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Okładka – fot. A. Mamak 

 „Niech każdy pamięta, że porządek  
i czystość na terenie Gminy Zarzecze to rzecz 
święta”. Takim hasłem kończy się list, który otrzymała 
Redakcja „Kuriera Zarzeckiego” od mieszkańca naszej 
gminy.  
       Mieszkaniec Zalesia (dane osobowe do 
wiadomości redakcji) pisze o słuszności wydawania 
„Kuriera”, a także o merytorycznym zasobie informacji 
(gospodarka, oświata, kultura). 
       Nasz Czytelnik zwraca uwagę na zaśmiecanie 
przydrożnych rowów oraz lasów śmieciami.  
Wskazuje również, że brakuje dobrej woli chęci  
i wyobraźni tym, którzy zaśmiecają gminę. 
 
 

Szanowna Redakcjo! 

 

 Bardzo dobrze, że powstało takie pismo 

lokalne. Chwała pomysłodawcom oraz osobom, 

którzy redagują i biorą udział w powstaniu tego 

pisma. Zasób informacji z dziedziny polityki, 

gospodarki, oświaty oraz kultury zaspokoi 

każdego, nawet wybrednego czytelnika. 

 Pragnę za pomocą Szanownej Redakcji 

zwrócić uwagę na inny problem, który nie 

pasuje do wizerunku naszej Gminy - problem 

śmieci, które znajdują się w przydrożnych 

rowach,  na obrzeżach lasów, czy obok krzyży. 

Można znaleźć puszki, butelki, reklamówki, 

części samochodowe, opony, nawet padłe 

zwierzęta itp. 

 Z obserwacji wynika, że koszy na śmieci 

nie brakuje, natomiast brakuje dobrej woli, 

chęci i wyobraźni, a szkoda.  

Może hasło: 

„Niech każdy pamięta, że porządek i czystość 

na terenie Gminy Zarzecze to rzecz święta” - 

rozjaśni umysły, że warto zadbać o to, co nas 

otacza. Przecież to robimy sami dla siebie.  

A warto … 

  Czytelnik „Kuriera” 
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WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009 

UCHWAŁY RADY GMINY ZARZECZE 

 
 
 
 Przedstawiamy wyniki wyborów do 
Parlamentu Europejskiego z Gminy Zarzecze, 
które odbyły się w dniu 7 czerwca 2009 r. 
Uprawnionych do głosowania było 5.602 
mieszkańców naszej gminy. Głosowało 1.678 
mieszkańców. Frekwencja wyniosła 29,95 %.  
W rozbiciu na sołectwa frekwencja wyniosła:  
1. Łapajówka – 86,15 % 
2. Kisielów – 75,42 % 
3. Maćkówka – 25,77 % 
4. Pełnatycze – 26,53 % 
5. Rożniatów – 23,56 % 
6. Siennów – 17,01 % 
7. Zalesie – 38,01 % 
8. Zarzecze – 30,62 % 
9. Żurawiczki – 18,82 % 
 

 
 
 
 

 Poszczególne Komitety Wyborcze 
otrzymały następującą ilość głosów: 
KW Unia Polityki Realnej – 13 (0,82 %) 
KW Polskie Stronnictwo Ludowe – 891 (56,04 %) 
KW Samoobrona RP – 34 (2,14 %) 
KW Polska Partia Pracy – 9 (0,57 %) 
KW Libertas – 19 (1,19 %) 
KW SLD-UP – 54 (3,4 %) 
KKW PDP CentroLewica) – 17 (1.07 %) 
KW Prawica Rzeczypospolitej – 35 (2,20 %) 
KW Platforma Obywatelska RP – 120 (7,55 %) 
KW Prawo i Sprawiedliwość – 398 (25,03 %) 
 

Paweł Płocica 
 
 

 
 
 
Uchwała nr XXIII/170/2009 z dnia 9 lutego  
2009 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu 
współpracy Gminy Zarzecze z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego  
na rok 2009. 

Uchwała nr XXIII/171/2009 z dnia 9 lutego  
2009 r. w sprawie ustalenia stawek pieniężnych  
za korzystanie z mienia komunalnego. 

Uchwała nr XXIII/173/2009 z dnia 9 lutego  
2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego. 

Uchwała nr XXIII/174/2009 z dnia 9 lutego  
2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
długoterminowej. 

Uchwała nr XXIII/175/2009 z dnia 9 lutego  
2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Powiatu Przeworskiego. 

Uchwała nr XXIII/177/2009 z dnia 9 lutego  
2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Zarzecze na rok 2009. 

Uchwała nr XXIV/178/2009 z dnia 23 marca 
2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu 
określającego wysokość stawek i szczegółowe 
warunki przyznawania dodatków  
do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. 

Uchwała nr XXIV/179/2009 z dnia 23 marca 
2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 
położonych w Maćkówce, Żurawiczkach  
i Siennowie. 

Uchwała nr XXIV/182/2009 z dnia 23 marca 
2009 r. w sprawie zmiany „Limitu wydatków  
na wieloletni program inwestycyjny Gminy 
Zarzecze na lata 2008 – 2015 – poprawa 
infrastruktury gminy”. 

Uchwała nr XXIV/183/2009 z dnia 23 marca 
2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Siennów na lata 2009 – 2017. 

Uchwała nr XXIV/184/2009 z dnia 23 marca 
2009 r. w sprawie przystąpienia do związku 
stowarzyszeń pod nazwą „Podkarpacka 
Regionalna Organizacja Turystyczna”. 
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INWESTYCJE I REMONTY 

Uchwała nr XXIV/185/2009 z dnia 23 marca 
2009 r. w sprawie podwyższenia kryterium 
dochodowego oraz ustalenia warunków 
odpłatności za pomoc udzielaną w zakresie 
dożywiania dla osób i rodzin, których dochód 
przekracza kryterium dochodowe. 

Uchwała nr XXIV/186/2009 z dnia 23 marca 
2009 r. w sprawie udzielenia dotacji 
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 
Zdrowotnej w Przeworsku. 

Uchwała nr XXIV/187/2009 z dnia 23 marca  
 

2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Powiatu Przeworskiego. 

Uchwała nr XXV/190/2009 z dnia 28 kwietnia 
2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy Zarzecze. 

Uchwała nr XXV/191/2009 z dnia 28 kwietnia 
2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Powiatu Przeworskiego. 

Pełna treść podjętych uchwał znajduje się na 
stronie internetowej www.zarzecze.itl.pl/bip  

Janina Boratyn
 
 
 
 

ROK 2009 POD ZNAKIEM INWESTYCJI LINIOWYCH NA TERENIE GMINY ZARZECZE 
 
 Nie od dziś wiadomo, że liczba, rodzaj  
i zakres podejmowanych  inwestycji budowlanych 
kształtują wskaźnik dynamiki rozwoju 
gospodarczego każdej jednostki organizacyjnej. 
Znając zasady mechanizmu sterującego  
gospodarką, Gmina Zarzecze od lat preferuje 
rodzaj polityki, której celem jest tworzenie 
gruntownych podstaw dla rozwoju regionalnego. 
Taki rozwój może zapewnić przede wszystkim 
mocno rozbudowana gałąź infrastruktury 
technicznej i drogowej. Dobrze rozwinięta sieć 
wodociągów, kanalizacji sanitarnej i innych 
mediów oraz infrastruktura drogowa tworzy 
daleko idące perspektywy rozwoju 
przedsiębiorczości, a także  zwiększa możliwości 
związane z zagospodarowaniem przestrzennym  
w zakresie budownictwa mieszkalnego  
i zagrodowego. Nie można pomijać faktu,  
że przebudowa i rozbudowa sieci infrastruktury 
technicznej, głównie wodociągów w zdecydowany 
sposób wpływa na poprawę warunków zdrowotno 
– bytowych mieszkańców gminy. 
Poprawa jakości wody pitnej w najbliższym okresie 
stała się priorytetowym zadaniem polityki 
gospodarczej Gminy Zarzecze, stąd w roku 
bieżącym rozpoczęto realizację zakrojonego  
na szeroką skalę przedsięwzięcia pn.: „Wymiana 
sieci wodociągowych w Zalesiu i Łapajówce  
oraz budowa kolektora przesyłowego  
do Żurawiczek i Maćkówki”. Zakres 
przedsięwzięcia obejmuje budowę magistrali 
tranzytowej na bazie rur polietylenowych, 
trójwarstwowych DN 200, której zadaniem będzie 

przesył wody do Żurawiczek i Maćkówki  
ze zmodernizowanej w ramach projektu 
uzdatnialni wody w Zarzeczu.  Modernizacja stacji 
w Zarzeczu obejmuje pełną wymianę urządzeń 
technologicznych związanych z uzdatnianiem  
i rozprowadzaniem wody do wszystkich 
miejscowości gminy, a także budowę nowych 
zbiorników buforowych ze stali nierdzewnej wraz 
z przepompownią w Zalesiu, co spowoduje, że 
gmina będzie samowystarczalna pod względem 
zaopatrzenia w wodę pitną. 
    

 
Wymiana sieci wodociągowej w Zalesiu 

 
W miejscowościach Zalesie i Łapajówka w ramach 
projektu wymienione będą wyeksploatowane 
azbestowo – cementowe  rurociągi  wraz  
z przyłączami. 
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        Podkreślić należy, że realizacja projektu 
zapewni miejscowościom Gminy Zarzecze stały 
dostęp do wody spełniającej wymogi norm 
krajowych i unijnych.  Modernizacja stacji  
 

Kolektor przesyłowy DN 200 z uzdatnialni                                    
                          w Zarzeczu do Żurawiczek  
 
uzdatniania wody, budowa magistrali tranzytowej 
oraz wymiana starych, nieszczelnych rurociągów  
azbestowo - cementowych na nowoczesne 
rurociągi polietylenowe w dwóch miejscowościach,  
spowoduje, że do wody dostarczanej mieszkańcom 
nie będą przenikać szkodliwe związki  
i drobnoustroje, których obecność może być 
przyczyną zagrożeń epidemiologicznych.  
 Dzięki realizacji projektu możliwe będzie 
gospodarowanie zasobami wody w sposób 
racjonalny, przez co zmniejszy się negatywne 
oddziaływanie na środowisko za sprawą 
wyeliminowania strat wody spowodowanych 
nieszczelnością istniejących rurociągów oraz 
koniecznością częstego płukania wodociągów  
z uwagi na osadzające się w nich zanieczyszczenia. 
Na szczególną uwagę zasługuje fakt,  
że dokumentacja projektowa została opracowana 
w oparciu o  wysoce zaawansowaną technologię, 
cechującą się sukcesywnym wskaźnikiem 
oszczędności materiałowo-energetycznej.   
 Termin zakończenia realizacji 
przedsięwzięcia zaplanowano na 15.05.2010 r. 
natomiast włączenie sieci w Żurawiczkach  
i Maćkówce do stacji uzdatniania wody  
w Zarzeczu nastąpi do końca roku. 
 Bieżący rok to także zakrojony na szeroką 
skalę program remontów i modernizacji 
infrastruktury drogowej.  

Poza bieżącym utrzymaniem dróg 
gminnych, gruntownej przebudowie została 
poddana droga w Rożniatowie – „Parcelacja”, na 
odcinku 1200 mb. Zakres  robót obejmował 
wykonanie podbudowy w miejscach występowania 

„przełomów”, rozścielenie warstwy wyrów-
nawczej, warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej,  
 

  Nowa nawierzchnia drogi w Rożniatowie - Parcelacja 
 
ponadto zostały wykonane rowy odwadniające 
oraz pełne oznakowanie drogi. Wykonawcą robót 
było Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowo – Mostowych S.A. 
 W Żurawiczkach i Kisielowie 
przebudowane zostały drogi powiatowe.  
W Kisielowie odcinek 700 mb w stronę Cieszacina 
Małego od skrzyżowania z drogą w stronę 
Jarosławia, w Żurawiczkach odcinek 2.300 mb 
przez wieś. W przypadku obydwu dróg Gmina 
Zarzecze partycypowała w kosztach na łączną  
kwotę 500 tys. zł. 
 W drugiej połowie br. rozpocznie się 
przebudowa drogi powiatowej z Przeworska  
do Siennowa. Łączna długość drogi wynosi 16,924 
km. Dodatkowo w  zakresie projektu znajdzie się 
budowa chodnika w miejscowości Maćkówka  
- odcinek od drogi do Żurawiczek do drogi  
w stronę szkoły.  
 Ponadto w bieżącym roku na polepszenie 
stanu nawierzchni dróg podrzędnych gmina zakupi 
około 350 m³ kruszywa mineralnego (klińca) oraz 
innych materiałów takich jak kręgi betonowe do 
przebudowy zniszczonych przepustów, korytka 
spływowe i ażurowe płyty do umocnienia skarp. 
Materiał został rozdysponowany według potrzeb 
określonych przez sołtysów poszczególnych 
miejscowości. 
 Należy podkreślić, że realizacja w/w 
inwestycji z racji charakteru technologii 
wykonawczej – głównie roboty ziemne - powoduje 
szereg uciążliwości, w związku z czym  
na szczególną uwagę zasługuje fakt dobrej 
współpracy i duża wyrozumiałość ze strony 
mieszkańców gminy. 

Zbigniew Kaduk 
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DZIAŁALNOŚĆ  CENTRUM  KULTURY  W  ZARZECZU 
 
  

 
ODWIEDZINY WICEMINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO  

TOMASZA MERTY W ZABYTKOWYM PAŁACU W ZARZECZU 
 
 Dnia 16 kwietnia 2009 roku, w godzinach 
popołudniowych, gościliśmy Wiceministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego Tomasza Mertę, który 
zwiedził Zespół Pałacowo – Parkowy oraz 
Muzeum Dzieduszyckich. Swój pobyt rozpoczął 
od spaceru po pięknie zazielenionym  
i ukwieconym parku, a towarzyszyli mu ksiądz 
proboszcz Parafii Zarzecze Zenon Ruchlewicz, 
Poseł na Sejm RP, Prezes Fundacji „Wzrastanie” 
Jan Bury, Wójt Gminy Zarzecze Wiesław Kubicki, 
Dyrektor Centrum Kultury Tadeusz Kiełbowicz. 
  
 Pałac w Zarzeczu wywarł na Ministrze 
duże wrażenie, jak sam napisał w Pamiątkowej 
Księdze: „Jest rzeczą wspaniałą, że znaleźli się 
ludzie, którzy wkładają wielki wysiłek  
w ochronę naszego kulturowego dziedzictwa. 
Piękne podziękowania dla rodziny 
Dzieduszyckich, (…) dla władz 
samorządowych, że podjęli się misji 
rewitalizacji założenia parkowo – pałacowego 
i prowadzenia muzeum.”  
 
 

 
Wiceminister Kultury z Wójtem Gminy 

 i Proboszczem Parafii Zarzecze 
 
 Na zakończenie wizyty Wójt Gminy 
wręczył Ministrowi albumy z najpiękniejszymi 
ogrodami i zabytkami Podkarpacia, w których 
oczywiście nie zabrakło naszego Zespołu 
Pałacowo – Parkowego.    

Anna Niemczak 
Barbara Szczygieł 

RADA PROGRAMOWA CENTRUM KULTURY 
 
 Na mocy uchwały Rady Gminy Zarzecze  
nr XXI/155/2008 z dnia 19.11.2008 r. oraz § 4 
pkt. 5 i 6 Statutu Centrum Kultury w Zarzeczu 
powołano do istnienia Radę Programową Centrum 
Kultury, która jest organem opiniodawczym oraz 
doradczym dla naszego gminnego ośrodka kultury.  
 Rada Programowa spotyka się raz  
w kwartale, aby omówić realizację rocznego planu 
pracy Centrum Kultury oraz dokonać niezbędnych 
ustaleń i wprowadzić ewentualne poprawki, czy 
nowe propozycje do planu pracy. 
 
Członkami Rady Programowej są: 
1. Izydor Pieniążek – Przewodniczący Rady 

Programowej, 
2. Emilia Pelc – Zastępca Przewodniczącego 

Rady Programowej, 
3. Anna Niemczak – Sekretarz Rady 

Programowej, 
4. Tadeusz Kiełbowicz – Dyrektor Centrum 

Kultury, 

5. Maria Granda – Przedstawiciel Zespołu 
Śpiewaczego z Maćkówki, 

6. Janina Łowicka – Przedstawiciel Zespołu 
Śpiewaczego z Kisielowa, 

7. Adam Świtalski – Przedstawiciel Zespołu 
Śpiewaczego z Łapajówki, 

8. Bolesław Bluczak – Przedstawiciel Zespołu 
Śpiewaczego z Rożniatowa, 

9. Krzysztof Majkowski – Przedstawiciel szkół  
z terenu gminy, 

10. Krzysztof Obłoza – Kierownik Gminnej 
Orkiestry Dętej. 
W pracach Rady Programowej uczestniczy 

także Wójt Gminy Wiesław Kubicki. 
W bieżącym roku Rada Programowa 

obradowała dwukrotnie: dnia 23 stycznia oraz  
27 kwietnia. Kolejne spotkania i ustalenia będą 
miały miejsce w III i IV kwartale bieżącego roku. 

 
Barbara Szczygieł 
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NASZE ZESPOŁY ŚPIEWACZE RUSZAJĄ W LETNIĄ TRASĘ… 
  
 Wiosnę, Zespoły Śpiewacze z Rożniatowa, 
Kisielowa i Łapajówki rozpoczęły od prezentacji 
dawnych, zapomnianych, pięknych piosenek 
ludowych na Ogólnopolskich Konfrontacjach 
Zespołów Śpiewaczych, które odbyły się 2 maja 
2009 r. w Dębicy. Prezentacje konkursowe 
odbywały się w muszli koncertowej na dębickim 
rynku. Udział wzięło 12 zespołów śpiewaczych, 
które śpiewają a’capella, 6 zespołów z podkładem 
muzycznym oraz 4 kapele ludowe. Najliczniej 
reprezentowany był powiat dębicki, następnie 
powiat przeworski, czyli nasze gminne zespoły 
oraz powiat jasielski i rzeszowski. 
 Publiczność nagradzała występy rzęsistymi 
brawami, a zespoły wróciły rozśpiewane i pełne 
wrażeń. W następnym roku, znowu pojawimy się 
w Dębicy. 
 

 
Zespół śpiewaczy z Łapajówki 

 
 

Anna Niemczak

 
43 REGIONALNY PRZEGLĄD KAPEL LUDOWYCH I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH 

 
 24 maja 2009 r. w Dubiecku odbył się  
43 Regionalny Przegląd Kapel Ludowych  
i Zespołów Śpiewaczych, który jest imprezą 
promującą kapele i zespoły śpiewacze  
na Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków 
Ludowych do Kazimierza Dolnego nad Wisłą. 
 Wystąpiło 11 zespołów śpiewaczych,  
4 kapele, 5 prezentacji w konkursie „Duży-Mały” 
oraz 6 solistów-śpiewaków i 4 solistów-
instrumentalistów. Z naszej gminy zaprezentowało 
się 3 zespoły śpiewacze: z Rożniatowa, Łapajówki  
i Kisielowa oraz 2 śpiewaków: Janina Łowicka  
z Kisielowa i Stanisław Bluczak reprezentujący 
Rożniatów.  

 

Występ Zespołu Śpiewaczego z Łapajówki 
 
 

 Wszystkie prezentacje były ciepło przyjęte 
przez publiczność, ale naszym uczestnikom 
zabrakło „chyba” szczęścia do zakwalifikowania 
się na ogólnopolski festiwal. Przypomnijmy, że  
w roku 2003 na tymże festiwalu w Kazimierzu 
Dolnym, nasza wspaniała śpiewaczka Pani Helena 
Kasperska z Rożniatowa, wyśpiewała I nagrodę. 
To największy sukces z zakresu kultury ludowej 
naszej gminy. Pani Helena, w chwili obecnej jest 
bardzo chora, więc szczerze życzymy Jej, aby 
wróciła do nas zdrowa i jeszcze przekazała nam 
wiele swoich pięknych piosenek. 
 W roku bieżącym, Festiwal w Kazimierzu 
odbywać się będzie w dniach 26-28 czerwca, a nasz  
 

 
Zespół śpiewaczy z Rożniatowa  

na występie w Dubiecku 
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region reprezentować będą: Zespół Śpiewaczy 
„Stokrotki” z Cewkowa-Woli, Kapela Ludowa 
„Bachórzanie” z Bachórza, Eugeniusz Hanejko 
skrzypce z uczniami: Magdaleną i Hubertem 
Tejchma, w kategorii mistrz- uczeń Danuta 
Nieckarz z uczennicą Aleksandrą Fil ze Starego 
Dzikowa oraz Helena Szpytma jako solistka.  

 Gratulujemy wszystkim laureatom, 
życzymy ogólnopolskich sukcesów, a nasze 
zespoły bogatsze o doświadczenia, będą 
przygotowywać się do następnych prezentacji  
i występów. 

Anna Niemczak 

 
 

GOŚCIE Z WOLI BATORSKIEJ W PAŁACU 
 
 25 maja 2009 r. gościliśmy grupę 
wycieczkową z Woli Batorskiej (okolice Krakowa). 
Grupę stanowili uczniowie Gimnazjum 
Społecznego im. Lady Sue Ryder wraz  
z opiekunami. 
Uroczysta kolacja, dworskie tańce i muzyka, 
wprawiły uczestników w podniosły nastrój. 
Młodzież zwiedzała Muzeum Dzieduszyckich oraz 
spacerowała po parku. Na pamiątkę otrzymali 

pocztówki z naszym obiektem pałacowo-
parkowym. Opiekunowie, to m.in. Agnieszka 
Szyper i Joanna Szumilak, rodaczki z Zarzecza, 
które włożyły wiele wysiłku, aby uświetnić pobyt 
małopolskiej młodzieży w Zarzeczu i aby te chwile 
pozostały na długo w ich pamięci.Wcześnie rano 
wycieczkowicze wyjeżdżali do Lwowa i dlatego bal 
zakończono o 23.30 

Anna Niemczak 
 
 

PREZENTACJA KLUBU ŚRODOWISKOWEGO 4 H W BOGUCHWALE. 
 
 29 maja 2009 r. Klub Środowiskowy 4 H 
działający przy Centrum Kultury w Zarzeczu 
uczestniczył w Wojewódzkim Konkursie na 
„Najlepszą pracę projektową Klubu 4 H”. 
Organizatorem konkursu był Podkarpacki 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale,  
a celem było nabycie umiejętności publicznego 
przemawiania, wykazanie własnych pomysłów  
i umiejętności oraz zdobycie wiedzy w dziedzinie 
realizowanego projektu. 
Uczestniczyło 9 klubów, a nasza młodzież 
uzyskała wyróżnienie za pomysłowość projektu 
pn. „Śladami naszych przodków z pałacu  
w Zarzeczu”. Uczestnicy oraz jurorzy otrzymali 
ulotkę o pałacu wykonaną przez Klub 4 H. 
Nagrodą był piękny odtwarzacz DVD oraz 
upominki. 
Trzeba nadmienić, że Klub Środowiskowy 4 H 
składający się z młodzieży z Łapajówki jest 

                     Zespół młodzieżowy z Łapajówki 
 
najmłodszym klubem działającym na terenie 
województwa podkarpackiego i jedynym  
w powiecie przeworskim.  

Anna Niemczak 
 
 

FESTYN RODZINNY W ROŻNIATOWIE 
 
 Dnia 30.05.2009 r. w miejscowości 
Rożniatów odbył się Festyn Rodzinny. Głównymi 
inicjatorkami imprezy były członkinie Zespołu 
Młodzieżowego z Rożniatowa, Małgorzata Górska 
– radna Rady Gminy wraz z paniami z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Rożniatowie oraz Centrum 
Kultury w Zarzeczu.    

  Pomysł zorganizowania festynu 
rodzinnego narodził się podczas jednej z prób 
Zespołu Młodzieżowego. Członkinie zespołu 
wraz ze swoją instruktorką doszły do wniosku,  
że festyn rodzinny jest doskonałą okazją  
do uczczenia święta mamy, taty i Dnia Dziecka,  
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jak również, że jest to doskonała okazja  
do spędzenia wolnego czasu w gronie rodzinnym  
i wśród znajomych.  
Festyn Rodzinny rozpoczął się częścią artystyczną. 
Zespół młodzieżowy w pierwszej kolejności 
zaprezentował przedstawienie pt.: „Królewna 
Śnieżka i Dzwoneczki”.  
 Po przedstawieniu przyszedł czas na 
zaprezentowanie przez dziewczyny umiejętności 
tanecznych (zespół wykonał trzy układy taneczne) 
oraz kabaretowych – zgromadzona publiczność 
dużymi oklaskami nagrodziła występ „Mariolki”. 
Część artystyczną zakończono złożeniem życzeń 
rodzicom oraz dzieciom z okazji ich święta.  
Nie zabrakło także przemówień gości 
zaproszonych. Tadeusz Kiełbowicz w imieniu 
władz gminnych podziękował zespołowi oraz 
paniom z Koła Gospodyń Wiejskich  
w Rożniatowie za przygotowanie festynu, który 
był pierwszym tego rodzaju festynem  
w Rożniatowie. 

 Występ Zespołu Młodzieżowego z Rożniatowa 
  
 Po części artystycznej dziewczęta z zespołu 
zorganizowały dla dzieci szereg zabaw  
i konkursów z atrakcyjnymi nagrodami. Członkinie 
zespołu wraz z paniami z Koła Gospodyń 
sprzedawały za symboliczną cenę upieczone przez 
siebie słodkości.  

Barbara Szczygieł 
      

MAĆKÓWKA – II GMINNY PRZEGLĄD GRUP ŚPIEWACZYCH 
 
 Niedzielne popołudnie, 31 maja 2009 roku 
upłynęło w tradycji biesiadnego śpiewania,  
a powodem był II Gminny Przegląd Grup 
Śpiewaczych. 
 Swoją obecnością zaszczycili naszą 
imprezę: O. Gwardian – Emanuel – proboszcz 
Parafii Żurawiczki O. Sadok, Przewodniczący 
Rady Powiatu, a zarazem Dyrektor Centrum 
Kultury w Zarzeczu Tadeusz Kiełbowicz, 
Przewodniczący Rady Gminy w Zarzeczu Tadeusz 
Dryniak, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. 
Królowej Jadwigi Maria Sopel, Sołtys wsi 
Maćkówka Florian Granda oraz społeczność 
gminy Zarzecze. 
 

 
Zespół Śpiewaczy z Kisielowa 

 

Uczestniczyło 5 zespołów z terenu naszej 
gminy, które prezentowały piosenki biesiadne,  
 

zwyczajowe, obyczajowe, Starego Dobrego 
Małżeństwa oraz z programu „Wygraj sukces”. 
Każda prezentacja nagradzana była gromkimi 
brawami a piękne stroje ludowe przypominały  
o naszych korzeniach. 
 Jurorzy ocenili występy poszczególnych 
zespołów śpiewaczych, dochodząc do wniosku, że 
każdy z nich włożył dużo wysiłku i trudu  
w zaprezentowanie swojego repertuaru przyznając 
5 równorzędnych nagród pieniężnych. 
 

 
Zespół Śpiewaczy z Maćkówki 

 
 Organizatorami imprezy byli: Centrum 
Kultury w Zarzeczu oraz Zespół Śpiewaczy  
z Maćkówki. 

 Anna Niemczak 
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CO  SŁYCHAĆ  W  SZKOŁACH  NA  TERENIE  NASZEJ  GMINY 

ORKIESTRA WYSTĄPIŁA W ROPCZYCACH 
 
 Na specjalne zaproszenie Orkiestry Dętej  
z Ropczyc, nasza Orkiestra wzięła udział  
w jubileuszu 85 – lecia tejże orkiestry, w dniu 
31.05.2009r.  
 Nasza orkiestra była jedną spośród trzech 
zaproszonych (Tryńcza i Frysztak) na ten dostojny 
jubileusz. Uroczystość rozpoczął o godzinie 15.00 
przemarsz wszystkich orkiestr ulicami Ropczyc.  
 Po przybyciu na stadion i przedstawieniu 
historii jubilatki i zaproszonych zespołów, każda 
orkiestra zagrała po dwa marsze, a na koniec 
uroczystości wszystkie zespoły wykonały wspólnie 
cztery utwory. Wszystkimi orkiestrami dyrygował 
kapelmistrz Orkiestry Dętej z Ropczyc  
i kapelmistrz naszej gminnej orkiestry. Dodatkowo 
uroczystość uświetniły mażoretki, które jak zawsze 
towarzyszyły naszej orkiestrze podczas występu. 

 
Gminna Orkiestra Strażacka z Zarzecza 

 
Barbara Szczygieł 

                 
 
 

 

 

VI  PODKARPACKI  KONKURS MATEMATYCZNY  
KLAS III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

IM. JANA PAWŁA II, ŚW. JANA KANTEGO, STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 

 
 Uczniowie klas III Szkoły Podstawowej  
z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II  
w Zarzeczu brali udział w VI Podkarpackim 
Konkursie Matematycznym klas III Szkół im. Jana 
Pawła II, Św. Jana Kantego i Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego.  
 Konkurs odbył się 28 marca 2009 r.  
w Szkole Podstawowej nr 23 im. Jana Pawła II  
w Rzeszowie i uczestniczyły w nim 43 szkoły 
podstawowe z całego Podkarpacia. 
 Szkołę w Zarzeczu reprezentowali: 
Katarzyna Świerk i Michał Zając. Uczniowie  
ci uzyskali najlepsze wyniki na etapie szkolnym 
konkursu.     
 Bardzo duży sukces odniósł uczeń naszej 
szkoły Michał Zając zdobywając II miejsce w tym 
konkursie. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. Laureaci 
otrzymali również cenne nagrody książkowe.  

 
 Pamiątkowe zdjęcie z VI Podkarpackiego  

Konkursu Matematycznego klas III 
 
 Uczniów do konkursu w naszej szkole 
przygotowywały nauczycielki Beata Prymon  
i Małgorzata Rochacka 

Jan Szajny 
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„PO NITCE DO KŁĘBKA” 
 
 4 kwietnia 2009 roku w sali lustrzanej 
Pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu odbył się V 
Finał Podkarpackiego Konkursu Mitologicznego 
Szkół im. Jana Pawła II „Po nitce do kłębka”.  
Do udziału w konkursie zgłosiło się 16 szkół  
z całego województwa. Do finału zakwalifikowało 
się pięć szkół, które w II etapie międzyszkolnym 
otrzymały największą liczbę punktów za test, 
przygotowany i oceniony przez organizatorów. 
 Każdą szkołę podstawową (z Oleszyc, 
Orzechowiec, Rzeszowa, Stalowej Woli i Woli 
Osieckiej) reprezentowały trzyosobowe drużyny, 
które specjalnie na tę okazję przygotowały piękne 
stroje i rekwizyty. Po wylosowaniu przez drużyny 
przygotowanych stanowisk i przypięciu 
uczestnikom plakietek rozpoczęto konkurs. 
Najpierw głos zabrał dyrektor szkoły  
dr Krzysztof Majkowski, który serdecznie 
przywitał wszystkich zaproszonych gości – jury, 
uczestników, ich opiekunów, uczniów naszej 
szkoły, którzy żywo kibicowali wszystkim 
drużynom oraz prowadzącą konkurs.  
 

Otwarcie V Finału Podkarpackiego Konkursu    
                                 Mitologicznego 
 
Następnie kilka serdecznych słów skierował do 
wszystkich zgromadzonych Zastępca Wójta 
Gminy Zarzecze Jan Telega, który już kolejny raz 
zaszczycił nas swoją obecnością i oficjalnie 
otworzył imprezę. Jan Telega zwrócił uwagę  
na miejsce, w którym się znajdowaliśmy, mówiąc, 
że muzeum i jedna z najładniejszych sal z całą 
pewnością dodają uroku i podkreślają rangę 
konkursu. Z kolei Jan Szajny – wicedyrektor 
szkoły – wygłosił pogadankę na temat „Alkohol – 
wróg dzieci i młodzieży” w celu przeciwdziałania 
rozwijaniu nałogów wśród dzieci. 
Drużyny rywalizowały ze sobą w 10-ciu 
konkurencjach, wśród których znalazły się m.in.: 
prezentacja drużyny, krzyżówka, kalambury, 

architektura starożytnej Grecji i Rzymu, 
odpowiedzi na pytania, prawda czy fałsz.  
Uczniowie byli bardzo dobrze przygotowani  
do konkursu, dlatego też walka była bardzo 
wyrównana. 
  

 
Występy konkursowe dzieci 

 
Ostatecznie, po dwóch godzinach zaciętej walki 
jury ogłosiło wyniki konkursu: 
I miejsce – SP Oleszyce, 
II miejsce – SP Wola Osiecka, 
III miejsce – SP Rzeszów, 
IV miejsce – Orzechowce, 
V miejsce – Stalowa Wola. 
 Wszyscy członkowie jury pogratulowali 
uczniom tak imponującej wiedzy i rozdali nagrody.  
Po zakończeniu konkursu uczestnicy zwiedzili 
muzeum znajdujące się w pałacu i udali się  
na obiad do budynku szkoły. 
 Nagrody za I miejsce, czyli MP4, zostały 
ufundowane przez Wójta Gminy Zarzecze  
Wiesława Kubickiego. Wójt przekazał również  
5 pięknych przewodników historycznych „Parki 
Podkarpacia”, po jednym  dla każdej szkoły. 
 Organizatorzy konkursu składają serdeczne 
podziękowania wszystkim sponsorom, bez których 
ten konkurs na pewno by się nie odbył i nie byłby 
tak atrakcyjny: 
- Stowarzyszeniu Przyjaciół Rodziny Szkół  
im. Jana Pawła II, 
- Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi  
na terenie Gminy Zarzecze, 
- Wiesławowi Mędzela, prezesowi GPR Gmina 
Plastik Recykling  w Zarzeczu, 
- Teresie Sirko za przygotowanie obiadu, 
- Radzie Rodziców za przygotowanie poczęstunku 
dla uczestników konkursu i ich opiekunów, 
- Kazimierzowi Szczygielskiemu. 

Małgorzata Różańska 
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VII GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNO – GRAMATYCZNY  
KLAS III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 
 Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Jana Pawła II  w Zarzeczu  
już  po raz siódmy zorganizowała Gminny 
Konkurs Ortograficzno – Gramatyczny klas III, 
który odbył się 17 kwietnia 2009 r.  
 Celem konkursu była popularyzacja wśród 
uczniów zasad ortografii i wiadomości 
gramatycznych, wdrażanie uczniów do 
współzawodnictwa oraz wyrabianie czujności 
ortograficznej. Organizacją konkursu zajęli się 
Małgorzata Rochacka i Jan Szajny.  
 Konkurs przebiegał w dwóch etapach: 
szkolnym i gminnym. W etapie gminnym wzięło 
udział 14 uczniów klas III, którzy zostali wyłonieni  
w etapie szkolnym. Reprezentowali oni szkoły 
podstawowe z Pełnatycz, Rożniatowa, Zarzecza  
i Żurawiczek.  
 Uczestnicy konkursu pisali dyktando oraz 
rozwiązywali test gramatyczny przeprowadzony 
przez przewodniczącego jury konkursu 
wicedyrektora Jana Szajnego.  
 

 
Dzieci w trakcie konkursu 

 
 Uczniowie prezentowali bardzo wysoki  
i wyrównany poziom wiadomości, dlatego jury 

konkursu przyznało po trzy równorzędne 
pierwsze, drugie i trzecie miejsca. 
Wyniki przedstawiały się następująco: 
I miejsca    –  Mielniczek Damian (Pełnatycze), 
                      Porębny Róża (Żurawiczki), 
                     Zając Michał (Zarzecze). 
II miejsca   –   Depciuch Paulina (Zarzecze), 
                     Pawlak Karolina (Zarzecze), 
                 Świerk Katarzyna (Zarzecze). 
III miejsca –  Kałamarz Kornel (Rożniatów), 
                       Obłoza Gabriela (Zarzecze),   
                       Wąsowicz Dagmara (Żurawiczki). 
 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
pamiątkowe plakietki, dyplomy i upominki 
rzeczowe. Laureaci konkursu otrzymali dodatkowo 
nagrody książkowe.  Organizatorzy przygotowali 
również dla  dzieci i ich opiekunów ciepły posiłek.  
Uczniów do konkursu przygotowywali następujący 
nauczyciele: Janina Mamak (SP Pełnatycze), 
Danuta Podolak (SP Rożniatów), Małgorzata 
Stępak (SP Żurawiczki) oraz Beata Prymon  
i Małgorzata Rochacka (SP Zarzecze). 
 

 
Wspólne pamiątkowe zdjęcie uczestników konkursu 

 
Małgorzata Rochacka 

 
 

FESTIWAL PIOSENKI O ZDROWIU DLA NAJMŁODSZYCH 
 
 W Szkole Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zarzeczu 
działają różne kółka zainteresowań, 
przygotowujące uczniów do udziału  
w konkursach, przeglądach i zawodach.  
 W ramach kółka teatralno-muzycznego  
w klasie I zamiejscowej w Kisielowie pracuje 

pięcioosobowy zespół pod opieką nauczycielki 
Danuty Jamroży. Próbując swoich sił na szkolnych 
i gminnych przeglądach, uczennice wystąpiły  
24 kwietnia 2009 r. na Powiatowym Festiwalu 
Piosenki o Zdrowiu, organizowanym przez 
SANEPID i MOK w Przeworsku. 
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 Z pośród 13-tu prezentacji jury przyznało 
zespołowi z Kisielowa największą liczbę punktów i 
pierwsze miejsce. W nagrodę zwyciężczynie 

otrzymały piękny puchar, dyplom, upominki oraz 
wielkie brawa. 
 

Danuta Jamroży
 

SUKCESY GIMNAZJALISTÓW Z ZARZECZA 
 

„Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą” /Adam Mickiewicz/ 
 
 Uczniowie Publicznego Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Zarzeczu kierując się słowami 
naszego wieszcza Adama Mickiewicza pragną być 
ludźmi mądrymi i dobrze wykształconymi, 
przygotowanymi na miarę swoich możliwości  
do podjęcia nauki na III etapie edukacyjnym. 
Poczucie obowiązku i pracowitości, silna 
motywacja i zapał do nauki, wewnętrzne 
zdyscyplinowanie oraz wytrwałość intelektualna 
sprawiają, że nasi uczniowie osiągają wysokie 
miejsca w konkursach szkolnych, powiatowych, 
wojewódzkich oraz ogólnopolskich.  
 Sukcesy osiągają nie tylko uczniowie 
uzdolnieni wszechstronnie, ale również wybitni  
w danej dziedzinie. Właśnie oni brali udział  
w konkursach przedmiotowych organizowanych 
przez Kuratorium Oświaty. 
 Finalistkami II etapu konkursu 
wojewódzkiego zostały: uczennica kl. I Elżbieta 
Borlik (biologia) oraz uczennica kl. III Patrycja 
Wlazło (fizyka). 
 Tytuł finalisty Ogólnopolskiego Konkursu 
„Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego” 
zdobyli: Natalia Skotnicka (kl. III), Damian Piątek 
(kl. III) oraz Przemysław Wątroba (kl. II). 
Finalistami Wojewódzkiego Konkursu 
Historycznego „Drogi Polaków do Niepodległości 
1795 – 1918” zostali: Justyna Rojek (kl. III), 
Damian Piątek (kl. III) oraz Przemysław Wątroba 
(kl. II). Damian Piątek zdobył również tytuł 
finalisty Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy 
Technicznej. 

Prężnie działająca przy Publicznym Gimnazjum  
5 Starszoharcerska Drużyna „Żywioły” zajęła  
III miejsce w Chorągwianym Festiwalu Piosenki. 
Elżbieta Borlik (kl. I) otrzymała wyróżnienie  
w konkursie Radia Rzeszów za słuchowisko 
„Przyśniło mi się wieczorem”. 
Grupa chłopców z naszego gimnazjum zdobyła  
I miejsce w Powiatowym Turnieju  
o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, natomiast 
I miejsce w w/w konkursie indywidualnie zdobył 
uczeń kl. I Marceli Górski. 
 Również na szczeblu sportowym nasi 
uczniowie osiągają wysokie miejsca.  
W odbywającym się w dniach 30.03.2009 r. – 
20.04.2009 r. Mistrzostwach Województwa 
Podkarpackiego w Gimnastyce grupa dziewcząt 
zajęła II miejsce, natomiast grupa chłopców  
I miejsce. Chłopcy zdobyli IV miejsce  
w Powiatowej Gimnazjadzie w Halowej Piłce 
Nożnej Chłopców. 
 Osiągnięcie przez uczniów wysokich 
wyników było rezultatem ciężkiej i wytężonej 
pracy zarówno uczniów, jak i nauczycieli pod 
kierunkiem, których byli przygotowywani. Sukcesy 
uzyskiwane przez uczniów są bowiem sukcesami 
nauczycieli sprawującymi nad nimi opiekę. 
Wszakże: „Człowiek, kimkolwiek by był, powinien 
pracować, pracować, pracować w pocie czoła,  
bo w tym, tylko w tym zawiera się sens i cel jego 
życia, wszystkie jego radości”. /Antoni Czechow/ 
 

Krystyna Drapała
 
 

ELIMINACJE GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU 
BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W ZARZECZU 

 
 W dniu 17 kwietnia 2009 r. odbyły  
się Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym  
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.  
 W Turnieju udział wzięło sześć  
trzyosobowych drużyn ze szkół podstawowych  
w Siennowie, Rożniatowie, Pełnatyczach, 

Maćkówce, Zarzeczu, Żurawiczkach oraz dwie 
trzyosobowe drużyny ze szkół gimnazjalnych  
w Zarzeczu i Żurawiczkach. 
 Po uroczystym otwarciu Turnieju drużyny 
rozpoczęły rywalizację, która składała się z dwóch 
części –  teoretycznej i praktycznej. Część 
teoretyczna miała na celu sprawdzenie wiedzy 
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Z ŻYCIA PARAFII 

uczestników z zakresu przepisów o ruchu 
drogowym i znajomości znaków drogowych.  
Po rozwiązaniu testu każdy uczestnik turnieju 
przystąpił do części praktycznej, polegającej  
na pokonaniu toru przeszkód. 
 W klasyfikacji drużynowej szkół 
podstawowych pierwsze miejsce zajęła  
SP z Zarzecza w składzie: Michał Słysz, Jakub 
Goch, Krystian Kołodziej z opiekunem Marią 
Materlak.  
 W klasyfikacji indywidualnej dla szkół 
podstawowych I miejsce zajął: Tomasz Chrobak  
z SP w Żurawiczkach – opiekun Andrzej Wiśnica. 
 W klasyfikacji drużynowej szkół 
gimnazjalnych pierwsze miejsce zajęło Gimnazjum 
z Zarzecza w składzie: Paweł Piątek, Maciej 

Sekreta, Marcel Górski z opiekunem Dorotą 
Wątrobą. 
 W klasyfikacji indywidualnej I miejsce 
zdobył Marcel Górski z Gimnazjum w Zarzeczu. 
Obie drużyny reprezentowały naszą gminę  
27 kwietnia 2009r. na eliminacjach powiatowych  
w Przeworsku. W wyniku tych eliminacji 
uczniowie Szkoły Podstawowej z Zarzecza  
w swojej grupie znaleźli się na  II miejscu,  
a uczniowie z Gimnazjum w Zarzeczu zajęli  
I miejsce. Do następnego etapu zakwalifikowali  
się gimnazjaliści. Na eliminacjach wojewódzkich, 
które odbyły się 19maja 2009 r. w Nozdrzcu 
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II  
w Zarzeczu zajęło XII miejsce. 

 
Jacek Zięba 

 
 
 
 
 

POGŁĘBIAJMY NASZĄ WIARĘ 
 

 Wśród wielu tematów dotyczących 
pogłębiena naszej wiary i życia chrześcijańskiego 
wydaje się, że bardzo potrzebne jest głębsze 
spojrzenie na Mszę św. Czy jesteśmy w stanie  
do końca zrozumieć tak naprawdę czym jest 
Eucharystia. Wydaje się po ludzku to niemożliwe, 
ale potrzeba ciągłej refleksji, która na nowo 
pozwoli nam odkrywać czym jest Msza św., i jak 
godnie i owocnie w niej uczestniczyć, by z tego 
spotkania z Jezusem zrodziło się nowe pogłębione 
życie wiary i z wiary. Spróbujmy wyjść na przeciw 
potrzebom współczesnego świata zapatrzonego  
w siebie i człowieka, by odkryć głębię tego 
niezwykłego misterium.  
 Od dobrego zrozumienia czym jest Msza 
św. i jak w niej uczestniczyć zależy nasza wiara, 
nasze życie i nasza wieczność. Słowo ludzkie jest 
nieporadne by odkryć bogactwo Eucharystii, ale 
spróbujmy pomóc sobie przynajmniej w części 
odkryć tę wielką i niepojętą tajemnicę. Trzeba 
sobie uświadomić, że cały Kościół w Eucharystii 
dotyka tajemnicy Jezusowej miłości. Przeżywając 
Mszę św. trzeba uświadomić sobie bardzo głęboką 
prawdę, że gdy idę do kościoła, to idę, bo Chrystus 
zaprasza mnie do Wieczernika i pod krzyż na Górę 
Kalwarię. Czy wiesz co to jest być w centrum tych 
zbawczych wydarzeń, być z Apostołami  
na ostatniej wieczerzy, gdzie Chrystus wydaje 
swoje Ciało i Krew, czyniąc kawałek chleba 
pokarmem dla nas, a z kropli wina Najdroższą 
Krew swoją stając się napojem. To również stanąć 

pod krzyżem z Maryją i św. Janem i być świadkiem 
całkowitej ofiary krwawej, gdzie Chrystus cierpi, 
umiera dla naszego zbawienia. Być również wśród 
Apostołów w Wieczerniku i spotkać Chrystusa, 
który to w czasie każdej Eucharystii uobecnia się 
do tego, czego On dokonał w Wieczerniku i na 
krzyżu i czego dokonuje dziś na ołtarzach całego 
świata.  
 Spróbujmy iść razem tą drogą, by na nowo 
odkryć wartości Mszy św. Ku temu będą zmierzać 
kolejne refleksje w następnych numerach tego 
pisma. By zrozumieć Eucharystię potrzeba wiary,  
a wiara jest łaską, darem danym darmo. Rozum  
w żaden sposób nie jest w stanie objąć tej 
tajemnicy. Więc prośmy by Pan dał nam 
zrozumienie tej przebogatej tajemnica, jak 
rozumieć słowa „Kto spożywa moje Ciało i pije 
moją Krew, trwa we mnie, a ja w nim”. Tu przy 
mnie na ołtarzu obecny jesteś Ty, Boże mój, 
Święty nad Świętymi, Stwórco ludzi i Panie 
aniołów. Dziękujemy dobremu Jezusowi, 
odwiecznemu Pasterzowi, że raczy nas biednych 
wygnańców karmić swym Ciałem i Krwią 
Najświętszą i zaprasza nas, byśmy utrudzeni  
i obciążeni, poranieni karmili się Twoimi darami. 
Przychodzimy do tego daru, skarbu jak chorzy, 
głodni i spragnieni do źródła życia i łaski. 
Tajemnica ta jest dana tym, którzy są wierni,  
a niedostępna dla niewiernych i sług grzechu. 

 
Ks. Zenon Ruchlewicz
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KONCERT JEDNEGO SERCA JEDNEGO DUCHA 
 

„Jezus zwyciężył, to wykonało się, 
szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc. 

Jezus jest Panem, o Alleluja, 
po wieczne czasy Królem królów jest.” 

 
 Słowa tej pieśni od siedmiu lat co roku 
głośno wybrzmiewają na osiedlu Baranówka  
w Rzeszowie, gdzie od 2003 roku w Uroczystość 
Bożego Ciała w Parku Sybiraków odbywa się 
koncert JEDNEGO SERCA JEDNEGO 
DUCHA. Jest to koncert uwielbienia Boga  
- niecodzienne wydarzenie, na którym z roku  
na rok gromadzi się coraz więcej osób pragnących 
śpiewać, tańczyć i modlić się wspólnie.  
Dwa lata temu było nas ponad 30 tysięcy. 
 Jan Budziaszek – perkusista zespołu 
Skaldowie, przez wiele lat szukał miejsca, gdzie 
mógłby taki koncert zorganizować oraz ludzi, 
którzy byliby chętni do pomocy. Spotkał takich 
właśnie ludzi w Rzeszowie, dlatego też w tym 
mieście możemy w tym roku już po raz siódmy 
spotkać się na wielkim Uwielbieniu.  
 Cały zespół to 200 osób – chór i muzycy, 
którzy animują śpiew i modlitwę. Piosenki mogą 
śpiewać wszyscy, gdyż w większości są to utwory, 
które wszyscy znamy. Poza tym pomagają nam 
ogromne telebimy z tekstami. Całość wydarzenia 
prowadzi organizator – Jan Budziaszek, 
ubogacając koncert swoim świadectwem. Także 
inni artyści oraz uczestnicy koncertu dzielą się 
swoimi przeżyciami.  

 
Jan Budziaszek podczas koncertu 

 
  
 W każdym koncercie uczestniczy ksiądz 
biskup K. Górny. W roku 2007 gościliśmy 
czterech biskupów wraz z naszym pasterzem  
ks. arcybiskupem J. Michalikiem. 
 Na koncert przybywa corocznie wiele osób 
z zagranicy. W ubiegłym roku gościliśmy autokar 

osób z Moskwy – osoby wyznania katolickiego, 
prawosławnego i greckokatolickiego. Byli też 
goście z Ukrainy, Niemiec, Słowacji, Stanów 
Zjednoczonych. Podobny koncert, zorganizowany 
przez pana Budziaszka odbył się dwa razy  
w Amerykańskiej Częstochowie. 
 Każdy koncert rejestrowany jest na płytach 
DVD. Wiele razy można go było obejrzeć  
w telewizji „Trwam” oraz TVP Rzeszów.  
 Koncert ubiegłoroczny dla prowadzących  
i uczestników był wielkim sprawdzianem wiary, 
gdyż odbył się w strugach ulewnego deszczu.  
Ta ulewa okazała się dla wielu błogosławieństwem, 
obmyciem i rozpoczęciem nowego życia.  
 Oto krótkie świadectwa uczestników 
ubiegłorocznego spotkania: 
„Moja siostra oglądała koncert w Internecie  
w Anglii z Anglikanami i Muzułmanami, 
którzy wspólnie stwierdzili, że jeżeli wiara 
katolików przynosi tyle radości i oni potrafią 
tak wspaniale ją wyznawać, to oni chcą 
natychmiast ochrzcić się w Kościele 
katolickim.” MADZIA 
„Najbardziej przeżyłam ten koncert ze 
wszystkich sześciu. A pomogła mi w tym 
pogoda. Gdy widziałam tylu ludzi skaczących 
w błocie, całych mokrych, aż mi dech 
zapierało. Im głośniej śpiewaliśmy tym 
bardziej padało. Mogę powiedzieć ze stu 
procentową pewnością, że Duch Święty zstąpił 
na mnie i nie tylko na mnie.” GABRYSIA 
 Zainteresowani mogą odwiedzić stronę 
koncertu, by bliżej zapoznać się z jego ideą: 
www.jednegoserca.pl  
 Na stronie Jana Budziaszka w zakładce 
„Dzienniczek Perkusisty” można także przeczytać 
świadectwa z ubiegłorocznego koncertu: 
www.janbudziaszek.pl 
 Ja po raz pierwszy uczestniczyłam  
w koncercie w roku 2006. Był to dla mnie czas 
wielkiej radości i jedności, czas świadectwa,  
że Jezus prawdziwie zwyciężył i jest wielu ludzi, 
którzy pragną Go uwielbiać i modlić się wspólnie. 
Od tego czasu pragnę co roku uczestniczyć w tym 
dziele. Coraz więcej osób z naszej wspólnoty 
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KOŁO PSZCZELARZY W ZARZECZU 

ŚMIETNISKO ZAMIENIŁO SIĘ W PIĘKNY OGRÓD 

parafialnej uczestniczy w koncercie i mam 
nadzieję, że w tym roku będzie nas jeszcze więcej. 
Wszystkich  więc zapraszam serdecznie na siódmy 
już koncert. 
 Jako że co roku odbywa się on  
w Uroczystość Bożego Ciała, tak w tym roku 
odbył się 11 czerwca 2009 r. Rozpoczał się  
o godzinie 19.00 koncertem „Siewców Lednicy”,  
a po nim nastąpiła główna część koncertu.  

 Ci, którzy chcieli bardzo uczestniczyć  
w koncercie, jednak nie mają takiej możliwości, 
mogli łączyć się z nami bezpośrednio przez 
Internet. Na czas koncertu został otwarty  
specjalny link na stronie www.jednegoserca.pl  
z którego można było obejrzeć bezpośrednią 
transmisję. 
 

Grażyna Winiarz 
 
 
 
 
 
 Niewielu mieszkańców naszej gminy 
zapewne wie, że istnieje taka organizacja. W naszej 
gminie jest tylko kilkunastu pszczelarzy. Są  
to przede wszystkim pasjonaci czerpiący 
satysfakcję z obcowania z pszczołami, bo  
o materialnych korzyściach trudno mówić, gdy ma 
się małą pasiekę. 
 W dniu 15 marca 2009 r. odbyło się  
w pałacu w Zarzeczu zebranie sprawozdawczo-
wyborcze Koła, na którym wybrano nowy Zarząd 
Koła i Komisję Rewizyjną. Prezesem Koła 
Pszczelarzy został Zbigniew Dryniak, młody 
pszczelarz, którego pasieka liczy 20 pni. Pasiekę 
prowadzi z pasją, a że jest uzdolniony technicznie, 
to wykonał dużo ciekawych udoskonaleń w swojej 
pasiece. 
 Na uwagę zasługuje fakt, że w naszym 
Kole są trzy panie: Antonina Goraj, Maria Pikuła  
i Bogusława Ryznar, które w spadku po mężach 
odziedziczyły zamiłowanie do pszczół. Antonina 
Goraj teraz prowadzi małą pasiekę, ale od 
początku powstania Koła aktywnie w nim pracuje, 
propagując korzyści jakie pszczoły przynoszą dla 
upraw rolniczych. I czyni to dla ogólnego dobra, 
bo jeśli chodzi o nią, to przecież żadnego profitu 
materialnego ze swojej pasieki nie ma, a raczej  
do niej dokłada. Wszystkich pszczelarzy w Kole 
jest trzynaścioro, w tym aż pięcioro nauczycieli.  
 W dyskusji między innymi podnoszono 
problem trucia pszczół przez rolników  
i sadowników środkami ochrony roślin. Zarząd 

Koła apeluje i prosi wszystkich, którzy mają 
wpływ, by uczulać rolników  
i sadowników, by środki te stosowali zgodnie  
z zaleceniami. 
 Ufam, że w naszej gminie nie będzie z tym 
najgorzej, bo byłem świadkiem, jak Wójt Gminy 
Zarzecze Wiesław Kubicki natychmiast  
i skutecznie zareagował na skargę pszczelarza  
z Siennowa.  
 Pszczelarze w dyskusji mówili też,  
że kupujący miód żądają, by był on w stanie 
płynnym. I tu, przy okazji wyjaśniam, że dojrzałe 
miody krystalizują się. Niektóre gatunki, nawet po 
dwóch dniach, po odwirowaniu. Niedojrzałe 
miody są w stanie płynnym, a z czasem kwaszą się. 
Płynne miody można kupić na rynkach. Handlarze 
oferują prawie każdy gatunek miodu o kolorze 
„miłym” oku nabywcy. Niestety, miody te mają 
niewielką wartość odżywczą, nie mówiąc  
o leczniczej. 
 W warunkach gminy Zarzecze mamy 
niewiele gatunków miodu. Najczęściej 
spotykanym, to miód wielokwiatowy (z drzew 
owocowych, mniszka, mleczu, rzepaku). Drugim 
gatunkiem jest miód akacjowo-malinowy,  
a w niektórych latach można mówić jeszcze  
o miodzie lipowym i spadziowym (spadź liściasta).  
Dla konsumenta dobra rada, by kupować miód  
w pasiekach, do których ma się zaufanie. 
  

Władysław Tęcza
 
 
 
 
 
 Każde miasto ma swój park, gdzie można 
odpocząć. Takie miejsce jest również w jednej  
z naszych gminnych miejscowości, w Łapajówce. 
Wjeżdżając do wspomnianej miejscowości, po 
prawej stronie naszym oczom ukazuje się wysoki 

kopiec, wznoszący się nad Łapajówką niczym 
wielka góra, a poniżej tego kopca rosną piękne 
lipy, jarzębinki i różne gatunki kwiatów. Każde 
drzewo i każdy kwiat ma tutaj swoje miejsce, 
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wszystko razem tworzy przepiękny ogród, ale nie 
zawsze tak było.  
Przez kilkanaście lat wspomniane miejsce było 
wysypiskiem śmieci, do którego trafiały przeróżne 
odpady, „można tu było znaleźć dosłownie 
wszystko” – wspomina Józef Bury – zastępca 
przewodniczącego Rady Gminy i aktywny działacz 
na rzecz naszej gminy i swojej miejscowości.  
Obecny wygląd to magicznej miejsce zawdzięcza 
zaangażowaniu i pracy dwóch mieszkanek 
Łapajówki Urszuli Maślance i Katarzynie 
Świtalskiej. Panie niczym profesjonalne 
projektantki ogrodów, stworzyły miejsce, które 
zachwyca każdego, czy to mieszkańca Łapajówki 
czy to osoby przybywające tutaj z wizytą. Panie 
Urszula i Katarzyna własnoręcznie uplotły  
z wikliny kosze, w których zasadziły kwiaty. Panie 
podlewają kwiaty, co dwa tygodnie koszą ogród i  
kiedy nadchodzi odpowiedni sezon sadzą nowe 
gatunki roślin.  
 

 
Na zdjęciu Urszula Maślanka i Józef Bury 

 
Jeżeli Państwo jeszcze nie byli w tym pięknym 
ogrodzie zachęcamy do jego odwiedzenia bo 
naprawdę warto. 
 

Barbara Szczygieł

 
 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 
 

 Od dnia 31 lipca 2008 r. o świadczenie 
pielęgnacyjne w związku z opieką nad osobą 
niepełnosprawną mogą ubiegać się również osoby, 
na których zgodnie z przepisami Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek 
alimentacyjny, czyli przykładowo syn, wnuk, 
dziadek.  
 Dotychczas o świadczenie pielęgnacyjne 
mógł się ubiegać jedynie rodzic lub opiekun 
faktyczny dziecka.  Podstawowym warunkiem  
do przyznania jest to, aby osoba niepełnosprawna 
posiadała:  
- orzeczenie o niepełnosprawności łącznie  
ze wskazaniami: konieczności stałej lub 
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby  
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 
samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego 
współudziału na co dzień opiekuna dziecka  
w procesie jego leczenia, rehabilitacji  
i edukacji, albo 
- orzeczenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności. 
 W związku z powyższym świadczenie 
pielęgnacyjne (w chwili obecnej wynosi 420 zł 
miesięcznie) można przyznać nie tylko na  dziecko, 
ale także na osobę starszą, która legitymuje się 
orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności. 

Świadczenie pielęgnacyjne jednak nie może zostać 
przyznane w przypadku, gdy: 
- osoba sprawująca opiekę nad osobą 
niepełnosprawną ma ustalone prawo  
do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku 
stałego; 
- osoba niepełnosprawna wymagająca opieki  
 
pozostaje w związku małżeńskim lub została 
umieszczona w rodzinie zastępczej  
(za wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej), 
albo w placówce zapewniającej całodobową opiekę 
(w tym w specjalnym ośrodku szkolno– 
wychowawczym), gdy korzysta w niej  
z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni  
w tygodniu; 
- osoba w rodzinie ma ustalone prawo  
do wcześniejszej emerytury na dziecko, które 
wymaga opieki; 
- osoba w rodzinie ma ustalone prawo  
do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem  
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. 
 Kryterium przyznania świadczenia 
pielęgnacyjnego jest miesięczny dochód rodziny 
nie przekraczający kwoty 583 zł. Do dochodu 
rodziny należy uwzględnić dochody osoby, która 
wymaga opieki oraz dochody rodziny osoby, która 
ubiega się o świadczenie pielęgnacyjne. 
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Świadczenie pielęgnacyjne jest ustalane na okres 
zasiłkowy trwający od 1 listopada danego roku do 
31 października następnego roku. 
 Dotychczas świadczenia rodzinne m. in. 
świadczenie pielęgnacyjne były ustalane na okres 
od 1 września danego roku do końca sierpnia 
następnego roku. W wyniku zmiany ustawy 
bieżący okres zasiłkowy, który rozpoczął się  

1 września 2008 r., został przedłużony  
do 31 października 2009 r. W związku  
z powyższym decyzje w sprawie świadczeń 
rodzinnych wydane przed 1 stycznia 2009 r.,  
z terminem do 31 sierpnia 2009 r., zostaną  
przedłużone do 31 października 2009 r. 
 

Anna Krzeszowska-Gwóźdź 
 
 
 
 
 
 

PODWYŻSZENIE KRYTERIUM DOCHODOWEGO UPRAWNIAJĄCEGO  
DO PRZYZNANIA POMOCY W FORMIE POSIŁKÓW NIEODPŁATNIE 

 
Rada Gminy Zarzecze uchwałą  

Nr XXIV/185/2009 z dnia 23.03.2009 r. 
podwyższyła kryterium dochodowe uprawniające 
do przyznania pomocy w formie posiłków 
nieodpłatnie dla: dzieci do 7 roku życia, uczniów 
do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 
oraz osób i rodzin znajdujących się w szczególnie 
trudnych sytuacjach, w tym osób samotnych,  
w podeszłym wieku, chorych lub 
niepełnosprawnych, z kwoty - 526,50 zł (351 zł  
 

x 150%)  na osobę w rodzinie na kwotę - 702 zł 
(351 zł x 200%), zaś w przypadku osób samotnie 
gospodarujących z kwoty - 715,50 zł (477 zł  
x 150%) na kwotę – 954 zł (477zł x 200%). 

Osoby lub rodziny, które chciałyby skorzystać z tej 
formy pomocy zapraszamy do Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Zarzeczu, codziennie  
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00  
do 15.00, tel. 016 640-15-29. 

Anna Krzeszowska-Gwóźdź 

KAMPANIA „SPRAWDŹ CZY TWOJE PICIE JEST BEZPIECZNE” 

Nasza gmina, jako jedna z blisko 1400 
samorządów przyłączyła się ogólnopolskiej 
kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Sprawdź czy 
twoje picie jest bezpieczne”. Uroczysta inauguracja 
odbyła się 7 kwietnia 2009 r. w Sejmie 
Rzeczpospolitej Polskiej. To początek działań 
edukacyjnych z udziałem ponad połowy polskich 
gmin.  

 Organizatorem kampanii jest Państwowa 
Agencja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych (PARPA). Przedsięwzięciu 
patronuje m.in. Senat Rzeczpospolitej Polskiej, 
Biuro Światowej Organizacji Zdrowia oraz 
Kolegium Lekarzy Rodzinnych. 

 Włączając się w tę kampanię chcemy 
zachęcić mieszkańców naszej gminy do oceny 
własnego modelu picia oraz do odpowiedzi na 
pytanie – Czy moje picie jest bezpieczne? Chcemy 
ostrzec przed zagrożeniami, jakie mogą pojawić się 
w związku z piciem alkoholu 

Celem kampanii jest: 

- ograniczenie liczby osób pijących alkohol  
w sposób ryzykowny i szkodliwy,  

- ograniczenie szkód związanych z piciem alkoholu 
oraz zachęcenie dorosłych konsumentów alkoholu 
do oceny własnego wzoru picia, 

- przekazanie wiedzy dotyczącej przeliczania 
alkoholu na tzw. porcje standardowe. 

Z badań przeprowadzonych przez PARPA 
wynika, że populacja osób pijących ryzykownie  
i szkodliwie kształtuje się w Polsce na poziomie 
ok. 4 mln i jest tym samym ponad cztery razy 
większa niż populacja osób uzależnionych  
od alkoholu (szacowana ok. 863 tys.).  

 W Polsce spożycie 100% alkoholu  
na jednego mieszkańca wzrosło w ostatnich  
10 latach z 7,02 l w 1998 roku do 9,21 l w 2007 r. 
(dane GUS). Rośnie udział napojów spirytusowych 
w strukturze spożycia, a także liczba punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych. Badania CBOS 
z 2008r. pokazują, że w społeczeństwie 
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OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 

ZŁAMALI PRAWO I ZOSTALI UKARANI 

funkcjonuje stereotyp dotyczący piwa jako 
najmniej szkodliwego napoju alkoholowego. 
Tymczasem wypijając szklankę piwa (250ml), 
lampkę wina (100ml) lub kieliszek wódki (30ml) 
wprowadzamy do organizmu taką samą ilość 
alkoholu etylowego.   
 

Celem kampanii nie jest nakłanianie  
do całkowitej abstynencji (choć ta w przypadku 
niektórych osób np. młodzieży, kobiet w ciąży, czy 
kierowców jest konieczna), ale pokazanie, kiedy 
picie staje się ryzykowne i jakie są granice tego 
ryzyka.            

     Anna Krzeszowska-Gwóźdź 

 
 
 
 
 W roku 2008 do internatu ZSR w Zarzeczu 
miało miejsce włamanie, gdzie nieznany sprawca 
dokonał kradzieży telewizora, magnetowidu  
i odtwarzacza DVD. W roku bieżącym policjanci  
z Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku 
ustalili sprawcę tego przestępstwa, wobec którego 
sporządzono akt oskarżenia do Sądu Rejonowego 
w Przeworsku. Odzyskano część skradzionego 
mienia. Sprawcą okazał się mieszkaniec w wieku 
19 lat z terenu gminy Sieniawa. 

 W  okresie od około kwietnia do maja br. 
nieznany sprawca porozwieszał ogłoszenia  
na słupach, znakach drogowych i drzewach  
na terenie gminy Zarzecze w miejscach do tego nie 
przeznaczonych. Sprawca został ustalony przez 
policjantów Rewiru Dzielnicowych w Zarzeczu, 
wobec którego sporządzono wniosek o ukaranie 
do Sądu Rejonowego w Przeworsku. Sprawcą 
okazał się właściciel firmy handlowej z Rokietnicy. 

Wiktor Grzegorzewski 
 
 

 
 

 
ZARYS HISTORYCZNY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZALESIU 

 O Zalesiu jako samodzielnej wsi możemy 
mówić dopiero po II wojnie światowej. Przez lata 
Zalesie było przysiółkiem Żurawiczek. Niemal 
jednocześnie z wyodrębnieniem Zalesia z granic 
Żurawiczek mieszkańcy postanowili zorganizować 
Ochotniczą Straż Pożarną. Chcieli zamanifestować 
swoją samodzielność, a jednocześnie wziąć sprawy 
w swoje ręce i dorównać innym wsiom. 

 W roku 1946 powstała Ochotnicza Straż  
Pożarna. Jej założycielami byli: Józef Dec, Jan 
Szular, Stanisław Michalik, Jan Stecko,  Stanisław 
Rusinek i Władysław Galiński. 

 Komendantem został Józef Dec, a do 
drużyny dołączyli: Józef Czerwonka, Wojciech 
Gujda, Jan Jucha, Józef Kot, Franciszek Lasek, 
Franciszek Mazur, Franciszek Sobala ,Michał  
Wojtas. Na początku wyposażenie jednostki było 
bardzo prymitywne - były to bosaki, drabiny, 

wiadra, beczki ,które były przechowywane  
w stodołach u rolników. W 1947 roku jednostka 
otrzymała ręczną przenośną sikawkę. 

 Od początku druhowie byli inicjatorami  
i wykonawcami szeregu prac, które z roku na rok 
poprawiały standard życia mieszkańców.  
Organizowali zabawy i festyny, a dochód z nich 
przeznaczali m.in. na budowę pierwszej drewnianej 
szkoły, ponieważ dzieci uczyły się             
w prywatnej izbie, wybudowali drewnianą szopę  
na sprzęt, budowali drogi, które często były 
nieprzejezdne. W roku 1950 komendantem zostaje 
Józef Kot. Pod jego komendą strażacy zdobywali 
czołowe miejsca w zawodach i jako nagrody 
sukcesywnie pozyskiwali mundury ćwiczebne  
i wyjściowe. W roku 1960 otrzymali pierwszą 
motopompę i węże, co mobilizowało do dalszej 
aktywności. Zalesie cierpiało na brak wody – 
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wybudowano więc baseny przeciwpożarowe.  
W roku 1961 prezesem zostaje Józef Kot,  
a naczelnikiem Franciszek Stecko.  

 Otrzymali wtedy motopompę M-800. 
Potrzebny był pojazd do jej przewozu. Podjął się 
tego Wojciech Gujda, który sprzęt i strażaków 
przewoził konno. Młodego komendanta 
Franciszka Stecko nurtowała myśl o budowie 
nowej remizy. Budowę rozpoczęto w roku 1968, 
jednak jej inicjator w wieku 34 lat zmarł rok 
wcześniej. 

 Funkcję komendanta objął Stanisław 
Pieniążek, a prezesa długoletni sołtys Franciszek 
Szular, którzy kontynuowali budowę do roku 1974. 
Powstał Społeczny Komitet Budowy Remizy  
w składzie: Stanisław Pieniążek. Franciszek Szular, 
Jan Kędziora, Stanisław Rusinek, Józef Kot, Jan 
Stecko Julian Jucha, Stanisław Śliwa , Bronisław 
Piątek. Większość prac fachowych wykonali 
miejscowi rzemieślnicy, a głównymi murarzami 
byli: Józef Powroźnik i Franciszek Szular. W roku 
1982 Prezesem zostaje Bronisław Piątek,  
a naczelnikiem Florian Stecko, który do dziś pełni 
tę funkcję i kontynuuje rodzinną tradycję. 
Członkowie OSP zawsze czynnie uczestniczyli 
przy budowie wszystkich inwestycji  
– elektryfikacji-1962, wodociągu - 1965, gazyfikacji 
– 1983, telefonizacji – 1990, budowie szkoły  
– 1994, kanalizacji – 1995. Na przestrzeni lat 
remiza została rozbudowana i zmodernizowana. 
Spełniała różne role. Przede wszystkim była i jest 
miejscem spotkań mieszkańców, KGW, 
młodzieży. W czasie budowy nowej szkoły pełniła 
funkcję szkoły, a od 19 lat jest również miejscem 
modlitwy, ponieważ, w co drugą niedzielę 
odprawiana jest w niej Msza św. 

 Druhowie zawsze uświetniają i honorują 
uroczystości państwowe i kościelne takie jak 
procesje poświęcenia pól i Bożego Ciała, czy 
nawiedzenia Matki Bożej w znaku Jasnogórskiego 
Obrazu w Parafii Żurawiczki w dniach 25-26 
listopada 2003 roku. Brali wtedy udział  
w przygotowaniach, zabezpieczeniu porządku,  
a w czasie uroczystości jak rycerze w galowych 
mundurach otoczyli cudowną ikonę i na swych 
ramionach wnieśli ją do świątyni. Strażacy 
ochotnicy przede wszystkim biorą czynny udział 

przy usuwaniu zagrożeń takich jak pożary, 
powodzie, huragany (taki nawiedził naszą 
miejscowość dnia 29.05.2001 r.) Są zawsze tam, 
gdzie zachodzi taka potrzeba. 

 W latach 2000-2008 prezesem straży był 
dh Tadeusz Dryniak, który posiadał duży zmysł 
organizacyjny, starał się o pozyskanie środków 
finansowych i mobilizował druhów do remontów  
i modernizacji budynku remizy, pozyskanie 
samochodu marki „Żuk”, następnie marki „Ford”. 

 Strażacy OSP Zalesie zawsze zdobywali 
czołowe miejsca na zawodach sportowo-
pożarniczych. W ostatnich latach bardzo dobrze 
wypadają drużyny młodzieżowe dziewcząt  
i chłopców pod przewodnictwem druha Jacka 
Balawendra. 

 W roku 2007 chłopcy i dziewczęta zajęli  
I miejsca na zwodach gminnych w Siennowie           
i powiatowych w Sieniawie. Rok 2008, to również 
podwójne zwycięstwo w zawodach gminnych.  
W zawodach wojewódzkich w Krzeszowie 
chłopcy zajęli 9 miejsce na 19 startujących. 
Dziewczęta mierzyły na miejsce w pierwszej trójce, 
ale przeszkodziła im awaria sprzętu. 
Bezkonkurencyjni są również nasi weterani  
w gminnych zawodach. 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Zalesia  
na zawodach w Krzeszowie 

 W 60 rocznicę powstania OSP Zalesie  
w dniu 3 maja 2006 r. został ufundowany  
i poświęcony sztandar jako dowód uznania  
za długoletnią działalność na rzecz społeczności 
lokalnej. Jednostka została odznaczona Srebrnym 
Krzyżem Zasługi dla Pożarnictwa. 
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 Sztandar z rąk Wiceprezesa Zarządu 
Wojewódzkiego Związku OSP RP Wiesława 
Kubickiego przejął Naczelnik OSP Florian Stecko. 
Baza techniczna OSP Zalesie to samochód marki 
„Ford” przystosowany do potrzeb jednostki, 
motopompa, podstawowy sprzęt gaśniczy, 
umundurowania wyjściowe, ćwiczebne i sportowe 
dla drużyn młodzieżowych. Funkcję prezesa 
obecnie pełni druh Wiesław Stecko, a naczelnika 
druh Florian Stecko. 

„Bo wszędzie, gdzie życie i mienie człowieka 

Gotowy potargać los zły, 

Śpieszymy z pomocą – bo nie ma co zwlekać, 

                Rycerze Floriana to my.”  
      

                     
Halina Płocica

 
ELIMINACJE GMINNE I POWIATOWE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY 

POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” 

 Dnia 3 kwietnia 2009 roku w Szkole 
Podstawowej w Zarzeczu odbyły się Eliminacje 
Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy  
 
 
Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”  
w dwóch grupach wiekowych, dla uczniów szkół 
podstawowych  i uczniów gimnazjów. 

Punktowane miejsca i prawo reprezentowania 
gminy w eliminacjach powiatowych zdobyli 
uczniowie: 

W grupie szkół podstawowych: 

I miejsce – Krzysztof Stępak – Zespół Szkół  
w Żurawiczkach, 

II miejsce – Norbert Rzepa – Zespół Szkół  
w Żurawiczkach, 

III miejsce – Oliwia Zygmunt – Szkoła 
Podstawowa w Siennowie. 

 

W grupie gimnazjów: 

I miejsce – Dawid Jamroży – Gimnazjum  
w Zarzeczu, 

II miejsce – Rafał Wątroba – Gimnazjum  
w Zarzeczu, 

III miejsce – Gabriela Gaweł – Gimnazjum  
w Zarzeczu. 

Na  eliminacjach powiatowych turnieju do  
wyłonionej wcześniej reprezentacji dołączyli starsi 
koledzy z grupy wiekowej szkół 
ponadgimnazjalnych: Kamil Gołębiowski, 
Daniel Szeliga i Adam Gontarz. Eliminacje 
powiatowe, które zorganizował Zarząd Oddziału 
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych  i Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Przeworsku, odbyły się dnia  

 6 kwietnia 2009 roku w Przeworsku.  
W turnieju wzięło udział 41 uczniów szkół  
z terenu powiatu przeworskiego. 

 Po rozwiązaniu testu pisemnego  
i udzieleniu odpowiedzi ustnych, okazało się,  
że we wszystkich kategoriach wiekowych pierwsze 
miejsca zdobyli reprezentanci Gminy Zarzecze: 

W grupie Szkół Podstawowych – Krzysztof 
Stępak. 

W grupie Gimnazjów – Rafał Wątroba. 

W grupie Szkół Ponadgimnazjalnych – Kamil 
Gołębiowski. 

 Uczniowie ci zdobyli prawo udziału  
w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 

Jan Telega  
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DZIEŃ STRAŻAKA W PEŁNATYCZACH 
 
 Dnia 3 maja 2009 roku w Pełnatyczach 
odbyły się gminne uroczystości Dni Ochrony 
Przeciwpożarowej. Gospodarzem uroczystości 
była Ochotnicza Straż Pożarna w Pełnatyczach, 
która przejmowała w użytkowanie samochód 
pożarniczy Volkswagen Transporter zakupiony 
staraniem strażaków i sympatyków straży pożarnej. 
Samochód sprowadził z Niemiec Grzegorz 
Pieniążek. Adaptacji samochodu do celów 
pożarniczych dokonali strażacy z Pełnatycz.  
Zakup sfinansowano z budżetu  Gminy Zarzecze. 
 Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą 
odprawioną w kościele parafialnym przez ks. 
Anatola Standyłę i ks. Grzegorza Tereszczaka.  
Homilię do strażaków wygłosił ks. Grzegorz 
Tereszczak. Po mszy świętej odbyła się uroczysta 
zbiórka, na której stanęły poczty sztandarowe  
i  delegacje  strażaków  z  terenu  Gminy  Zarzecze 
i Woli Roźwienickiej.   
 

 
Poświęcenie samochodu w Pełnatyczach 

 

 W czasie zbiórki dokonano poświecenia  
i przekazania dla OSP Pełnatycze samochodu 
pożarniczego oraz wręczono wyróżniającym się 
strażakom odznaczenia korporacyjne. 
 Najwyższe strażackie odznaczenie „Złoty 
Znak Związku” otrzymał Dh Władysław Gąsior  
z OSP Rożniatów. 
 Życzenia z okazji Dnia Strażaka 
zgromadzonym złożyli: Wiceprezes Zarządu 
Wojewódzkiego ZOSP RP Dh Wiesław Kubicki, 
Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka  
i Komendant Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Przeworsku bryg. Jan Kwolek. 
Uroczystość zakończyła defilada i przemarsz 
pododdziałów  do  remizy  w  Pełnatyczach,  gdzie 
zaproszeni goście i strażacy usiedli przy wspólnym 
stole. Uroczystość uświetniła swoim występem 
gminna orkiestra strażacka z zespołem  mażoretek. 
 

 
Przemarsz oddziałów do remizy OSP w Pełnatyczach 
  

Jan Telega 

 
DZIEŃ STRAŻAKA W OSP ZARZECZE 

 
 W ramach obchodów święta strażackiego, 
w Zarzeczu odbyła się uroczystość poświęcenia  
i przekazania nowej chorągwi kościelnej, nad którą 
opiekę sprawuje Ochotnicza Straż Pożarna  
w Zarzeczu.  
 
 Do czasu nadania sztandaru dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej, przez dziesięciolecia 
chorągiew ta zastępowała jednostce sztandar, 
towarzyszyła straży w uroczystościach  kościelnych 
i w czasie świat strażackich. 

 
Poświęcenie nowej chorągwi kościelnej 
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Długi czas użytkowania i brak konserwacji 
spowodowały, że chorągiew uległa zniszczeniu  
w takim stopniu, że nie nadawała się do już do 
naprawy. Dlatego Zarząd OSP podjął decyzję  
o ufundowaniu nowej chorągwi, która  następnie 
została wykonana na wzór poprzedniczki.  
 

   Drużyna OSP Zarzecze 

 Przez okres ostatnich 30 lat funkcję 
chorążego sprawował druh Adam Tuleja. 
Opiekował się chorągwią i nosił ją w czasie 
uroczystości. Jednak ze względu na stan zdrowia 
musiał zrezygnować z tej funkcji. 
 Dnia 4 maja 2009 r, w kościele parafialnym 
w Zarzeczu, w asyście pocztu sztandarowego  
i kompanii honorowej OSP Zarzecze, w czasie  
mszy świętej, ks. Zenon Ruchlewicz poświęcił płat 
nowej chorągwi, który zawisł na drzewcu, 
zastępując wysłużony płat starej chorągwi. 
Funkcję chorążego i opiekę nad nową chorągwią  
przejął druh Robert Świerk. 
 Płat starej chorągwi miał być spalony, 
jednak ostatecznie podjęto decyzję, że  zostanie 
zachowany na pamiątkę dla przyszłych pokoleń  
i przechowywany będzie w remizie OSP  
w Zarzeczu. 

Jan Telega 

 
ZLOT SZKOLENIOWY W TARNOBRZEGU 

 
 Zarząd Wojewódzki Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP  
Województwa Podkarpackiego i Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu 
zorganizowali zlot szkoleniowy Ochotniczych 
Straży Pożarnych w ratownictwie drogowym, który 
odbył się dnia 9 maja 2009 r. w Tarnobrzegu.  
  

 
Ćwiczenia z zakresu ratownictwa medycznego 

 
Powiat przeworski reprezentował zespół  
z OSP Zarzecze w składzie: Marcin Granda – 
ratownik, Marek Cząstka – kierowca-ratownik, 
Damian Hejnosz – obserwator. 

 W ramach szkolenia zespół zaliczył test 
pisemny z zakresu ratownictwa medycznego oraz 
uporał się z trzema pozorowanymi wypadkami 
drogowymi na terenie miasta Tarnobrzega. 
 Głównym celem szkolenia było  
przygotowanie OSP do nowych zadań jakie  
nakłada na straż pożarną ustawa przeciwpożarowa. 
 

 
Zespół z OSP Zarzecze 

 
Jan Telega 
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TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ NA BOISKU SPORTOWYM ORLIK 2012 
 
 W dniu 15 marca 2009 r. na boisku 
sportowym Orlik w Zarzeczu odbył się pierwszy 
Turniej  Piłki Nożnej. Organizatorami turnieju byli 
Wójt Gminy i Gminna Rada Sportu w Zarzeczu.  

Rozgrywki na Boisku ORLIK 2012 

 W zorganizowanie turnieju zaangażowali 
się również działacze i zawodnicy klubów  
z miejscowości biorących udział w turnieju.  

Do udziału w turnieju zgłosiło się 6 drużyn 
reprezentujących miejscowości: Łapajówka, 
Maćkówka, Pełnatycze, Siennów, Zarzecze, 
Żurawiczki.  
 Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze  
w grupach a zwycięzcy rozgrywek grupowych 
rozegrali 2 mecze półfinałowe, mecz o III i I 
miejsce. Razem w  turnieju odbyło się 10 spotkań. 
Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco: 

I miejsce – LZS Pełnatycze, 

II miejsce – LKS Maćkówka, 

III miejsce – LKS Żurawiczki, 

IV miejsce – LKS Zarzecze, 

V miejsce – LKS Siennów, 

VI miejsce – LZS Łapajówka. 

Jan Telega
 

TATO SZYBCIEJ! 
 
 21 marca 2009 r. z różnych zakątków 
naszej archidiecezji przybyliśmy do Zarzecza, aby 
wziąć udział w II Rodzinnym Turnieju Halowej 
Piłki Nożnej Ruchu Światło-Życie. Sportowe 
zmagania rozpoczęliśmy od uczestnictwa we Mszy 
św. w intencji wszystkich uczestników  
i organizatorów. Mszy św. przewodniczył 
proboszcz ks. Zenon Ruchlewicz, a odprawiona 
została w miejscowym kościele pw. św. Michała 
Archanioła. Współcelebransami byli: ks. Marek 
Zajdel - archidiecezjalny moderator Ruchu Światło 
– Życie Domowy Kościół proboszcz z Rymanowa 
Zdroju, ks. Mariusz Woźny wikariusz z Sarzyny  
i ks. Krystian Koś wikariusz z Urzejowic. 
 Przed turniejem rozegranym  
w nowoczesnej Hali Sportowej ks. Zenon 
Ruchlewicz wyraził radość z faktu, że znajdujemy 
czas nie tylko na modlitwę, uwielbienie Pana Boga, 
ale również na rozwój naszego ciała.  
„To spotkanie jest okazją do dawania świadectwa 
czym żyjemy. Nasze ciało musi być sprawne,  
by był sprawny w nim duch” - powiedział.  

 Przedział wiekowy zawodników, członków 
Ruchu Światło-Życie Domowy Kościół wynosił 
od 11 do 52 lat. W tym spotkaniu pełnym 
wzajemnej życzliwości, nie zabrakło jednak 
elementów zdrowej sportowej rywalizacji. 
Zwyciężył zespół z parafii pw. Św. Judy Tadeusza 
w Adamówce, którego kapitanem był Piotr 
Rutkowski. Piotr przybył z żoną Haliną oraz  
z 13-miesięcznym synem Kamilem – najmłodszym 
kibicem. Zapytany o receptę na sukces, 
odpowiada: „Trzeba dużo ćwiczyć, mieć 
motywację i … wierzyć w zwycięstwo. Nigdy nie 
startowaliśmy w takim turnieju, dlatego radość  
z I-go miejsca jest niesamowita”. Po chwili dodaje: 
”Ofiarowałem Mszę św. i komunię św.  
za wszystkich uczestników. Modliłem się  
w intencji naszego zwycięstwa”. Drugie miejsce 
zdobyła drużyna z Radymna kierowana przez 
Adama Lisańczuka. W zmaganiach wspierali  
go m.in. synowie Michał i Marek. Trzecią pozycję 
wywalczył zespół z Urzejowic na czele z ks. 
Krystianem Koś. Czwartą  zajęli  zawodnicy  
z Zarzecza prowadzeni przez Piotra Iwanko.  
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Drużynę gospodarzy wspierali księża wikariusze 
Krzysztof Szybiak i Jakub Wielgos. Piąte miejsce 
zajęła reprezentacja Jarosławia (młodzież).  
Na kolejnych pozycjach uplasowały się drużyny  
z Sarzyny, Rymanowa Zdroju, Przemyśla  
i Jarosławia (dorośli).  
 „Młodzież o turnieju dowiedziała się  
ze strony Ruchu Światło – Życie.  Przyszli do mnie 
z propozycją uczestnictwa w rozgrywkach. 
Przygotowywali się długo i solidnie. Zamawiali 
sparingi z ministrantami i kolegami ze szkoły – 
mówi ks. Mariusz Woźny z Sarzyny. „Moja 
drużyna to prawdziwi oazowicze, którzy nie tylko 
przychodzą na spotkania, ale uczestniczą  
w rekolekcjach wakacyjnych, pomagają prowadzić 
rekolekcje parafialne czy szkolne, potrafią 
zaangażować się nie tylko w sprawy kościelne, ale 
pokazać się dobrze od strony sprawności 
fizycznej” – wyznaje. „Ten bój rozgrywa się  
w okresie Wielkiego Postu – czasu refleksji, 
skupienia i walki ze swoimi złymi skłonnościami. 
Wierzę, że ta sportowa rywalizacja wpłynie na to, 
iż ci młodzi zawodnicy będą tak samo chcieli  
z wielkim zapałem walczyć o swojego ducha”  
– stwierdza na zakończenie. 
 

 
Reprezentacja z Zarzecza na turnieju „Tato szybciej!” 

  
 W gronie zawodników z Rymanowa 
Zdroju znaleźli się m.in. księża Marek Zajdel – 
kapitan zespołu i Janusz Łuc. W tym zespole 
występowała jedyna zawodniczka turnieju - 
Dominika Dzidziul. „To spotkanie jest nie tylko 
oderwaniem się od codziennych spraw,  
ale również okazją do wzajemnego ubogacania się. 
Troszcząc się o ducha, dbając o sprawność 
fizyczną potrafimy pięknie, po Bożemu przeżyć 
dany nam czas” – mówi ks. Marek. Podzielając 
radość organizatorów ze znacznie poszerzonego, 
w stosunku do ubiegłego roku, kręgu osób 
zainteresowanych turniejem wyraził zadowolenie  
z możliwości zaprezentowania umiejętności 

sportowych na arenie archidiecezji. „W ubiegłym 
roku zajęliśmy pierwsze miejsce. Tym razem 
poszło nam inaczej. Najważniejsza jest wspaniała 
zabawa i ta atmosfera wspólnoty rodzin, która  
tu panuje” – opowiada Wiesław Kluska  
z rymanowskiej drużyny. 
Królem strzelców został Dominik Orzechowski  
z Urzejowic. Najlepszym bramkarzem Jacek Kucza 
z Zarzecza. Na miano najlepszego zawodnika  
w pełni zasłużył ks. Marek Zajdel. Zadecydowały 
o tym bardzo dobra gra, znakomite 
rozprowadzanie akcji i wysoka kultura sportowa. 
Dyplomy i statuetki wręczał zastępca Wójta 
Gminy Zarzecze Jan Telega. 
Turniejowe zmagania fachowo sędziowali: Maciej 
Mikołajek i Artur Kic. Regulamin opracował 
Zygmunt Szumilak, a koordynatorem zawodów 
był Jarosław Krukar. „Planujemy  
w przyszłym roku przeprowadzić takie zawody 
w dwóch grupach wiekowych – młodzież i dorośli, 
a zwycięzcy grup zagraliby w finale. Pozwoli nam 
to sprawniej i z równymi szansami dla wszystkich 
rozegrać turniej” – stwierdza Jarek. 
 

 
Wręczanie nagród turniejowych 

 
 Pyszny poczęstunek, zimne i gorące napoje 
niemal bez przerwy podawały małżonki i mamusie 
zawodników, a także dziewczęta z zarzeckiej oazy. 
Wszystkie razem zachęcały do walki swoich 
najbliższych. Najczęściej słyszane okrzyki to: 
„Tato szybciej!” oraz „Strzelcie jeszcze jednego 
gola!”. 
 Na zakończenie ks. Marek podziękował 
gospodarzom za dobrą organizację. Następnie 
powierzyliśmy się opiece Matce Najświętszej na 
czas Świąt Wielkanocnych i wydarzeń, które przed 
nami. 
 Organizatorzy turnieju ks. proboszcz 
parafii pw. św. Michała Archanioła, Domowy 
Kościół pełniący posługę w tej parafii oraz 
Stowarzyszenie „Nowa Kultura” z Jarosławia 
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składają podziękowania Wiesławowi Kubickiemu - 
Wójtowi Gminy Zarzecze za bezpłatne 
udostępnienie wszystkich pomieszczeń  
w nowoczesnej hali sportowej. Wyrazy 
wdzięczności kierują pod adresem Krzysztofa 
Majkowskiego – dyrektora Szkoły Podstawowej  

za umożliwienie korzystania ze szkolnej stołówki. 
Natomiast uczestnicy turnieju są bardzo wdzięczni 
gospodarzowi gminy za możliwość zwiedzenia 
Pałacu – Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu.  
 

Zdzisław Wójcik 

 
II MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  

W GIMNASTYCE DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  
I GIMNAZJÓW – ZARZECZE 2009 

 
 
 W dniach 30.03.2009 – 02.04.2009, w Hali 
Sportowej w Zarzeczu odbyły się II Mistrzostwa 
Województwa Podkarpackiego w Gimnastyce 
Dziewcząt i Chłopców.  
 W czterech dniach zawodów wystąpiły 
kolejno: dziewczęta ze szkół podstawowych (147 
zawodniczek z 38 szkół), chłopcy także ze szkół 
podstawowych (82 zawodników z 22 szkół), 
dziewczęta – reprezentujące gimnazja  
(93 zawodniczki z 25 szkół) oraz chłopcy  
z gimnazjów (64 zawodników z 17 gimnazjów). 
 Należy podkreślić, że do Zarzecza 
przyjechali uczniowie szkół podstawowych  
i gimnazjów z najodleglejszych zakątków woj. 
podkarpackiego. Znaczenie też wzrosła liczba 
uczniów oraz ilość szkół, która wzięła udział  
w zawodach w zestawieniu z poprzednim rokiem.  
 Klasyfikacja końcowa zawodów 
przedstawia się następująco. W wieloboju 
gimnastycznym dziewcząt szkół podstawowych  
I miejsce zajęła Małgorzata Łukasik (SP nr 27 
Rzeszów), II miejsce wywalczyła Dominika 
Drewniak (SP 12 Rzeszów), a III Kaja Bukowska 
(SP 10 Rzeszów). Wśród chłopców szkół 
podstawowych najlepszym gimnastykiem okazał 
się Kamil Rościński (SP Zahutyń), drugie miejsce 
zajął Bartosz Piątek (SP 12 Rzeszów), a trzecią 
pozycję wywalczył Seweryn Siębrzuch (SP 2 
Przeworsk). Klasyfikacja szkół podstawowych 
wygląda następująco: dziewczęta – I miejsce SP 12 
Rzeszów, II miejsce SP 27 Rzeszów, III miejsce 
SP 10 Rzeszów. W tym miejscu chciałbym dodać, 
że dziewczęta – reprezentujące szkoły podstawowe 
z Rzeszowa, to także medalistki wielu zawodów 
rangi ogólnopolskiej w akrobatyce sportowej. 
 Z kolei klasyfikacja końcowa chłopców 
szkół podstawowych jest następująca: I miejsce SP 
12 Rzeszów, II miejsce SP nr 3 Rzeszów i III 
miejsce SP Zahutyń. 
 Najlepszą zawodniczką wśród 
gimnazjalistek okazała się Kamila Zubel 
(Gimnazjum nr 2 Zagórz), II pozycję zajęła Magda 

Helon (Gimnazjum nr 9 Rzeszów), III miejsce 
zajęła Izabela Matias także z Gimnazjum nr 9  
w Rzeszowie. W tym miejscu należy podkreślić 
bardzo wysokie lokaty dziewcząt PG w Zarzeczu. 
Joanna Mioduszewska wywalczyła IV miejsce, 
Małgorzata Karaś VIII miejsce, a Karolina Górska 
XVI miejsce. W generalnej klasyfikacji dziewcząt  
z gimnazjów I miejsce wywalczyły dziewczęta  
z Gimnazjum nr 9 w Rzeszowie, II miejsce 
przypadło dla  Gimnazjum nr 2 w Zagórzu,  
a brązowy medal dla reprezentantek PG  
w Zarzeczu. 
 Wśród chłopców: I miejsce zdobył 
Bartłomiej Byjoś (Gimnazjum nr 7 Rzeszów),  
II miejsce dla Rafała Skarbowskiego z Gimnazjum 
nr 2 w Sanoku, a III miejsce wywalczył Mikołaj 
Andriyishyn z PG w Zarzeczu. Tu także należy 
wyróżnić pozostałych chłopców z PG w Zarzeczu. 
Jacek Bielec zajął VII miejsce, Michał Cielęcy XII 
lokatę, XXIV miejsce wywalczył Krystian Rusinek. 
W składzie drużyny z Zarzecza był także Dominik 
Szeliga. Dzięki tak wspanialej postawie chłopcy  
z PG w Zarzeczu obronili tytuł i po raz drugi  
z rzędu zostali mistrzami woj. podkarpackiego, 
srebrne medale stały się udziałem chłopców  
z Gimnazjum nr 2 w Zagórzu, a brązowe medale 
zdobyli zawodnicy Gimnazjum nr 2 w Sanoku. 
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali 
poczęstunek, najlepsi zawodnicy medale  
i dyplomy, a szkoły puchary. 
 Sędzią głównym zawodów był dr Grzegorz 
Bielec. Sędziowie poszczególnych konkurencji to: 
Ewa Mocha, Ewelina Fijołek, Katarzyna Warchoł, 
Mirosław Kaźmierczak i dr Krzysztof Warchoł. 
Sekretariat zawodów prowadził Jacek Bigus 
reprezentujący współorganizatora zawodów, czyli 
Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek 
Sportowy w Rzeszowie. 
 Zawody zakończyły się dużym sukcesem 
organizacyjnym i sportowym. W trzecim dniu 
zawodów obecni byli reporterzy TVP Rzeszów.  
                                               Krzysztof Warchoł 
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KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PRZEWORSKU 

W związku z faktem wejścia w życie z dniem 2 czerwca 2009 r. przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby 
Aujeszkyego u świń (Dz. U. Nr 74, poz. 631 z 2009 r.) informuję o wprowadzeniu nowych  zasad obowiązujących  
w odniesieniu do przemieszczeń  zwierząt pomiędzy stadami oraz do rzeźni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  
a mianowicie:  

I. Każdą przesyłkę świń (pomiędzy stadami, do punktów skupu i do rzeźni) zaopatruje się w świadectwo zdrowia. 

II. Każdy kto zakupi świnie na targu ma obowiązek posiadać świadectwo zdrowia, potwierdzające jej pochodzenie. 

III. Przesyłkę świń kierowaną do uboju w rzeźni zaopatruje się w świadectwo zdrowia zawierające następujące 
informacje: numer świadectwa zdrowia, określenie organu wydającego świadectwo, liczbę zwierząt, 
numery identyfikacyjne zwierząt, pochodzenie zwierząt, przeznaczenie zwierząt, środek transportu i jego numer 
rejestracyjny, informacje o spełnieniu przez świnie wymagań zdrowotnych, informację o występowaniu choroby 
Aujeszkyego w stadzie pochodzenia zwierząt, datę, pieczęć i podpis właściwego urzędowego lekarz weterynarii. 

IV. Opłaty za wystawienie świadectw zdrowia pobiera się zgodnie z poz. 3  Załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności 
wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania 
informacji tym zakresie Komisji Europejskiej,  powiększoną o koszty dojazdu: do 15 sztuk trzody chlewnej 17,00 złotych, 
powyżej 15 sztuk - za każde następne zwierzę 1,00 złoty. 

Jednocześnie informuje, że upoważnionymi do wystawiania świadectw zdrowia na terenie powiatu przeworskiego  
w chwili obecnej są lekarze weterynarii :  

Marek Dymek, Gabinet Weterynaryjny Łopuszka Mała 3a, 37-220 Kańczuga, tel. (016)-642-38-32 
Marek Kamiński, Gabinet Weterynaryjny – 37-205 Zarzecze, tel. (016) 648-50-57, 693 855 040 
Zdzisław Nowosiad, Gabinet Weterynaryjny – 37-200 Przeworsk ul. Sobieskiego 81 tel. (016) 648-38-89, 603 741 972 

 
INFORMACJA DLA HODOWCÓW I WŁAŚCICIELI KONI 

 
Polski Związek Hodowców Koni informuje, że od 1 lipca 2009 roku wszystkie konie i inne koniowate opisywane po raz 
pierwszy w celu wystawienia paszportu, będą identyfikowane dodatkowo poprzez wszczepienie transpondera 
(mikrochipa) w górną część szyi, po lewej stronie. 
Wymóg zaopatrywania koniowatych w transpondery wprowadziła Komisja Europejska we wszystkich krajach 
członkowskich Unii Europejskiej. 
Każdy transponder jest wyposażony w niepowtarzalny w skali świata numer, który może być odczytany  
za pomocą czytnika.  
Czynność wszczepienia transpondera jest bezpieczna dla konia, a osoby wykonujące ją przeszły specjalistyczne 
przeszkolenie. Jednakże dla prawidłowego wykonania zabiegu konieczne jest przygotowanie zwierzęcia przez właściciela, 
tzn. wyczyszczenie, założenie kantaru i unieruchomienie przez dwie osoby. Umożliwi to podejście do konia z lewej strony 
i bezpieczne dla człowieka i zwierzęcia wszczepienie transpondera. 
Terminy i miejsca, gdzie dokonywana będzie identyfikacja w celu wystawienia paszportu i zaopatrzenia koni  
w transpondery, zostaną ustalone i ogłoszone przez wojewódzkie/okręgowe związki hodowców koni (OZHK/WZHK). 
Właściciel konia musi wypełnić i podpisać "Zgłoszenie konia do rejestru". Zgłoszenia są dostępne  
w biurach OZHK/WZHK, na punktach kopulacyjnych ogierów oraz na stronach internetowych PZHK www.pzhk.pl  
w zakładce OZHK/WZHK 
 
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA DEPARTAMENT POMOCY KRAJOWEJ 

 
Informuje, że od 1 kwietnia 2009 r. pomoc finansowa ARiMR na zbiór, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt 
gospodarskich jest udzielana pod warunkiem dokonania zgłoszenia padnięcia zwierzęcia gospodarskiego z gatunku bydło, 
owce, kozy, świnie lub konie i jego unieszkodliwiania zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. 
Ograniczenie to wynika z § 14 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji 
niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ((Dz. U. Nr 22, poz.121). 
Oznacza to, że producent rolny, który nie zgłosił do ARiMR w terminie padnięcia swojego zwierzęcia nie będzie mógł 
skorzystać z pomocy finansowej Agencji. 
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Wymiana sieci wodoci¹gowej 
w Zalesiu i £apajówce 

oraz budowa kolektora przesy³owego 
do ¯urawiczek i Maækówki

Projekt wspó³finansowany 

ze œrodków Unii Europejskiej

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego 

na lata 2007-2013

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

1.Budowê kolektora przesy³owego z ujêcia wody w Zarzeczu do miejscowoœci ¯urawiczki i Maækówka;
2.Modernizacjê stacji uzdatniania wody w Zarzeczu;
3.Wymianê sieci wodoci¹gowej w £apajówce i Zalesiu z przy³¹czami.

Termin realizacji:
31.05.2010 r.

Ca³kowita wartoœæ projektu:
5 902 928,07 z³

Kwota dofinansowania 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 
4 026 387,24 z³

Œrodki w³asne:
1 876 540,83 z³

www.zarzecze.itl.pl                                                       www.rpo.podkarpackie.pl

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPO£ECZNY
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

PROGRAM
REGIONALNY

W dniu 27.02.2009 roku Gmina Zarzecze podpisa³a umowê o dofinansowanie
projektu pn. "Wymiana sieci wodoci¹gowej w Zalesiu i £apajówce 
oraz budowa kolektora przesy³owego do ¯urawiczek i Maækówki".


