                              
i samorządowych oraz gospodarki państwa                                                                        
do zapobiegania lub likwidacji zagrożenia. I tak                   
w przypadku zagrożenia zewnętrznego państwa   
(ze strony innego państwa), może zostać 
wprowadzony stan wojenny, w przypadku 
zakłócenia porządku publicznego (zamieszki, 
rozruchy społeczne) może zostać wprowadzony 
stan wyjątkowy, w przypadku wystąpienia dużej 
katastrofy naturalnej lub awarii technicznej może 
zostać wprowadzony stan klęski żywiołowej. 

Stany nadzwyczajne zdarzają się raczej 
rzadko, znacznie częściej w normalnie 
funkcjonującym społeczeństwie zdarzają się 
zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia obywateli 
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lub środowiska  naturalnego w mniejszej skali, 
takie jak pożary, wypadki drogowe, mniejsze 
powodzie, huragany, mniejsze awarie techniczne  
itp.  

W celu zapewnienia bezpiecznych 
warunków życia mieszkańców, w normalnie 
funkcjonującym społeczeństwie, został utworzony 
system ochrony przeciwpożarowej. Utworzenie 
systemu ma na celu ochronę życia, zdrowia, mienia 
lub środowiska poprzez zapobieganie 
powstawaniu, zapewnieniu sił i środków do 
zwalczania zagrożeń oraz prowadzeniu działań 
ratowniczych. Do działań w ramach ochrony 
przeciwpożarowej zostały powołane jednostki 
ochrony przeciwpożarowej, którymi są: jednostki 
Państwowej Straży Pożarnej, jednostki 
organizacyjne wojskowej ochrony 
przeciwpożarowej, zakładowa straż pożarna, 
zakładowa służba ratownicza, terenowa służba 
ratownicza, ochotnicza straż pożarna, związek 
ochotniczych straży pożarnych i inne jednostki 
ratownicze. Jednostki te zostały utworzone jako 
formacje umundurowane, wyposażone w 
specjalistyczny sprzęt przeznaczony do walki z 
pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi 
miejscowymi zagrożeniami i zobowiązane są 
uczestniczyć, na wezwanie Państwowej Straży 
Pożarnej, w działaniach ratowniczych, nawet poza 
terenem własnego działania.  
  Część jednostek ochrony 
przeciwpożarowej oraz inne służby, inspekcje, 
straże, instytucje (np. policja, wojsko, straż 
graniczna, inspekcje budowlane, weterynaryjne, 
ochrony środowiska, ochotnicze organizacje 
ratownicze itd.) oraz podmioty, na mocy 
dobrowolnej umowy tworzą Krajowy System 
Ratowniczo-Gaśniczy, który ma na celu ochronę 
życia zdrowia , mienia lub środowiska poprzez 
walkę z pożarami lub innymi klęskami 
żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne, 
ekologiczne i medyczne. Za koordynacje                         
i kierowanie Krajowym Systemem Ratowniczo-
Gaśniczym odpowiadają odpowiednio: Komendant 
Główny Państwowej Straży Pożarnej, Wojewoda                     
i Starosta. Na obszarze gminy funkcjonowanie 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego  
koordynuje Wójt Gminy w zakresie ustalonym 
przez Wojewodę. 
 Jednostkami ochrony przeciwpożarowej, na 
terenie Gminy Zarzecze, są Ochotnicze Straże 
Pożarne i Oddział Gminny Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP. Jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Zarzeczu od 1997 roku należy 

do krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
Ochotnicze Straże Pożarne są stowarzyszeniami,                
a koszty ich działalności ponosi Gmina. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Zarzeczu jest 
jedną z dziewięciu jednostek w powiecie 
przeworskim,  która na podstawie decyzji 
Komendanta Głównego  Państwowej Straży 
Pożarnej została włączona do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. Przyjęła tym samym 
obowiązek utrzymywania podwyższonych 
standardów gotowości bojowej, wyposażenia                         
i wyszkolenia. 

Za datę powstania Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Zarzeczu przyjmuje się rok 1892, kiedy 
to hrabia Dzieduszycki przekazał na potrzeby wsi 
nieczynną kuźnię usytuowaną na głównym 
skrzyżowaniu obok karczmy, oraz beczkę konną. 
Natomiast hrabina Alfonsyna Dzieduszycka 
ufundowała umundurowanie. Straż ogniowa 
powstała prawdopodobnie na bazie działającego 
już wcześniej, przy parafii, bractwa adoracji 
Sakramentów i Bożego Grobu. Darując remizę, 
sprzęt i umundurowanie, hrabia zobowiązał Straż 
do ochrony, nie tylko wsi, ale również folwarku 
oraz do adoracji przy Bożym Grobie i noszenia 
baldachimu i chorągwi w czasie procesji. 

OSP Zarzecze odnotowane jest również                 
w „Sprawozdaniu z czynności Rady Zwiadowczej 
Krajowego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych sporządzonym za czas od 1 lipca 1907  
do 30 czerwca 1908.”  Straż figuruje w rozdziale 
„Szematyzm i statystyka ochotniczych straży 
pożarnych Kółek rolniczych”. 

Na przestrzeni wieku straż prowadziła 
typową dla tych organizacji działalność. Stopniowo 
zdobywała sprzęt pożarniczy, najpierw sikawkę 
konną, sprzęt, umundurowanie, później, już                    
w latach 50- XX wieku otrzymała pierwszą 
motopompę, następnie pierwszy samochód 
zakupiony za własne pieniądze - Dodge. 
Następnymi nabytkami były nowa remiza, 
nowocześniejsze samochody i sprzęt pożarniczy.  

Ochotnicy należący do straży przez 
minione 100 lat tradycyjnie nieśli pomoc 
poszkodowanym przez ogień współmieszkańcom, 
gasili pożary, wystawiali zaprzęgi do sikawki, 
obsługiwali sprzęt, własnymi rękami budowali 
remizę, organizowali zabawy i festyny, z których 
dochód przeznaczali na sprzęt pożarniczy                           
i wyposażenie remizy, brali udział w kursach                     
i specjalistycznych szkoleniach pożarniczych. 

Obecnie OSP Zarzecze liczy 48 członków 
czynnych, posiada drużyny młodzieżowe 
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dziewcząt i chłopców oraz kobiecą drużynę 
pożarniczą. Wyposażona jest w trzy samochody 
ratowniczo-gaśnicze: Star 266 GBA, Star 660 
GBM z pługiem do odśnieżania i Ford Transit,  
podstawowy sprzęt gaśniczy, trzy motopompy 
PO5, dwie motopompy szlamowe, pompę 
elektryczną i pływającą, agregat prądotwórczy, piłę 
motorowa do drewna,  drabinę 10 metrową, zestaw 
do ratownictwa medycznego. 

Najważniejszymi dokonaniami OSP                    
w ostatnim okresie był dwukrotny udział 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w finałach 
Krajowych Zawodach Sportowo Pożarniczych                
w/g regulaminu CTIF, realizacja projektu 

„Rzeczpospolita Internetowa o wartości 50.000 zł, 
realizacja projektu „Kształcenie na odległość”. 
Działalnością OSP kieruje Zarząd, którego obecny 
skład przedstawia się następująco: 
1. Edward Kostecki – Prezes Zarządu 
2. Damian Hejnosz – Naczelnik Straży 
3. Tadeusz Stęc – Zastępca Naczelnika 
4. Kazimierz Wywrot – Sekretarz 
5. Julian Konrad – Skarbnik 
6. Katarzyna Balawender – Członek Zarządu 
7. Stanisław Podolak – Członek Zarządu 
8. Robert Świerk – Członek Zarządu 
9. Marian Cząstka – Członek Zarządu 

Jan Telega 

 
UROCZYSTOŚCI  DIA  STRAŻAKA  W  ŻURAWICZKACH 

 
Stało się już tradycją, że 3 maja każdego 

roku, w przeddzień imienin swojego patrona                     
św. Florianna, strażacy z całej Gminy spotykają         
się w jednej miejscowości, na uroczystości z okazji 
Dnia Strażaka. 

W bieżącym roku gospodarzem 
uroczystości była OSP Żurawicki. Okazją do 
spotkania było poświęcenie i przekazanie do 
użytku lekkiego samochodu ratowniczo-
gaśniczego Ford Transit, sfinansowanego przez 
Gminę Zarzecze i Związek Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP.W uroczystości wzięły udział 
sztandary i delegacje wszystkich jednostek OSP                  
z terenu gminy, razem ponad stu strażaków.  

Uroczystość poprzedziła Msza św., którą 
odprawił O. Zdzisław Makowiecki w kościele 
parafialnym w Żurawiczkach. Dalsza część 
uroczystości odbyła się na placu przed remizą 
OSP. Po podniesieniu flagi na maszt i odegraniu 
hymnu państwowego, życzenia z okazji święta 
złożył strażakom Wiceprezes Zarządu 

Wojewódzkiego ZOSP RP woj. Podkarpackiego 
Dh Wiesław Kubicki. Po okolicznościowym  
przemówieniu  samochód został poświęcony                       
i przekazany strażakom z Żurawiczek. Samochód 
poświęcił O. Zdzisław Makowiecki, a kluczyki                     
i dowód rejestracyjny przekazał  Wiceprezes 
Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP                                     
woj. Podkarpackiego Dh Wiesław Kubicki                      
i Komendant Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Przeworsku bryg. Jan Kwolek.                           
W imieniu OSP Żurawicki samochód przejął 
Honorowy Prezes OSP Dh Marian Chrobak, Prezes 
Zarządu Dh Andrzej Rut i Naczelnik Straży               
Dh Zbigniew Stępak. Uroczystość zakończyła 
defilada. 

Po uroczystości wszyscy uczestnicy 
spotkali się na wspólnym obiedzie przygotowanym 
przez gospodarzy, przy pomocy Koła Gospodyń 
Wiejskich w Żurawiczkach. 

Jan Telega 

 
GMIE ZAWODY SPORTOWO-POŻARICZE 

 
Dnia 01.06.2008r. na stadionie Klubu 

Sportowego „Zorza” w Zarzeczu odbyły                      
się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze.                    
W zawodach wzięło udział 9 drużyn męskich,                        
4 drużyny kobiece, 5 młodzieżowych drużyn 
dziewcząt i 9 młodzieżowych drużyn chłopców. 
Drużyny młodzieżowe startowały w/g 
międzynarodowego regulaminu CTIF. 

Zawody sędziowała komisja powołana 
przez Komendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Przeworsku w składzie: 

 

1. mł. bryg. Janusz Flak – Przewodniczący 
Komisji  

2. st. kpt. Marek Stącel  
3. mł. kpt. Krzysztof Kukulski 
4. asp. sztab. Augustyn Słysz 
5. ogn. Waldemar Wilk 

Organizatorem zawodów był Zarząd 
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP w Zarzeczu i Ochotnicza Straż 
Pożarna w Zarzeczu.  
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Ćwiczenia bojowe 

 

 
Wręczenie nagród 

Wyniki końcowe Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych 

rozegranych na stadionie sportowym w Zarzeczu dnia 01.06.2008r. 
 

CTIF Dziewcząt 12-16 lat 

DZIEWCZYNKI ROZWINIĘCIE BOJOWE SZTAFETA  
 

Nr 
startowy 

 

Nazwa 
Drużyny 

Wiek 
drużyny 

Średni 
wiek 
(lat) 

Premia 
za wiek 
(punkty) 

Czas w 
sekundach 

Punkty 
karne 

Wynik 
ćwicz. 

boj. 

Założony 
czas 

Czas w  
sekundach 

Punkty 
karne 

Wynik 
sztafety 

Wynik 
końcowy 

ZAJĘTE 
MIEJSCE 

1. Zarzecze 123 14 1000 68,55 - 931,45 74 87,83 - 86,13 1017,58 II 
2. Zalesie 127 14 1000 63,32 - 936,68 74 84,60 - 89,40 1026,08 I 
3. Rożniatów 120 13 1000 64,99 - 935,01 77 89,82 10 77,18 1012,19 III 
4. Żurawiczki 110 12 1000 88,12 - 911,88 80 88,44 - 91,56 1003,44 IV 
5. Kisielów 115 13 1000 103,18 - 896,82 77 87,70 - 89,30 986,12 V 

 

CTIF Chłopców 12-16 lat 

CHŁOPCY ROZWIIĘCIE BOJOWE SZTAFETA  

Nr 
startowy 

Nazwa 
Drużyny 

Wiek 
drużyny 

Średni 
wiek 
(lat) 

Premia 
za wiek 
(punkty) 

Czas w 
sekundach 

Punkty 
karne 

Wynik 
ćwicz. 

boj. 

Założony 
czas 

Czas w  
sekundach 

Punkty 
karne 

Wynik 
sztafety 

Wynik 
końcowy 

ZAJĘTE 
MIEJSCE 

1. Żurawiczki 116 13 1000 65,43 5 929,57 77 83,20 - 93,80 1023,37 IV 
2. Pełnatycze 121 13 1000 64,09 10 925,91 77 79,44 - 97,56 1023,47 III 
3. Siennów 124 14 1000 84,73 - 915,27 74 82,16 10 81,84 997,11 VII 
4. Łapajówka 110 12 1000 79,82 20 900,18 80 95,45 - 84,55 984,73 VIII 
5. Zalesie 123 14 1000 54,33 5 940,67 74 79,10 - 94,90 1035,57 I 
6. Kisielów 123 14 1000 69,73 5 925,27 74 82,10 10 81,90 1007,17 VI 
7. Zarzecze 125 14 1000 62,29 5 932,71 74 74,59 - 99,41 1032,12 II 
8. Rożniatów 124 14 1000 59,41 5 935,59 74 82,35 20 71,65 1007,24 V 
9. Maćkówka 115 13 1000 99,53 15 885,47 77 84,52 10 82,48 967,95 IX 

 
GRUPA A – MĘSKIE DRUŻYY POŻARICZE 

Nr 
startowy 

Nazwa OSP 
Nr 

toru 

UZYSKANY WYNIK Wynik końcowy - 
klasyfikacja generalna SZTAFETA ĆWICZENIE BOJOWE 

Czas 
Punkty 
karne 

Razem 
pkt. 

Czas 
Punkty 
karne 

Razem 
pkt. 

Ilość 
punktów 

Miejsce 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Zarzecze  69,32 5 74,32 49,50 - 49,50 123,82 II 
2. Siennów  71,48 - 71,48 98,09 5 103,09 174,57 VIII 
3. Rożniatów  71,43 3 74,43 180,00 - 180,00 254,43 IX 
4. Maćkówka  66,70 - 66,70 63,81 - 63,81 130,51 IV 
5. Pełnatycze  68,35 - 68,35 64,88 - 64,88 133,23 V 
6. Łapajówka  67,68 - 67,68 61,97 - 61,97 129,65 III 
7. Kisielów  69,42 - 69,42 59,00 15 74,00 143,42 VII 
8. Żurawiczki  64,85 - 64,85 43,04 - 43,04 107,89 I 
9. Zalesie  73,10 - 73,10 59,68 5 64,68 137,78 VI 
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Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w Gimnastyce Dziewcząt i Chłopców 

GRUPA C – KOBIECE DRUŻYY POŻARICZE 

Nr 
startowy 

Nazwa OSP 
Nr 

toru 

UZYSKANY WYNIK Wynik końcowy - 
klasyfikacja generalna SZTAFETA ĆWICZENIE BOJOWE 

Czas 
 

Punkty 
karne 

Razem 
pkt. 

Czas 
Punkty 
karne 

Razem 
pkt. 

Ilość 
punktów 

Miejsce 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Siennów  88,50 - 88,50 136,71 - 136,71 225,21 IV 
2. Rożniatów  78,10 - 78,10 61,19 - 61,19 139,29 III 
3. Zarzecze  74,22 - 74,22 50,87 - 50,87 125,09 I 
4. Żurawiczki  72,46 - 72,46 57,84 - 57,84 130,30 II 

PLEER ARTYSTYCZY 

W dniach 29.06.2008r.-12.07.2008r.               
w Zarzeczu odbędzie się ogólnopolski plener 
artystyczny. W internacie Zespołu Szkół 
Rolniczych im. Wincentego Witosa w Zarzeczu 
przebywać będzie młodzież z całego kraju. 
Uczestnikami pleneru są laureaci ogólnopolskiego 
konkursu plastycznego pod hasłem: 
„Zapobiegajmy pożarom” organizowanego przez 
Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.  

Młodzież w wieku 13-21 lat pod okiem 
instruktorów rozwijać będzie swoje uzdolnienia 
artystyczne na zajęciach specjalistycznych z takich 
dziedzin, jak: malarstwo, grafika, rzeźba, 
garncarstwo, papieroplastyka, taniec. 
 W ramach dwutygodniowego pobytu 
uczestnicy pleneru poznawać będą okolice 
Podkarpacia m.in. zwiedzą Zamek w Łańcucie               
i Zamek w Krasiczynie, zapoznają się z historią 
regionu, odwiedzą dwa  skanseny w Sanoku                 
i w Markowej, zwiedzą Muzeum Pożarnictwa              
w Przeworsku, poznają pracę ludwisarzy                    
w Przemyślu i odwiedzą Zagrodę garncarską                   
w Medyni Głogowskiej. Planowana jest również 
całodniowa wycieczka nad Solinę. 

 Prace malarskie powstawać będą w zespole 
parkowo-pałacowym w Zarzeczu oraz podczas 
wycieczek.  

Dnia 10 lipca  w godzinach 
popołudniowych odbędzie się otwarcie wystawy 
poplenerowej. Zaprezentowane zostaną prace 
wykonane przez młodych artystów podczas 
pleneru, a także przedstawione zostaną wyroby 
specjalistów w dziedzinie wikliniarstwa                          
i garncarstwa. Planowany jest także występ kapeli 
„Czy się pali czy się wali” oraz wiele innych 
atrakcji. 

Na otwarcie wystawy i imprezy 
towarzyszące zapraszamy wszystkich 
mieszkańców gminy Zarzecze. 

Warto dodać, że w latach ubiegłych plenery 
artystyczne dla uzdolnionej młodzieży odbywały 
się w takich miejscach, jak: Krynica, Nałęczów, 
Opatów, Jarosławiec, Bartoszyce, Suwałki, 
Roskosz, Grzybno. Plener artystyczny każdego 
roku odbywa się w innej części Polski. Młodzież 
nie tylko rozwija swoje uzdolnienia artystyczne, 
ale także poznaje najciekawsze zabytki oraz 
kulturę  danego regionu. 

Janina Mamak 
 

 
 
 

W dniach 14 – 17 kwietnia 2008 r. odbyły 
się w Hali Sportowej w Zarzeczu Mistrzostwa 
Województwa Podkarpackiego w Gimnastyce 
Dziewcząt i Chłopców. Organizatorem zawodów 
był Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Zawiązek 
Sportowy w  Rzeszowie. Natomiast współ-
organizatorem mistrzostw był Urząd Gminy                 
w Zarzeczu. Zawody rozegrano w kategorii szkół 
podstawowych i gimnazjów. Program zawodów 
obejmował finały w poszczególnych 
konkurencjach, wielobój gimnastyczny oraz 
klasyfikację drużynową, która zostanie wliczona 
do ogólnej klasyfikacji szkół woj. podkarpackiego. 

 
Pokaz gimnastyczny 
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Mistrzostwa dla szkół podstawowych 
zostały rozegrane w następujących konkurencjach: 
dziewczęta (ćw. wolne, skok przez kozła, układ 
ćw. równoważnych na ławeczce), chłopcy                        
(ćw. wolne, skok przez kozła, wymyk na drążku). 
Rywalizację na poziomie szkół podstawowych 
zdominowali uczniowie rzeszowskich szkół oraz 
dziewczęta i chłopcy reprezentujących Szkołę 
Podstawową w Zagórzu oraz Uczniowski Klub 
Sportowy „Spartanie” z Zagórza. Naszą gminę 
reprezentowali uczniowie SP w Pełnatyczach. 
 Zawody w kategorii gimnazjów 
przeprowadzono w następujących konkurencjach: 
dziewczęta (ćw. wolne, skok przez skrzynię, układ 
ćw. równoważnych na ławeczce), chłopcy                     
(ćw. wolne, skok przez skrzynię, układ ćw. na 
drążku). W konkurencji gimnazjów bardzo duży 
sukces odnieśli reprezentanci Publicznego 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zarzeczu.                  
W klasyfikacji indywidualnej dziewcząt, złoty 
medal w skoku przez skrzynię uzyskała Joanna 
Mioduszewska, a srebrny medal w tej samej 
konkurencji zdobyła Małgorzata Karaś. Z kolei 
drużyna w składzie: Joanna Mioduszewska, 
Małgorzata Karaś, Józefa Przypłata, Karolina 
Górska zdobyła drużynowe wice-mistrzostwo 
woj. podkarpackiego w gimnastyce. Drużynę              
do zawodów przygotowała Katarzyna Warchoł. 
 Bardzo dużym sukcesem zakończył się 
także udział chłopców, którzy reprezentowali 
Publiczne Gimnazjum w Zarzeczu. Damian 
Lalowicz zdobył złoty medal w konkurencji 
skoku przez skrzynię oraz brązowy medal                      
w układzie ćw. na drążku, Jakub Jabłoński 
wywalczył srebrny medal w układzie ćw. 
wolnych. atomiast drużyna w składzie: 
Damian Lalowicz, Jakub Jabłoński, Krystian 
Rusinek, Mikołaj Andryniszyn oraz Jacek 
Bielec zdobyła Mistrzostwo woj. 
podkarpackiego. Drużynę do zawodów 
przygotował Krzysztof Warchoł. Należy 
podkreślić, że są to pierwsze drużynowe medale                 
w historii naszego gimnazjum oraz gminy,                      
jak również złoty medal w drużynie jest pierwszym 
takim osiągnięciem w historii powiatowego sportu 
szkolnego. 
 Zawody były sędziowane przez 
instruktorów i sędziów gimnastyki oraz 
instruktorów, trenerów i sędziów akrobatyki 
sportowej. Grono sędziowskie było 
reprezentowane m.in. przez byłych medalistów 
mistrzostw świata, Europy i Polski. Należy                      

tu wymienić: Grzegorza Bielca, Ewelinę Fiołek 
oraz Ewę Mochę. 
 W zawodach uczestniczyła duża liczba 
szkół zarówno na poziomie szkół podstawowych, 
jak i gimnazjów. Łącznie szkoły podstawowe były 
reprezentowane przez 45 placówek, natomiast                    
w kategorii gimnazjów wzięło udział 40 szkół.              
W sumie w zawodach uczestniczyło około                         
300 dziewcząt i chłopców. 
 Każdy dzień zawodów miał uroczyste 
rozpoczęcie i zakończenie. Podkarpacki 
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy                        
w Rzeszowie był reprezentowany przez wice-
prezesa Jacka Bigusa. Samorząd gminny 
reprezentowali: Wójt Gminy Zarzecze Wiesław 
Kubiki oraz Sekretarz Gminy Zarzecze Tadeusz 
Kiełbowicz. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Zarzeczu reprezentowała dyrektor szkoły 
Emilia Pelc. 

 
Reprezentantki Zarzecza 
 
 Najlepsi w poszczególnych konkurencjach 
otrzymali medale i dyplomy, szkoły puchary                  
i dyplomy. Dla uczestników zawodów został 
przygotowany także drobny poczęstunek. 
 Słowa serdecznego podziękowania kieruję 
do Pana Wójta Gminy Zarzecze Wiesława 
Kubickiego, Pani Dyrektor Gimnazjum w Zarzeczu 
Emilii Pelc oraz Wiceprezesa Podkarpackiego 
Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego 
w Rzeszowie Jacka Bigusa. Dzięki Państwa 
zaangażowaniu, pomocy, współpracy i życzliwości 
rozpoczął się nowy rozdział w historii sportu 
szkolnego na Podkarpaciu, a mianowicie rozwój 
gimnastyki podstawowej, która jak pisze                      
prof. Zbigniew Szot jest uniwersytetem ruchu. 

 
Krzysztof Warchoł
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IFORMUJEMY,   POLECAMY,   ZAPRASZAMY  
 
 

GODZIY OTWARCIA MUZEUM DZIEDUSZYCKICH 
 
• Poniedziałek – muzeum nieczynne  
• Wtorek – Piątek – muzeum czynne od godz. 1000 do 1700 
• Sobota – muzeum czynne od godz. 1100 do 1700  
• W Niedziele i Święta Muzeum czynne po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerami 

telefonów:  (016) 640-15-14, 601344901.  
 

 
 

PUKT ITERWECJI KRYZYSOWEJ 
działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zarzeczu 
mieści się w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Zarzeczu 

tel. (O16) 640-15-20 
Zakres usług: 
− pomoc psychologiczna godz. przyjęć we wtorki w godz. od 16.30               

do 18.30 tj: 
w czerwcu – 3.06.2008r., 17.06.2007r. 
w lipcu – 8.07.2007r., 22.07.2008r., 
w sierpniu – 5.08.2008r., 26.08.2008r., 
we wrześniu - 9.09.2008r., 23.09.2008r.,  
w październiku - 7.10.2008r., 21.10.2008r. 
w listopadzie – 4.11.2008r., 18.11.2008r. 
w grudniu – 9.12.2008r., 16.12.2008r. 
− pomoc terapeutyczna w zakresie uzależnień godz. przyjęć we wtorki   

w godz. od 16.00 do 18.00 tj: 
w lipcu – 15.07.2008r., 
w sierpniu – 19.08.2008r., 
we wrześniu -16.09.2008r., 
w październiku -14.10.2008r., 
w listopadzie – 25.11.2008r., 
w grudniu – 2.12.2008r. 
− pomoc prawna, godz. przyjęć od 16.00 do 18.00 tj: 
w czerwcu – 24.06.2008r., 
w lipcu – 29.07.2008r., 
w sierpniu – 12.08.2008r., 
we wrześniu -2.09.2008r. 
w październiku -28.10.2008r., 
w listopadzie – 24.11.2008r., 
w grudniu – 8.12.2008r. 

Udzielana pomoc jest bezpłatna 

  

 

 
 

BAK RZECZY UŻYWAYCH 
 

            Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Zarzeczu prosi                         
o przekazywanie do  

 
Banku Rzeczy Używanych 

 
rzeczy używanych, ale wciąż jeszcze 
sprawnych m.in.: odzież, meble, 
sprzęt gospodarstwa domowego, 
zabawki dla dzieci itp.             
Powyższe rzeczy zostaną przekazane                     
dla osób potrzebujących z terenu 
naszej gminy.  
            Bank Rzeczy Używanych 
czynny jest od poniedziałku do piątku 
w godzinach pracy Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej                           
w Zarzeczu tj. od 700 do 1500.  
            Wszystkim dotychczasowym 
ofiarodawcom serdecznie dziękujemy                  
za okazaną pomoc. 
 

 
 

MIESZKAŃCY GMIY ZARZECZE  
 

Zwracamy się z prośbą o nie umieszczanie ogłoszeń na przydrożnych drzewach! 
 

Umieszczanie afiszy i obwieszczeń, dozwolone jest tylko na tablicach publicznych ogłoszeń, w miejscach                 
na to przeznaczonych. Gmina Zarzecze zamontowała kilkadziesiąt takich tablic ogłoszeniowych na swoim terenie. 
Prosimy na nich wywieszać wszelkie ogłoszenia. 
 
Podstawę prawną stanowi Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2007, Nr 109, poz.756), który w Art. 144 mówi: 

§ 2. Kto usuwa, niszczy lub uszkadza drzewa lub krzewy stanowiące zadrzewienie przydrożne lub ochronne 
albo żywopłot przydrożny, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. 

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 można orzec nawiązkę do wysokości                          
500 złotych. 
 
 



 

WYBORY  UZUPEŁ�IAJĄCE  DO  SE�ATU  RP 

22 czerwca 2008 roku 

 
Wspólny kandydat PO i PSL na naszego senatora 

 

MACIEJ LEWICKI 
                                                                  
 Przed mieszkańcami graniczącymi z Ukrainą Podkarpacia otwiera się wielka szansa, związana               
z organizacją EURO 2012 i pieniędzmi z Unii Europejskiej. Żeby tę wielką szansę dobrze wykorzystać, 
wyślijcie Państwo do Warszawy mądrego przedstawiciela, kogoś, kto zna swój region, zna Was i wie,             
jak Wam pomóc. Maciej Lewicki to najlepszy kandydat. 

Donald Tusk 

 
By żyło się lepiejBy żyło się lepiejBy żyło się lepiejBy żyło się lepiej mieszkańcom naszego regionu 

potrzeba działań parlamentarnych. Dlatego zdecydowałem                    

się ubiegać o mandat wyborców do Senatu RP. Doświadczenie 

podpowiada, że można zrobić wiele, natomiast codzienność,                   

że potrzeb i trudności coraz więcej (…) Dobrze znam warunki 

codziennego życia i pracy ludzi naszego regionu. Wiem                    

o problemach z opieką lekarską, dekapitalizacją przedsiębiorstw, 

niską opłacalnością rolnictwa, sytuacją najuboższych, dostępem 

do edukacji dzieci z małych miejscowości. Kłopoty mają 

samorządy, które z braku środków nie są w stanie podwyższać 

standardów w gminach. 

 Jestem przekonany, że poprzez „głos w parlamencie” 

uzyskam możliwość skutecznego rozwiązania tych problemów. 

 
 

LEKARZ MEDYCYNY, LAT 53 ● ABSOLWENT WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ 
W ŁODZI ● ORDYNATOR ODDZIAŁU CHIRURGII SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO                             
W PRZEMYŚLU ● RADNY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO TRZECH 
KADENCJI ● CZŁONEK KOMISJI ZDROWIA POLITYKI PRORODZINNEJ I SPOŁECZNEJ 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ● CZŁONEK STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH ● 
  
 
 Doktor Lewicki jest u nas dobrze znany jako lekarz i jako społecznik. To, że kandyduje do Senatu 
to dla nas dobra wiadomość – Zarzecze i inne gminy będą na niego głosować! 

Wiesław Kubicki Wójt Zarzecza 
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