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Mieszkańcy Gminy Zarzecze!
Mija cztery lata od wydania pierwszego numeru
„Kuriera Zarzeckiego”, a jednocześnie kończy się 4-letnia
kadencja działalności Rady Gminy oraz Wójta Gminy
Zarzecze. Dzięki „Kurierowi” raz w kwartale mogliśmy
informować mieszkańców o bieżącej działalności gminy
przekazując kolejne numery naszego pisma.
Natomiast
internetowej

za

pośrednictwem

docieraliśmy

do

naszej

strony

szerszego

kręgu

zainteresowanych sprawami naszej gminy.
Na koniec kadencji należałoby zadać sobie pytanie jaka ona była… Myślę, że wielu mieszkańców wyraziłoby
opinię, że udało nam się znacznie więcej zrealizować, jak
zakładaliśmy to cztery lata temu.
Byliśmy dobrze przygotowani do przejęcia dotacji
unijnych dzięki temu, że wcześniej mieliśmy opracowaną
dokumentację techniczną na przebudowę wodociągów
w

gminie,

modernizację

oczyszczalni

ścieków,

rewitalizację zabytkowego parku czy budowę centrum
sportu

i

rekreacji.

Gdy

Marszałek

Województwa

Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków, to braliśmy
z półki

kompletną dokumentację wraz z pozwoleniem

na budowę i składaliśmy ją, ubiegając się o dotacje
na wszystkie możliwe zadania.
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Również w obecnej kadencji udało
nam

się

rozwiązać

utworzeniu

Gminnego

braku

Centrum Doradztwa Rolniczego oraz

przedszkoli. To do 14 oddziałów na

dużemu zaangażowaniu sołtysów wsi,

terenie

ponad 200 rolników złożyło wnioski

naszej

problem

Dzięki

gminy

uczęszczają

wszystkie dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

o

Warto tu dodać, że siedziba zespołu

towarowych, które to w przeliczeniu

zarządzającego

na 1 gospodarstwo wynosi ok. 25 tys. zł.

81

przedszkolami

znajduje się właśnie w Zarzeczu.

dotacje

do

Wielu

gospodarstw

rolników

nisko-

skorzystało

Jestem przekonany, że większość

z dotacji na modernizację gospodarstw,

mieszkańców jako najważniejszy sukces

tworzenie mikroprzedsiębiorstw, a także

gminy uzna przebudowę i remonty dróg

z programu „Młody rolnik” oraz rent

gminnych i powiatowych.

strukturalnych. Łączna wartość dotacji
pozyskanej bezpośrednio przez gminę

Również na najbliższe kilkanaście

oraz przez powiat na przebudowę dróg

lat będziemy mieć rozwiązany problem

powiatowych i scalanie gruntów we wsi

dostawy czystej wody do wszystkich
mieszkańców

gminy

oraz

Pełnatycze wyniosła 26 mln 671 tys. zł.

odbioru

W

ścieków.
Nasz

zabytkowy

park

przebiegała

wraz

Bardzo

z pałacem i muzeum będzie na pewno

Centrum

Stalowa
że

Przemyśl,
Wola.

pierwsza

Tarnobrzeg

Wierzymy
w

Polsce

co

rentowności

wpłynie
naszych

na

zaangażowaniem

Naszą
najsprawniej

czy

się

ze

sołtysów,

ambicją

jest

zakończyć

aby

jak

realizowane

inwestycje oraz zrealizować to, na co

również,

mieszkańcy

rolnicza

gminy

czekają

tj.

dokończenie naprawy ulic, chodników,

biogazownia powstanie właśnie w naszej
gminie,

spotykaliśmy

zakłóceń.

wiejskich.

pozazdrościć nawet 80-tysięczne miasta
jak

większych

zadań

radnych wsi, strażaków i kół gospodyń

Sportu i Rekreacji będą mogły nam

takie

często

dużym

w województwie podkarpackim.
naszego

bez

realizacja

wsparciem ze strony mieszkańców oraz

zaliczany do najbardziej atrakcyjnych

Natomiast

większości

oświetleń drogowych oraz uzbrojenie

poprawę

terenów pod nowe budowy.

gospodarstw.

Wiesław Kubicki
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REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
W MIJAJĄCEJ KADENCJI RADY GMINY,
WÓJTA GMINY, TJ. W LATACH 2007 - 2010
Lata ostatniej kadencji były sprzyjające
w realizacji zadań inwestycyjnych na terenie
gminy Zarzecze ze względu na możliwość
pozyskiwania środków unijnych w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego oraz Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych.
Gmina była dobrze przygotowana
do realizacji zadań z udziałem środków
unijnych. Posiadaliśmy opracowaną wcześniej
pełną dokumentację projektowo–kosztorysową
na takie zadania jak:

 przebudowa wodociągów w Zalesiu
i Łapajówce wraz kolektorem przesyłowym
do Żurawiczek oraz modernizacja ujęcia
wody w Zarzeczu;
 rewitalizacja parku w Zarzeczu;
 budowa Gminnego Centrum Sportu
i Rekreacji w Zarzeczu;
 modernizacja
oczyszczalni
ścieków
w
Zarzeczu
wraz
z
wymianą
przepompowni ścieków;
 przebudowa drogi gminnej w Łapajówce;
 odnowa wsi Siennów.

MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I REMONTY DRÓG
Na początku 2007 roku 50% dróg
gminnych posiadało nową nawierzchnię tj.
w Maćkówce, w Siennowie i Zalesiu. Obecnie
tylko droga Zalesie „Parcelacja” wymaga
remontu
oraz
ulice,
przy
których
zlokalizowanych jest nie więcej jak pięć
gospodarstw. Wszystkie pozostałe drogi
gminne i dojazdowe posiadają nową asfaltową
nawierzchnię. Na początku ostatniej kadencji
w 2007 roku dobrą nawierzchnię na drogach
powiatowych posiadało zaledwie 15 % dróg,
były to krótkie odcinki w Żurawiczkach,
Pełnatyczach i Zarzeczu, razem około 5 km .
Wszyscy pamiętamy w jakim stanie
była droga powiatowa Pełnatycze „Parcelacja”
– Rożniatów, Zarzecze - Siennów, Zarzecze –
Pełnatycze, Maćkówka – Żurawiczki przez
wieś, Kisielów przez wieś, czy Zarzecze –
Żurawiczki przez las. Drogi te w większości
były trudno przejezdne.
Po czterech latach sytuacja na drogach
powiatowych na terenie gminy Zarzecze
zmieniła się zdecydowanie. Obecnie mamy
nowe nawierzchnie asfaltowe na 90 % dróg.
Do wykonania pozostał jeszcze remont drogi

powiatowej Kisielów – Zarzecze – Żurawiczki.
W trakcie realizacji jest budowa chodników
przy drogach powiatowych w Pełnatyczach
i Zarzeczu.

Otwarcie drogi gminnej w Łapajówce

Tak wysokie wykonanie inwestycji
na drogach powiatowych było możliwe dzięki
właściwej współpracy pomiędzy Wójtem
Gminy Zarzecze, Starostą Przeworskim,
Radą Gminy i Radą Powiatu Przeworskiego.
Był to też najlepszy okres w historii
funkcjonowania powiatu przeworskiego.
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GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Poprawa jakości wody pitnej była
priorytetowym
zadaniem
inwestycyjnym
obecnej kadencji. Jakość wody szczególnie
w Żurawiczkach i Maćkówce była zła.
Ujęcie wody w Zarzeczu i Zalesiu było
przestarzałe,
elementy
sieci
zużyte
i
skorodowane
powodowały
częste
występowanie
awarii
i
zagrożenie
w płynności dostawy wody dla mieszkańców.
W roku 2008 opracowano projekt
techniczny na wymianę sieci wodociągowej we
wsi Zalesie i Łapajówka, budowę kolektora
przesyłowego do wsi Żurawiczki oraz
modernizację ujęcia wody w Zarzeczu
i Zalesiu. Zadanie zostało zrealizowane
w latach 2009 – 2010 przez Firmę WODO-GAZ
- Józef Słota za kwotę około 6 mln złotych z
czego dotacja z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
wyniosła 70 % wartości inwestycji .
Obecnie mamy do dyspozycji czystą
wodę dla wszystkich miejscowości gminy
Zarzecze z jednego ujęcia w Zarzeczu
z nowoczesną stacją uzdatniania.
Również
grupowa
oczyszczalnia
ścieków w Zarzeczu powstała w latach
dziewięćdziesiątych
wymagała
remontu

i
modernizacji
wraz
z
trzynastoma
przepompowniami
ścieków
w
terenie.
Inwestycja
została
rozpoczęta
w roku bieżącym za kwotę 3.816 tys. zł, przy
dofinansowaniu
z
Programu
Rozwoju
Obszarów Wiejskich w wysokości 2.350 tys. zł.
Planowany termin oddania do użytku 15 kwiecień 2011 r.

Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków

Bardzo ważną dla Gminy Zarzecze
inwestycją dla rolnictwa będzie budowa
biogazowni rolniczej na gruntach wsi
Pełnatycze.
Obecnie
trwają
prace
projektowe.

KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW
Dnia 29 grudnia 2006 roku na
podstawie aktu notarialnego za zgodą Rady
Powiatu Przeworskiego obecnej kadencji
Gmina Zarzecze stała się właścicielem 7 ha
parku oraz pałacu wraz z oficyną. Od tego
czasu do chwili obecnej trwają prace
remontowo-modernizacyjne pałacu i oficyny.
Zamontowano nowoczesną instalację
przeciwpożarową
i
antywłamaniową,
odnowiono parkiety oraz wyremontowano
stolarkę okienną i drzwiową. Wszystkie
te roboty wykonano ze środków Ministerstwa

Kultury oraz Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.
Obecnie trwają prace przy remoncie
oficyny,
wymianie
stolarki
okiennej
i drzwiowej oraz wykonaniu tynków elewacji
oficyny i naprawa tynków elewacji pałacu.
Najważniejszym
i
największym
zadaniem w dziedzinie ochrony zabytków jest
prowadzona
obecnie
rewitalizacja
zabytkowego parku w Zarzeczu. Wartość
zadania wynosi 3.540 tys. zł, z czego dotacja
z Urzędu Marszałkowskiego prawie 3 mln zł.
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Wykonawcą robót jest Firma Budowa Dróg
i Mostów – Józef Babiś . Planowany termin
oddania inwestycji do użytku to 15 wrzesień
2011 r.

Odnowiona elewacja oficyny w Zarzeczu

Aktualnie wykonywane są drogi
dojazdowe z kostki granitowej, utwardzone
alejki – około 4 km, podświetlane fontanny,
altana na wyspie, odmulono staw, wykonano
oświetlenie parku, wykonywany jest remont
budynku gospodarczego – „lodziarni”,
wykonywane jest ogrodzenie parku. W roku
przyszłym
planowane
jest
urządzenie

dziewięciu rabat kwiatowych wśród których
ustawiona zostanie nowoczesna estrada
plenerowa zakupiona za kwotę 160 tys. zł
w ramach powyższej inwestycji.
Przy Centrum Kultury działa 4 zespoły
śpiewacze, które odnoszą wiele sukcesów
występując na terenie gminy, powiatu
i województwa.
W 2011 roku będzie 10-ta rocznica
powstania
i
funkcjonowania
Gminnej
Strażackiej Orkiestry Dętej oraz zespołu
dziewczęcego mażoretek .
Ważną działalnością w zakresie kultury
jest utworzenie i funkcjonowanie Muzeum
Dzieduszyckich w pałacu w Zarzeczu, którego
uroczyste otwarcie nastąpiło w dniu
26 kwietnia 2008 roku .
Centrum Kultury jest organizatorem
wielu imprez o zasięgu ogólnopolskim,
wojewódzkim i regionalnym, między innymi:
Ogólnopolski
Konkurs
Plastyczny
„Zapobiegajmy pożarom”, Przegląd Zespołów
Śpiewaczych „Pod platanem”, Gminny
Przegląd Kolęd i Pastorałek, Przegląd Dorobku
Kulturalnego Gminy w ramach dni Zarzecza
oraz Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

SPORT I KULTURA FIZYCZNA
Na terenie gminy działa pięć Ludowych
Klubów Sportowych we wsiach Zarzecze,
Żurawiczki, Kisielów, Siennów i Maćkówka.
Kluby z Kisielowa i Zarzecza
reprezentowały
gminę w rozgrywkach
w klasach okręgowych. Obecnie najlepsze
zaplecze
sportowe
posiada
klub
w Kisielowie. Obiekt sportowy wraz z płytą
boiska został wykonany w czynie społecznym.
Zostało wykonane również przy
zaangażowaniu społecznym nowe zaplecze dla
LKS Zarzecze. W końcowej fazie realizacji jest
budowa nowego zaplecza sportowego dla LKS
Żurawiczki. Trwają prace przy urządzaniu
płyty boiska dla LKS Siennów w ramach
odnowy wsi Siennów.
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Budowa Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji

Największą inwestycją dla gminy
Zarzecze w zakresie sportu i kultury fizycznej
jest rozpoczęta budowa Gminnego Centrum

KURIER ZARZECKI

Sportu i Rekreacji w Zarzeczu. Wykonawcą
robót jest Firma ŁĄCZBUD Rzeszów za kwotę
2.190 tys. zł. Będzie to drugie po RESOVII
Rzeszów pełnowymiarowe boisko do piłki
nożnej z bieżnią na 400 mb ze sztucznej

nawierzchni – tartanu z urządzeniami
lekkoatletycznymi oraz pełnym zapleczem
socjalnym i trybunami.
Planowany termin oddania obiektu
do użytku to 30.05.2011 r.

OCHRONA ZDROWIA
W 2007 roku Gmina Zarzecze przejęła
na własność od Powiatu Przeworskiego
ośrodki zdrowia w Zarzeczu i Żurawiczkach.
W roku 2008 wymieniono w tych
obiektach stolarkę okienną i drzwiową oraz
wykonano projekt adaptacji i modernizacji
pomieszczeń.
W
roku
2010
w
przetargu
nieograniczonym sprzedana została była
Lecznica Zwierząt za kwotę 334 tys. zł.
Całość tej kwoty przeznacza się na remont
ośrodków zdrowia. Zakres robót obejmuje
wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych,
wykonanie docieplenia budynków i tynków
elewacji, wymianę instalacji centralnego
ogrzewania
i
elektrycznej,
roboty
wykończeniowe
oraz
modernizacyjne

wewnątrz budynku z wymianą podłóg
i posadzek włącznie. W wyniku tych prac
powstaną nowe gabinety specjalistyczne.

Ośrodek Zdrowia w Zarzeczu w trakcie remontu

STRAŻE POŻARNE
W okresie ostatniej kadencji dla
Ochotniczych Straży Pożarnych z Żurawiczek,
Siennowa zakupiono nowe samochody
strażackie, dla Pełnatycz i Zalesia samochody
używane.
Na bieżąco uzupełniano umundurowanie strażaków i sprzęt ratowniczo-bojowy.
Zakupiono dwie pompy szlamowe dla
Siennowa i Żurawiczek.
We wszystkich remizach prowadzone
były remonty bieżące. W miejscowościach
Łapajówka, Rożniatów i Kisielów przy
remizach w czynie społecznym przez
strażaków wybudowane zostały nowe grzybki
taneczne.
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W ramach odnowy wsi Siennów wykonano
remont kapitany remizy. Z byłego obiektu
pozostały
nienaruszone
tylko
mury
zewnętrzne. Wymieniono strop, konstrukcję
dachową wraz z pokryciem, wykonano
docieplenie budynku wraz z tynkami elewacji,
wymieniono stolarkę okienną i drzwiową
wykonano instalację centralnego ogrzewania
i elektryczną, wykonano nowe posadzki, tynki
wewnętrzne, przebudowano sanitariaty oraz
kuchnię, place wokół remizy zostały
utwardzone kostką brukową i granitową.
Funkcyjność obiektu jego estetyka oraz
położenie sprawiają, że może być miejscem
atrakcyjnym na organizację imprez weselnych
i towarzyskich.

KURIER ZARZECKI

OŚWIATA
Gmina Zarzecze jest jedyną gminą
w województwie, która nie zlikwidowała ani
jednej szkoły, mimo że ekonomicznie było by
to uzasadnione. Likwidacja szkoły jest
znacznym osłabieniem danej wioski na tle
innych miejscowości w gminie.
Mamy
dobrą
wyremontowaną
i wyposażoną bazę szkolną. We wszystkich
szkołach
na
terenie
gminy
została
zamontowana
nowa
stolarka
okienna
i drzwiowa PCV, na budynku Zespołu Szkół
w Żurawiczkach zlikwidowano ostatni
stropodach wykonując nową konstrukcję
dachową wraz z pokryciem blachą trapezową
powlekaną,
przekształcono
istniejące
mieszkanie
na
odział
przedszkolny.
Przeprowadzono gruntowny remont Szkoły
Podstawowej w Kisielowie przekształcając
również istniejące mieszkanie na oddział
przedszkolny.
W ramach Związku Gmin Ziemi
Przeworskiej zrzeszającego 11 gmin, którego

siedzibą jest Zarzecze, w naszej gminie od 2007
roku funkcjonuje czternaście oddziałów
przedszkolnych
zlokalizowanych
we
wszystkich
miejscowościach,
które
finansowane są w całości ze środków unijnych.
Pracę w tych oddziałach znalazła spora grupa
nauczycieli
posiadających
odpowiednie
przygotowanie zawodowe.
Przy
Publicznym
Gimnazjum
w Zarzeczu w 2008 roku przekazano do
użytku nowy zespół boisk o sztucznej
nawierzchni z zapleczem socjalnym „ORLIK”
za kwotę około 1 mln zł. Udział Gminy 33 %
wartości inwestycji.
W 2009 roku oddano do użytku nową
siedzibę
Zespołu
EkonomicznoAdministracyjnego
Szkół
w
Zarzeczu
mieszczącą się na piętrze starej szkoły
podstawowej. Całość robót wykonała własna
grupa remontowo-budowlana działająca przy
Urzędzie Gminy Zarzecze.

ROLNICTWO
Największym marzeniem mieszkańców
wsi Pełnatycze było doczekanie się na
rozpoczęcie prac związanych ze scaleniem
gruntów rolnych. Do tej pory niektórzy
mieszkańcy mieli po kilkadziesiąt działek
rolnych położonych w różnych częściach wsi.
Niektóre działki miały po kilka metrów
szerokości, co uniemożliwiało ich właściwą
uprawę. Po kilku latach oczekiwania na
wniosek Starosty Przeworskiego Wojewoda
Podkarpacki przyznał kwotę 2.100 tys. zł na
wykonanie scaleń. Prace geodezyjne zostały
rozpoczęte.
Bardzo ważną sprawą dla rolników jest
budowa na terenie gminy biogazowni. Mała
opłacalność buraka cukrowego powoduje, że
rolnicy mają problem z zagospodarowaniem
swoich użytków rolnych. Rozwiązaniem
będzie oddanie do użytku biogazowni, która
do funkcjonowania potrzebować będzie

między innymi około 500 ha zielonej
kukurydzy. Pierwsze umowy kontraktacyjne
kukurydzy winny być zawierane z rolnikami
już w jesieni 2011 roku.
W naszej gminie otwarto Gminne
Centrum
Doradztwa
Rolniczego
zlokalizowane w nowoczesnych warunkach
w siedzibie Banku Spółdzielczego.
Pracownicy Centrum w sposób profesjonalny
pomagają rolnikom w przygotowywaniu
wniosków pomocowych, wniosków o dopłaty
bezpośrednie, gospodarstwom ekologicznym,
czy też niskotowarowym. Gmina Zarzecze jest
najlepszą gminą w powiecie pod względem
ilości gospodarstw niskotowarowych – ponad
200 gospodarstw. Prowadzone są bieżące
remonty urządzeń melioracyjnych i rowów
w ramach Spółek Wodnych. W roku bieżącym
wykonano wał przeciwpowodziowy we wsi
Żurawiczki.
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INNE DZIAŁANIA GMINY
Staramy
się
w
różny
sposób
minimalizować skutki bezrobocia na terenie
gminy. Zatrudniamy bezrobotnych w ramach
staży,
robót
publicznych
i
prac
interwencyjnych.
Ostatnio
na
robotach
publicznych
zatrudniliśmy
30
osób.
Wszyscy pracowali przy robotach
porządkowych oraz remontowo-budowlanych
prowadzonych przez gminę.
Bardzo ważne miejsce na rynku pracy
zajmuje Zakład Guma i Plastik Recycling
w Zarzeczu i Rożniatowie, który jest
podstawowym zakładem pracy dla naszych
mieszkańców. Zakład ten ciągle się rozwija
i unowocześnia.

Nowy budynek administracyjny GPR w Zarzeczu

Rok
otrzymania
dotacji

2007

Również ważnym zakładem dla Gminy
jest Firma Bamal w Pełnatyczach, która
zatrudnia kilkadziesiąt osób.
Powstają nowe zakłady handlowo–
usługowe, które tworzą nowe miejsca pracy.
W Urzędzie Gminy na dzień dzisiejszy
zarejestrowanych
jest
158
podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą.
Opracowany został nowy projekt
zagospodarowania przestrzennego dla osiedla
domków jednorodzinnych w Zarzeczu – dla 70
działek, pozwalający zabezpieczyć potrzebne
tereny inwestycyjne na najbliższe kilka lat.
Są to tylko ważniejsze zadania
realizowane w ostatniej kadencji na terenie
naszej gminy. Na przedstawienie wszystkich
działań nie pozwala objętość wydawanego
„Kuriera Zarzeckiego”.
Mogę
śmiało
i
z
całą
odpowiedzialnością stwierdzić, że to wszystko,
co obiecywali w kampanii wyborczej obecni
Radni Rady Gminy, Wójt Gminy oraz Radni
Rady
Powiatu
zostało
zrealizowane
w znacznie szerszym zakresie.
Wykaz
inwestycji
i
zadań
zrealizowanych i realizowanych z udziałem
środków unijnych w ostatniej kadencji
przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania

Wartość
zadania

Wartość
dotacji

Jednostka
udzielająca dotacji

Termin
realizacji

Zakup samochodu
strażackiego dla OSP
Żurawiczki

123 tys. zł

50 tys. zł

Związek
Ochotniczych Straży
Pożarnych

2007

142 tys. zł

142 tys. zł

Ministerstwo
Edukacji (rezerwa
oświatowa)

2007

114 tys. zł

30 tys. zł

Ministerstwo
Edukacji (rezerwa
oświatowa)

2007

Dostawa wyposażenia sal
gimnastycznych
w Szkole Podstawowej
w Maćkówce, Szkole
Podstawowej w Zarzeczu
oraz Publicznego
Gimnazjum w Zarzeczu
Nadbudowa dachu na
budynku Publicznego
Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Zarzeczu
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Rok
otrzymania
dotacji

2008

2009

Nazwa zadania
Zabezpieczenie
przeciwpożarowe
i antykradzieżowe
Pałacu Dzieduszyckich
w Zarzeczu
Konserwacja
i restauracja dekoracyjnej
posadzki w Pałacu
Dzieduszyckich
w Zarzeczu
Remont dróg dojazdowych
do gruntów rolnych
położonych we wsi Zalesie
Dostawa samochodu
9-osobowego (bus)
Remont budynku Szkoły
Podstawowej
w Rożniatowie – wymiana
stolarki okiennej
Remont drogi transportu
rolnego
w Pełnatyczach
Remont drogi transportu
rolnego w Rożniatowie
Wymiana sieci
wodociągowej
w Zalesiu i Łapajówce
oraz budowa
kolektora przesyłowego
do Żurawiczek i Maćkówki
Budowa Kompleksu
Sportowego
Moje Boisko – Orlik 2012
w Zarzeczu - ETAP I
Prace renowacyjnoremontowe w Pałacu
Dzieduszyckich
w Zarzeczu
Nadbudowa dachu na
budynku Zespołu Szkół
im. Św. Brata Alberta
w Żurawiczkach
Remont nawierzchni drogi
w Zarzeczu i Pełnatyczach
(stara droga)
Prace renowacyjne
monochromatycznych
powierzchni ścian
i sztukaterii w Sali
im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Pałacu
w Zarzeczu
Konserwacja Krzyża
z Figurą Chrystusa
Aktywizacja Zawodowa
Osób w Trudnej Sytuacji na
Rynku Pracy
Rewitalizacja zasobów
przyrodniczo-kulturowych
w Siennowie

Wartość
zadania

Wartość
dotacji

Jednostka
udzielająca dotacji

Termin
realizacji

172 tys. zł

172 tys. zł

Ministerstwo
Kultury

2007

32 tys. zł

32 tys. zł

Ministerstwo
Kultury

2007

40 tys. zł

20 tys. zł

Fundusz Ochrony
Gruntów Rolnych

2007

109 tys. zł

98 tys. zł

GOPS

2007

40 tys. zł

23 tys. zł

Ministerstwo
Edukacji (rezerwa
oświatowa)

2007

25 tys. zł

12 tys. zł

Fundusz Ochrony
Gruntów Rolnych

2008

32 tys. zł

10 tys. zł

6 mln 89 tys.
zł

4 mln 13
tys. zł

1 mln 31 tys.
zł

666 tys. zł

Marszałek
Województwa,
budżet państwa

2008

200 tys. zł

200 tys. zł

Ministerstwo
Kultury

2008

135 tys. zł

75 tys. zł

Ministerstwo
Edukacji (rezerwa
oświatowa)

2008

110 tys. zł

88 tys. zł

Środki na usuwanie
skutków powodzi

2008

19 tys. zł

15 tys. zł

Konserwator
Zabytków

2008

16 tys. zł

13 tys. zł

Konserwator
Zabytków

2008

514 tys. zł

514 tys. zł

Wojewódzki Urząd
Pracy

2008-2009

685 tys. zł

405 tys. zł

Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
2007-2013

2009-2010
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Regionalny Program
Operacyjny
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Podkarpackiego na
lata 2007-2013
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2008-2010
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Rok
otrzymania
dotacji

2010

2007-2009

2009

2010

Nazwa zadania

Wartość
zadania

Wartość
dotacji

Jednostka
udzielająca dotacji
Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Podkarpackiego na
lata 2007-2013
Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Podkarpackiego na
lata 2007-2013
Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
2007-2013

Termin
realizacji

Rewitalizacja zabytkowego
parku w Zarzeczu

3 mln 540
tys.

2 mln 948
tys. zł

Gminne Centrum Sportu i
Rekreacji w Zarzeczu

2 mln 190
tys. zł

1 mln 522
tys. zł

Modernizacja oczyszczalni
ścieków w Zarzeczu

3 mln 816
tys. zł

2 mln 350
tys. zł

Remont drogi dojazdowej
do gruntów rolnych
w Zarzeczu

56 tys. zł

28 tys. zł

Fundusz Ochrony
Gruntów Rolnych

2009

Zakup samochodu dla OSP
Siennów

120 tys. zł

50 tys. zł

Związek
Ochotniczych Straży
Pożarnych

2009

80 tys. zł

69 tys. zł

Ministerstwo
Edukacji (rezerwa
oświatowa)

2009

250 tys. zł

163 tys. zł

Wojewódzki
Fundusz Ochrony
Środowiska

2009-2010

50 tys. zł

35 tys. zł

Wojewódzki
Fundusz Ochrony
Środowiska

2009

197 tys. zł

194 tys. zł

Ministerstwo
Kultury

2010

44 tys. zł

22 tys. zł

Fundusz Ochrony
Gruntów Rolnych

2010

864 tys. zł

432 tys. zł

Budżet państwa

2010

5 mln
180 tys. zł

5 mln
180 tys. zł

Wojewódzki Urząd
Pracy

2007-2012

8 mln 300
tys. zł

5 mln zł

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Podkarpackiego na
lata 2007-2013

2009-2010

2 mln 570
tys. zł

2 mln 100
tys. zł

Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
2007-2013

2010-2012

36 mln
885 tys. zł

26 mln 671
tys. zł

Wymiana stolarki okiennej
w budynku Szkoły
Podstawowej
i Publicznego Gimnazjum
w Zarzeczu
Konserwacja i pielęgnacja
zabytkowego drzewostanu
oraz jego rewaloryzacja na
terenie zabytkowego parku
w Zarzeczu
Konserwacja i pielęgnacja
zabytkowego drzewostanu
na terenie zabytkowego
parku w Siennowie
Roboty remontowobudowlanych
i renowacyjnych
w pałacu Dzieduszyckich
w Zarzeczu
Remont drogi dojazdowej
do gruntów rolnych
w Żurawiczkach
Remont drogi gminnej nr
1 111 04 R w Łapajówce
(przez wieś)
Podkarpackie Ośrodki
Przedszkolne – 14
oddziałów (realizacja
w ramach Związku Gmin
Ziemi Przeworskiej)
Przebudowa drogi
powiatowej PrzeworskZarzecze-Siennów
(realizacja wspólnie
z Powiatem Przeworskim
i Miastem Przeworsk)
Scalanie gruntów wsi
Pełnatycze (realizacja
wspólnie z Powiatem
Przeworskim)
RAZEM:

2009-2011

2010-2011

2010-2011

Tadeusz Kiełbowicz
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INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI RADY SOŁECKIEJ
W ZARZECZU W LATACH 2007 - 2010
Po dokonaniu wyboru Sołtysa wsi
Zarzecze w wyborach bezpośrednich w dniu
18.01.2007 r. na zebraniu wiejskim 8 lutego
2007 r. powołana została Rada Sołecka Wsi
jako
ciało
doradcze
wsi
Zarzecze.
Rada Sołecka Wsi Zarzecze w składzie:
Przewodniczący Rady, Sołtys i Radny Rady
Gminy - Skałuba Józef oraz członkowie: Radny
Rady Gminy - Boratyn Stanisław, Depciuch
Edward,
Górski
Kazimierz,
Kołodziej
Walerian, Pacholarz Piotr, Stanowski Tadeusz,
Stec Marek, Surmiak Jan i Wywrot Kazimierz.
W trakcie kończącej się kadencji Sołtys
i Rada Sołecka wsi Zarzecze, spotykając się
wielokrotnie uczestniczyła w rozwiązywaniu
bieżących problemów mieszkańców Zarzecza.
Przy dużym zaangażowaniu sołtysa i naszych
radnych, zrozumieniu Rady Gminy i akceptacji
Wójta Gminy Zarzecze na terenie wsi dało się
zrealizować:
przebudowę
drogi
z nawierzchnią asfaltową wraz z kanalizacją
deszczową tzw. „Droga Janowa”; przebudowę
drogi na tzw. Domkach naprzeciwko remizy
OSP; budowę nowej drogi osiedlowej za
Lecznicą Zwierząt wraz z kanalizacją
deszczową; przebudowę drogi gminnej nad
rzeką Mleczka, z poszerzeniem pobocza na
chodnik. Wzdłuż poszerzenia w roku 2010
zostało posadzonych 200 sztuk drzewek
iglastych; wykonanie nawierzchni asfaltowej
na drodze za remizą OSP; dzięki 50 % dotacji
Urzędu Marszałkowskiego została wykonana
droga z nawierzchni żwirowej prowadzącej od
cegielni wzdłuż lasu do tzw. „Cypla”; część
odcinków dróg transportu rolnego oraz
prowadzących do zabudowań wiejskich
została wyremontowana poprzez utwardzenie,
natomiast pozostałe odcinki dróg były
wyrównywane
mechanicznie;
wykonane
zostało pogłębienie i poszerzenie koryta rzeki
Mleczki na odcinku od rowu „Pantalówka" do
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mostu wsi Pełnatycze co miało znaczy wpływ
na ograniczenie ilości zalanych terenów.
Do jednych z wielu zadań sołtysa wsi
należy prawidłowe bieżące gospodarowanie
na mieniu wiejskim. W związku ze spadkiem
pogłowia
bydła
na
wniosek
sołtysa
i pozytywnej opinii Rady Sołeckiej, na
zebraniu podjęto uchwałę o wydzierżawieniu
części
pastwisk
miejscowym
rolnikom
indywidualnym.
Sołtys wsi w dniach 17.08.2008 oraz
18.05.2009 roku zwołał zebrania wiejskie,
widząc potrzebę budowy infrastruktury dla
pieszych. Mieszkańcy wsi na zebraniach
wiejskich pozytywnie zaopiniowali wniosek
dotyczący
sprzedaży
pastwisk
mienia
wiejskiego, a środki uzyskane ze sprzedaży
pastwiska koło pana Kotlińskiego należy
przeznaczyć na budowę chodnika od
zabudowań pana Porczaka w kierunku wsi
Łapajówka. Natomiast środki ze sprzedaży
pastwiska
koło
pana
Szczepańskiego,
przeznaczone zostaną w całości na budowę
chodnika wzdłuż drogi gminnej nad rzeką
Mleczką.
Takie zagospodarowanie środków
pieniężnych otrzymanych ze sprzedaży
pastwisk uzyskało pełną akceptację Wójta
Gminy Zarzecze Wiesława Kubickiego.
W związku z wejściem ustawy z dnia
20.02.2009 o funduszach sołeckich, której
głównym celem jest wzmocnienie samorządu
lokalnego i wprowadzenie efektywnego
systemu
gospodarowania
funduszami
publicznymi, Sołtys i Rada Sołecka wsi
Zarzecze na rok 2010 otrzymała środki
finansowe w kwocie 22,500 zł. Środki te zostały
zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego
przeznaczone na dokończenie budowy
chodnika od remizy OSP do skrzyżowania
z drogą gminną. Budowa chodnika wymagała

KURIER ZARZECKI

odstąpienia
części
prywatnych
posesji
potrzebnej do poszerzenia pasa drogowego.
Sołtys i Rada Sołecka serdecznie dziękują tym
mieszkańcom, którzy odstąpili nieodpłatnie
część posesji. Środki Funduszu Sołeckiego na
rok 2011 w kwocie 22 460 zł. Sołtys i Rada
Sołecka
wnioskuje
przeznaczyć
na
dokończenie budowy chodnika na parcelacji
przeworskiej.
W trakcie działalności Sołtysa i Rady
Sołeckiej wsi Zarzecze w sierpniu 2009 roku
przy współudziale Koła Gospodyń Wiejskich,
Ochotniczej Straży Pożarnej, odbyły się
Gminne Dożynki w Zarzeczu.
Ponadto członkowie Rady Sołeckiej
i Sołtys Zarzecza wielokrotnie prowadzili
zbiórki na rzecz poszkodowanych w różnych
zdarzeniach losowych. Pragniemy serdecznie
podziękować mieszkańcom wsi Zarzecze
za
zrozumienie
i
okazaną
hojność
w przekazywanych darach. Ze środków
mieszkańców wsi Zarzecze odtworzony został
krzyż wykonany przez miejscowego artystę,
Stanisława Porczaka. Krzyż ten miał

szczególnie
symboliczne
znaczenie
dla
mieszkańców Zarzecza, gdyż już od stuleci
pod osłoną jego ramion żyli i pracowali nasi
dziadowie i ojcowie. Obecnie stary krzyż po
przeprowadzonej
renowacji
przez
konserwatora zabytków postawiony został
obok kościoła w miejscowym parku.
W krótkiej notatce nie można opisać
wszystkich
zdarzeń,
w
których
współuczestniczyła Rada Sołecka wspierająca
Sołtysa wsi Zarzecze.
Przedstawiliśmy
jedynie
naszym
zdaniem
najważniejsze
wydarzenia.
Przekonani
jesteśmy,
że
informacja
z działalności powinna być przekazywana
mieszkańcom
częściej
poprzez
pismo
samorządowe Kurier Zarzecki.
Zapoczątkowujemy taką praktykę do
czego również zachęcamy sołtysów wraz
z radami innych miejscowości Gminy
Zarzecze.
Z poważaniem
Sołtys i Rada Sołecka wsi Zarzecze

CENTRUM KULTURY W ZARZECZU
XII REGIONALNY PRZEGLĄD GRUP ŚPIEWACZYCH
W niedzielne wczesne popołudnie,
13 czerwca 2010 roku, przy pięknej, słonecznej
pogodzie odbył się XII Przegląd Grup
Śpiewaczych. Tym razem nie „pod platanem”,
a przed Halą Sportową w Zarzeczu.
Piękna, nowa estrada, dekoracja,
uczestnicy w strojach ludowych i kolorowe
stoiska
z
zabawkami
i
rzemiosłem
artystycznym stworzyły wspaniały klimat
festynu ludowego.
Przegląd odbywał się pod patronatem
Starosty Przeworskiego, a patronat medialny
objęli: Gazeta Jarosławska i Gazeta Codzienna
Nowiny oraz portal www.nowiny24.pl.
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Organizatorami byli: Centrum Kultury
w Zarzeczu oraz Centrum Kulturalne
w Przemyślu.
Nagrody i upominki ufundowali:
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, Centrum
Kultury w Zarzeczu oraz Centrum Kulturalne
w Przemyślu.
Swoją obecnością zaszczycili nas:
Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka, Członek
Zarządu Powiatu Przeworskiego Jacenty Kusy,
Przewodniczący Rady Gminy Zarzecze
Tadeusz Dryniak, Wójt Gminy Zarzecze
Wiesław Kubicki, Radni Gminy Zarzecze,
Dyrektorzy Szkół, Sołtysi oraz jak co roku
wierna „ludowszczyźnie” widownia.
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Słowo wstępu wygłosił oraz gości
powitał Dyrektor Centrum Kultury Tadeusz
Kiełbowicz.
Rozbrzmiewały
pieśni
weselne,
a przede wszystkim przyśpiewki dla pary
młodej, dróżbów, dróżek, starostów i gości
weselnych. Niektóre zespoły przywiozły ze
sobą rekwizyty w postaci ”wiechy”, były też
3 pary młodych.
Jak przystało na wiejskie wesele, nie
zabrakło
„szyszek”,
które
rozdawała
„starościna” wesela. W trakcie obrad jury grała
i śpiewała Kapela Ludowa “Graboszczanie”
z Grabownicy, przy której trudno było ustać
w miejscu i biesiadnicy ruszyli w tany.
Tańczono na scenie i na chodniku – wszędzie,
gdzie było kawałek wolnego miejsca.

III nagrody otrzymali: Zespół Śpiewaczy
„Krzeczowiczanki” z Krzeczowic oraz Zespół
Śpiewaczy “Białoboczoki” z Białobok.
Ponadto
przyznano
dziewięć
wyróżnień
dla:
Zespołu
Śpiewaczego
z
Rożniatowa,
Zespołu
Śpiewaczego
„Pawłosiowianie” z Pawłosiowa, Zespołu
Śpiewaczego „Nielepkowice” z Nielepkowic,
Zespołu Śpiewaczego z Maćkówki, Zespołu
Śpiewaczego
z
Kisielowa,
Zespołu
Śpiewaczego „Jawor” z Jawornika Polskiego,
Zespołu Śpiewaczego „Cantus” z Gorliczyny,
Zespołu Śpiewaczego „Gacanki” z Gaci,
Zespołu Śpiewaczego „Stokrotki” z Cewkowa.
W kategorii młodzieżowej przyznano
dwa wyróżnienia dla: Młodzieżowego Zespołu
Śpiewaczego z Łapajówki oraz Młodzieżowego
Zespołu Śpiewaczego „Stokrotki” z Cewkowa.
Po wręczeniu nagród, pucharów
i dyplomów, XII Przegląd Grup Śpiewaczych
zamknął Wójt Gminy Zarzecze Wiesław
Kubicki, który pogratulował laureatom
i zaprosił na kolejny przegląd za rok.

Występ Zespołu Śpiewaczego z Maćkówki

Przyjechało do nas 15 zespołów
śpiewaczych w kategorii dorosłych i 2 grupy
młodzieżowe.
Komisja w składzie: Krzysztof Ruszel –
etnograf, Stanisław Szabat – muzyk oraz Agata
Mazur – etnomuzykolog, po wysłuchaniu
wszystkich
grup
przyznali następujące
nagrody: I nagrodę wyśpiewał Zespół
Śpiewaczy „Dzikowianie” ze Starego Dzikowa.
Trzy równorzędne II nagrody otrzymały
następujące zespoły: Zespół Śpiewaczy
z Wiązownicy, Zespół Śpiewaczy „Piganeczki”
z Pigan, Zespół Śpiewaczy „Majdaniacy”
z Majdanu Sieniawskiego. Dwie równorzędne

Wspólna zabawa na festynie

Organizatorzy dziękują osobom, które
dołożyły wiele starań, aby festyn odbył się
sprawnie, aby zespoły mogły posilić się po
długiej podróży i aby wszędzie panował ład
i porządek oraz miła atmosfera. Dziękujemy
zespołom za liczne przybycie i widowni, która
nagradzała każdy występ brawami.
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WYCIECZKA DO WADOWIC I KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
Klub Emeryta i Rencisty oraz Zespół
Śpiewaczy z Kisielowa byli uczestnikami
pielgrzymki – 23 czerwca 2010 roku.
Środa, 5 rano, uczestnicy pielgrzymki
do Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej
gromadzą się przed autokarem. Wyruszamy
w Polskę. Pogoda nam wyjątkowo sprzyja
i humory też.
Kierowca informuje nas, że po drodze
mamy jeszcze jedno ciekawe miejsce: Porąbka
Uszewska
–
miejsce
odzwierciedlające
Sanktuarium Matki Boskiej w Lurdes.
Jedziemy tam. Piękne miejsce na wzgórzu,
grota mozolnie wykonana oraz ten nastrój
zadumy.....
Następny etap to Wadowice – miejsce
urodzin papieża Polaka. Zwiedzamy dom,
w którym urodził się Jan Paweł II, kościół oraz
muzeum. Każdy ma czas dla siebie, dla
przemyśleń, dla ducha.
Jedziemy dalej, celem jest Sanktuarium
w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz sławne
„dróżki”. Tu, każdy chodzi swoimi ścieżkami,

napotykamy grupy z
pielgrzymki z całej Polski.

zagranicy

oraz

Uczestnicy wycieczki na pamiątkowym zdjęciu

Po 3-godzinnym pobycie na ziemi
kalwaryjskiej wyruszamy w drogę powrotną.
Miła, przyjazna atmosfera udziela się
wszystkim uczestnikom. Zespół z Kisielowa
zaczyna śpiewać wesołe piosenki, kierowca
raczy
nas
biesiadnymi
przebojami.
I tak minął mile czas powrotu do
naszych domów.

SPOTKANIA BIESIADNE
Zespoły z naszej gminy zostały
zaproszone na IV Regionalny Przegląd
Piosenki Biesiadnej i Gawędy w Tryńczy, który
odbył się 18 lipca 2010. Organizatorami w/w
Przeglądu byli: Trynieckie Centrum Kultury
w Tryńczy oraz Centrum Kulturalne
w Przemyślu.
Naszą gminę reprezentowały zespoły
z
Maćkówki,
Kisielowa,
Rożniatowa
i Łapajówki, prezentując utwory w kategorii
zespoły wokalne.
Jury w składzie: Jolanta Danak-Gajda –
etnomuzykolog, Dariusz Dudek – muzyk
i Jerzy Dynia – muzyk, po wysłuchaniu

18
zespołów
wokalnych,
wokalnoinstrumentalnych i kapel oraz 3 gawędziarzy
wyłoniło zwycięzców i przyznało następujące
nagrody i wyróżnienia dla uczestników
z naszej gminy w kategorii zespoły wokalne:
II miejsce - Zespół Piosenki Biesiadnej
z Kisielowa oraz III miejsce - Zespół Biesiadny
z Maćkówki.
Po
prezentacjach
konkursowych
wszystkie zespoły wspólnie zaśpiewały
piosenkę „Przepijemy naszej babci ....”.
Uczestnicy, jak również widzowie bawili się
świetnie
przy
muzykujących
kapelach
i akordeonistach.
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POWIATOWE ŚWIĘTO CHLEBA W PRZEWORSKU
Ludowe przysłowie mówi „Bez chleba
żyć się nie da”. Słowa te są wyrazem naszej
codziennej troski o chleb powszedni i głębokim
uzasadnieniem
uroczystości
–
„Święta
Chleba”. To także świadectwo wielkiego
uznania dla rolników, młynarzy, piekarzy
i cukierników.
„To oni właśnie dosypują garstkę
swojej pracy do każdego bochenka chleba,
który codziennie gości na naszym stole.
Obchodząc Święto Chleba mamy okazję
podziękować im za ogromny trud i pracę,
dzięki której z szacunkiem traktujemy każdą
okruszynę chleba. Bo od szacunku dla kromki,
naszej strawy powszedniej już tylko krok do
szacunku
dla
najbliższych,
do
kraju
rodzinnego, do otaczającego nas świata” –
tymi słowami rozpoczęła „część chlebową”
młodzież z Rożniatowa.
W tym roku, wystrój sceny oraz część
poważną
uroczystości
przygotowały
członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu
Gminy Zarzecze.
Uroczystość tą zaszczycili swoją
obecnością m.in: Poseł na Sejm RP Mieczysław
Kasprzak, Poseł na Sejm RP Marek Rząsa,
Wojewoda Podkarpacki Mirosław Karapyta,
Przewodniczący Rady Powiatu Przeworskiego
Tadeusz Kiełbowicz, Starosta Przeworski
Zbigniew Kiszka, Wójtowie Gmin oraz wielu
dostojnych gości.

Nasze koła z Kisielowa, Rożniatowa,
Zalesia, Maćkówki, Zarzecza, Łapajówki,
Żurawiczek i Pełnatycz przygotowały suto
zastawione stoły z tradycyjnym jadłem.
Nie
zabrakło
kapuśniaków,
smalcu,
proziaków, ciast, ciasteczek, okowity, wina,
nalewek oraz innych smakołyków. Pięknie
udekorowane
stoły
przyciągały
oczy
przechodniów i nikt nie mógł się oprzeć
choćby jednemu kawałkowi ciasta. Datki
uzbierane przez kobiety zostały przekazane
dla powodzian.

Stoisko KGW z Pełnatycz

Miła, sympatyczna atmosfera, dobra
organizacja „Święta Chleba” oraz występy
zespołów śpiewaczych z terenu powiatu
przeworskiego umilały spacerującym pogodne
popołudnie, aż do godzin wieczornych.

GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW - ROŻNIATÓW 2010
„O zlepku żytni! Okruszyno marna! Jakże twe dzieje ciekawe dla człeka!
Z twoimi losy jak ściśle się splata I jasny pałac, i chruściana chata!”
W. Syrokomla „Kęs chleba"
22 sierpnia 2010 roku, o godz. 14.00
obok Szkoły Podstawowej im. Stefana
Kardynała Wyszyńskiego rozpoczęła się Msza
Święta Dziękczynna koncelebrowana przez

Księdza Dziekana Zenona Ruchlewicza
z udziałem księży proboszczów z naszej
gminy. Piękną i pouczającą homilię wygłosił
Ksiądz Rafał Wlazło – rodak z Łapajówki.
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Na Gminne Święto Plonów do
Rożniatowa przybyli zacni goście: Poseł na
Sejm RP Mieczysław Kasprzak, Wojewoda
Podkarpacki Mirosław Karapyta, Prezes
Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale
Stanisław Bartman, Dyrektor Oddziału
Regionalnego
Agencji
Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie Marek
Ordyczyński,
przedstawiciel
Wojewody
Podkarpackiego
Marek
Kot,
Dyrektor
Oddziału Terenowego Nieruchomości Rolnych
Skarbu Państwa w Rzeszowie Zygmunt
Sosnowski, Starosta Przeworski Zbigniew
Kiszka.
Starostami Dożynek byli: Lucyna
Drabik – mieszkanka wsi Pełnatycze, która od
wielu lat zaangażowana jest w działalność
Koła Gospodyń Wiejskich w Rożniatowie oraz
Bogusław Dworak – mieszkaniec wsi
Rożniatów, który wraz z żoną Urszulą
prowadzą
gospodarstwo
rolne,
pana
Bogusława pasjonuje hodowla koni; zdobywa
nagrody i wyróżnienia na konkursach.
Sołtysi ze wszystkich wsi z terenu
gminy wraz z wieńczarzami przywieźli piękne
wieńce dożynkowe w asyście bryczki i koni
Starosty Dożynek.

codziennej troski o chleb powszedni i głębokim
uzasadnieniem tej uroczystości – Gminnego
Święta Plonów. Nie zabrakło pięknych wierszy
oraz piosenek. Jak tradycja nakazuje, wieńce
zostały otańczone żywiołowymi tańcami
przeworskimi w wykonaniu rożniatowskiej
młodzieży.
Starostowie
przekazali
ogromny
bochen chleba Wójtowi Gminy Zarzecze
Wiesławowi Kubickiemu.

Przekazanie chleba Wójtowi Gminy Zarzecze

Wieńczarze
przekazywali
wieńce
sołtysom poszczególnych wsi z terenu naszej
gminy. Wieniec główny - serce, a w nim herb
Gminy Zarzecze odebrał od wieńczarzy
z Rożniatowa,
Prezes Podkarpackiej Izby
Rolniczej Stanisław Bartman, który stwierdził,
że przed tym wieńcem jeszcze długa droga,
ponieważ znajdzie się on na Diecezjalnych
Dożynkach w Domaradzu, a potem pojedzie
na Dożynki Prezydenckie do Spały.

Akt poświęcenia wieńców dożynkowych

Część
wieńcową
przygotowała
młodzież i dzieci z Rożniatowa. Jak mówi stare
ludowe przysłowie: „Bez chleba żyć się nie
da”, to właśnie te słowa są wyrazem
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Występ dzieci i młodzieży w Rożniatowa
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W części artystycznej wystąpił Zespół
Śpiewaczy z Rożniatowa, młodzież śpiewała
piosenki,
tańczyła
tańce
nowoczesne
i towarzyskie. Nowe, piękne stroje oraz szyk
i młodość dziewcząt i chłopców z Rożniatowa
przykuwały
wzrok
wszystkich
grup
wiekowych. Dzieci przebojowo zaśpiewały
piosenkę o krakowiance oraz wykonały
narodowy taniec Polski – krakowiaka.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Gminnego Święta Plonów Rożniatów
2010 Małgorzata Górska oraz sołtys wsi Maria
Chudy podziękowały wszystkim gościom,
Księżom, Wójtowi Gminy, Centrum Kultury
w Zarzeczu, sponsorom, pracownikom gminy,
kobietom z koła gospodyń wiejskich,
strażakom, pracownikom szkoły podstawowej
za
wszelaką
pomoc
organizacyjną
w przygotowaniu tego wspólnego święta.

XV PODKARPACKI KONKURS WIEŃCA DOŻYNKOWEGO - RADOMYŚL WIELKI
W dniu
5 września 2010 r.
w Radomyślu Wielkim pow. mielecki odbył się
XV
Podkarpacki
Konkurs
Wieńca
Dożynkowego w którym m.in. uczestniczyły
wszystkie grupy wieńcowe wraz z Sołtysami
z naszej gminy.
Już po raz czternasty nasze gminne
wieńce reprezentowały naszą gminę i powiat
przeworski, a w tym roku, w strugach deszczu
i niskiej temperaturze. Impreza została
przeniesiona ze stadionu na rynek, fatalna
pogoda pokrzyżowała zamiary organizatorom,
ponieważ nie było korowodu ani prezentacji
wieńców.
Uczestnicy
zabezpieczali
wieńce
przykrywając je foliami, parasolami i workami,
dlatego nie były widoczne dla niewielkiej
grupy zapalonych wielbicieli tego święta.
Jurorzy,
po
obejrzeniu
przeszło
80 wieńców dożynkowych (3 kategorie:
wieniec tradycyjny, wieniec religijny oraz inne
formy
wieńca)
przyznało
nagrody
i wyróżnienia.
Nasza grupa wieńcowa z Rożniatowa
uzyskała wyróżnienie II stopnia i nagrodę
pieniężną, a pozostałe grupy wieńcowe
wyróżnienia I stopnia i nagrody pieniężne.
Młodzieżowy Zespół Śpiewaczy z Łapajówki
w okrojonym składzie (4 dziewczyny) pięknie
zaprezentował na scenie piosenki regionalne
i był poniekąd ambasadorem kultury naszej
gminy.
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Pomimo, iż pogoda nie sprzyjała,
atmosfera w naszej grupie była bardzo ciepła
i pozytywna.

Występ dziewczyn z Łapajówki

Sołtysi reprezentujący naszą gminę
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BIESIADA NAD WYCZAWĄ – WIĄZOWNICA
12 września 2010 roku nasze zespoły
śpiewacze z Rożniatowa i Maćkówki
uczestniczyły w X Biesiadzie nad Wyczawą
czyli
prezentacji
tradycyjnych
potraw
wiejskich.
Organizatorami
byli
Gmina
Wiązownica
oraz
Centrum
Kulturalne
w Przemyślu. W Biesiadzie wzięły udział
3 zespoły śpiewacze oraz 5 kół gospodyń
wiejskich z terenu pow. przeworskiego,
jarosławskiego i przemyskiego.
Zespoły uczestniczące w "Biesiadzie
2010"
zaprezentowały:
jedną
potrawę
gotowaną,
jedną
potrawę
pieczoną
(z wyłączeniem chleba); rekwizyt – przedmiot
użyteczny
w
dawnej
kuchni
oraz
inscenizowaną piosenkę o tematyce kulinarnej.
Wystawione
potrawy
były
przeznaczone do degustacji uczestników
imprezy za symboliczną złotówkę.

Występ Zespołu Śpiewaczego z Rożniatowa

W kategorii inscenizowana piosenka
o tematyce kulinarnej: równorzędne I miejsce
zajął Zespół Śpiewaczy z Rożniatowa i Zespół
Śpiewaczy z Maćkówki. W kategorii
tradycyjne potrawy
regionalne:
Zespół
Śpiewaczy z Maćkówki i Zespół Śpiewaczy
z Rożniatowa uzyskały wyróżnienie.
Anna Niemczak

CO SŁYCHAĆ W NASZYCH SZKOŁACH?
X ROCZNICA NADANIA IMIENIA JANA PAWŁA II
SZKOLE PODSTAWOWEJ I PUBLICZNEMU GIMNAZJUM W ZARZECZU
Każda szkoła - placówka, która kształci
i wychowuje młodzież obchodzi różne
uroczystości i jubileusze, skłaniające całą
społeczność szkolną do refleksji i pochylenia
się nad istotą swojej pracy czy nauki.
Data 11 czerwca 2010 r. zapisze się
niewątpliwie w naszej historii. W tym dniu
obchodziliśmy 10-tą rocznicę nadania Imienia
Jana Pawła II Szkołom Podstawowej
i Publicznemu Gimnazjum w Zarzeczu.
Zacznijmy jednak od kilku wydarzeń
poprzedzających tę uroczystość.
12 czerwca 1999 r. dyrekcja szkoły,
nauczyciele, rodzice oraz przyszli gimnazjaliści
wzięli udział w pielgrzymce do Sandomierza.
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Wtedy to nasz Czcigodny Rodak Ojciec Święty
Jan Paweł II poświęcił sztandar gimnazjum
oraz
udzielił
wszystkim
swego
błogosławieństwa. Wyraził również swoją
radość z planów dotyczących nadania szkołom
imienia.
Wzruszająca uroczystość odbyła się
w Zarzeczu 2 września 2000 r. Wtedy to Szkole
Podstawowej i Publicznemu Gimnazjum
nadano imię Jana Pawła II. W tym dniu została
poświęcona i oddana do użytku nowa część
budynku szkolnego. Wszyscy przeżywaliśmy
ten moment i cieszyliśmy się, ponieważ
obydwie szkoły mogły nosić imię Wielkiego
Polaka. Na tablicy upamiętniającej nadanie
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imienia, która jest umieszczona w budynku
gimnazjum widnieje napis: „Ojcze Święty

Błogosław. Z wiarą, nadzieją i miłością
wchodzimy w nowe tysiąclecie”.
Od
tego
wydarzenia
wszyscy
staraliśmy się być bardziej wpatrzeni w postać
Wielkiego Patrona. Byliśmy bezpieczni, pewni
siebie, ponieważ patronował nam Wielki
Polak. Był to zaszczyt, ale również obowiązek
codziennego,
sumiennego
wykonywania
swoich zajęć. Tak mijały miesiące i lata
wytężonej pracy i wpatrywania się w postać
Wielkiego Patrona.
11 czerwca 2010 r. uroczyście
obchodziliśmy 10-tą rocznicę nadania Szkole
Podstawowej i Publicznemu Gimnazjum
Imienia.
Jana
Pawła
II.
Uroczystość
zgromadziła licznie zaproszonych gości m. in.
posła na Sejm RP Jana Burego, Alinę Pieniążekprzedstawiciela podkarpackiego Kuratora
Oświaty, Wójta Gminy Zarzecze Wiesława
Kubickiego oraz Tadeusza Kiełbowicza Sekretarza Gminy Zarzecze.
Świętowanie
rozpoczęliśmy
Mszą
Świętą odprawioną przez księdza dziekana
Zenona Ruchlewicza. Podczas homilii zwrócił
się do wszystkich, aby w codziennych
obowiązkach kierowali się nauczaniem Ojca
Świętego Jana Pawła II. Do gimnazjalistów
padły słowa wezwania wszystkich do
sumiennej nauki, aby z dnia na dzień stawać
się mocnymi Duchem, aby wymagać od siebie
choćby inni od nas nie wymagali!
Po zakończonej Mszy Świętej udaliśmy
się pod pomnik Jana Pawła II, aby odśpiewać
hymny szkół, złożyć kwiaty i zapalić znicze.

Następnie nastąpiło odsłonięcie przez posła na
Sejm Jana Burego popiersia Jana Pawła II
w
Szkole
Podstawowej
oraz
tablicy
pamiątkowej w Publicznym Gimnazjum.
W
dalszej
części
zaproszeni
goście
przemawiali. W swoich przemówieniach
nawiązywali do życia Jana Pawła II oraz
składali społeczności Zarzecza życzenia, aby
szkoły rozwijały się pomyślnie, a pracującym
w niej nauczycielom udawało się kształcić
i wychowywać wartościowych ludzi. Nie
zabrakło również ciepłych słów wygłoszonych
przez uczniów szkół podczas przygotowanej
części artystycznej.
Świętując 10-tą rocznicę nadania
naszym placówkom Imienia Jana Pawła II,
dzisiaj można mówić „Jana Pawła Wielkiego”
człowieka niezwykle mądrego, ale przede
wszystkim pokornego i oddanego drugiemu
człowiekowi, można się zastanawiać nad
słowami wygłoszonymi niegdyś a dziś
znajdującymi się na tablicy pamiątkowej.
Jak je realizujemy…?
Grono Pedagogiczne naszych szkół
w dowód wdzięczności za przeżycie tak
wspaniałych uroczystości odbyło pielgrzymkę
do Rzymu w dniach 17-27.07.2010r. Była ona
okazją do modlitwy nad Grobem naszego
Patrona, jak też wyrażenia wdzięczności za
opiekę nad szkołami. Otrzymaliśmy również
błogosławieństwo od Papieża Benedykta XVI,
które
przekazane
zostało
nie
tylko
uczestnikom pielgrzymki, ale również całej
społeczności szkolnej obydwu szkół.
Krystyna Drapała

MIĘDZYPOWIATOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ „SPORT TO ZDROWIE”
01.06.2010 r. na Hali Sportowej
w Zespole Szkół w Żurawiczkach odbył się
I Międzypowiatowy Turniej Piłki Nożnej
„Sport to zdrowie” dla uczniów w wieku 9 – 10
lat z terenów wiejskich organizowany przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Maćkówce
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w Partnerstwie ze Szkołą Podstawową im. Św.
Królowej
Jadwigi
w
Maćkówce
pod
honorowym
patronatem
Marszałka
Województwa Podkarpackiego.
I miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły
Podstawowej
im
Stefana
Kardynała
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Wyszyńskiego w Rożniatowie w składzie:
Kałamarz Kornel, Kiszka Mikołaj, Kramarski
Dawid, Przewrocki Maciej, Wywrot Paweł
i Zięba Jakub.
II miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły
Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi
w Maćkówce w składzie: Partyka Łukasz,
Granda Patryk, Jamroży Mateusz, Malik
Dominik, Hajczewski Mateusz i Wilk Jan.
III miejsce zdobyła drużyna z Zespołu
Szkół im. Brata Alberta w Żurawiczkach
składzie: Curzytek Sebastian, Król Kacper,
Pieniążek Jakub, Przewrocki Łukasz, Rubin
Wiliam i Wasyliszyn Jakub.
Każda
z
wymienionych
drużyn
otrzymała puchar, a zawodnicy medale
i nagrody.
Za udział w Międzypowiatowym
Turnieju Piłki Nożnej „ Sport to zdrowie”
wszystkie drużyny otrzymały dyplomy
a zawodnicy otrzymali nagrody ufundowane
przez
Marszałka
Województwa
Podkarpackiego i Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkoły w Maćkówce.
W nagrodę wszyscy
zawodnicy
otrzymali drożdżówki i soczki.
Międzypowiatowy Turniej Piłki nożnej
„Sport to zdrowie” dla uczniów w wieku 9 – 10

lat z terenów wiejskich okazał się świetną
zabawą i grą fair play rozwijającą sprawność
fizyczną i motywacją do uprawiania sportu.
Na zakończenie dyrektor szkoły
w Maćkówce podziękowała gospodarzom za
dobrą organizację a zawodnikom i opiekunom
za udział w turnieju.

Uroczyste wręczenie nagród

Stowarzyszenie składa podziękowania
dyrektorowi Zespołu Szkół w Żurawiczkach
Teresie Pieniążek za bezpłatne udostępnienie
sali sportowej, na której mógł się odbyć Turniej
Piłki Nożnej.
Maria Sopel

KOLONIA W JASTRZĘBIEJ GÓRZE
W dniach od 17-30 sierpnia 2010 r.
młodzież naszej Gminy wypoczywała na
kolonii w Jastrzębiej Górze. Zimne kąpiele
wśród morskich fal hartowały ich ciała,
a codzienne spacery uwrażliwiały umysły na
piękno morskich krajobrazów.
W czasie pobytu odbyły się dwie
wycieczki do Władysławowa i na Hel. Tam
zwiedzali muzeum motyli, wieżę widokową,
kuter rybacki, latarnię morską, lunapark.
Żałowali bardzo, że nie mogli odbyć rejsu po
Morzu Bałtyckim ze względu na duży sztorm,
ale za to wszystkim uczestnikom kolonii

głęboko w pamięci zapadły wspaniałe foki,
które popisywały się swoimi umiejętnościami.
W pogodne dni rozgrywali turnieje
piłki nożnej, siatkowej i koszykowej zaś
w pochmurne i deszczowe dni grali w tenisa
stołowego. Wieczorami bawili się w rytmach
dyskotekowej muzyki, również odbywały się
wieczorki z karaoke. W ciepłe wieczory piekli
kiełbaski przy ognisku. Wspaniałą i twórczą
zabawą dla małych i dużych okazały się
budowle i rzeźby z piasku. Kolejną atrakcją dla
kolonistów były fale morskie, na które
z niecierpliwością wszyscy odważni czekali.
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Wśród 117 kolonistów z województw
podkarpackiego,
małopolskiego
oraz
mazowieckiego nasza 10-tka z Gminy Zarzecze
okazała się bardzo aktywna, odważna,
zdyscyplinowana,
kulturalna
również
i wysportowana. Mateusz Iwanko został
I wicemisterem kolonii, Kamil Fąfera i Łukasz
Nykiel zajęli I miejsca w tenisie stołowym,
również drużyna siatkówki w składzie:
Mateusz Iwanko, Kamil Fąfera, Adrian Chudy,
Adrian Przewrotki, Eryk Banowicz zdobyła
I miejsce. W konkursie czystości Kinga
Kramarska i Ewelina Nykiel zajęły I miejsce,
Justyna Podgórska i Jakub Sosnowski
próbowali
swoich
sił
w
konkursach
artystycznych, plastycznych i muzycznych.
Czas wypoczynku i wspólnych zabaw
szybko minął i trzeba było wracać.
Ze smutkiem żegnali morze, nowych przyjaciół
i wakacje, żeby z radością rozpocząć nowy rok
szkolny i za rok znów wrócić nad morze.

Uczestnicy kolonii na wieży we Władysławowie

Wszyscy uczestnicy kolonii kierują
wyrazy
wdzięczności
i
podziękowania
Wójtowi
Gminy
Zarzecze
Wiesławowi
Kubickiemu
za
pamięć
o
młodzieży
i umożliwienie wyjazdu na kolonię do
Jastrzębiej Góry.
Maria Sopel

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

EDUKACJA WYSOKIEJ JAKOŚCI SZANSĄ
DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ Z GMINY ZARZECZE
Projekt „Edukacja wysokiej jakości
szansą dla młodzieży gimnazjalnej z Gminy
Zarzecze” rozpoczął się 1 września 2010 r.
i trwać będzie do 31 sierpnia 2012 r.,
realizowany jest przez Gminę Zarzecze –
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Zarzeczu.
Zarówno w roku szkolnym 2010/2011
jak i w roku 2011/2012 projekt zakłada
realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z
jedenastu przedmiotów tj.: matematyka,
biologia,
geografia,
fizyka,
chemia,
przedsiębiorczość, język angielski, język
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niemiecki, język polski, zajęcia artystyczne
i zajęcia taneczne, oraz zajęć dydaktycznowyrównawczych z matematyki, historii
i języka polskiego. W projekcie zaplanowano
również zajęcia specjalistyczne dla uczniów
niepełnosprawnych,
a
także
zajęcia
z psychologiem. Dodatkowo dla uczniów klas
trzecich w drugim półroczu prowadzone będą
zajęcia z doradcą zawodowym. W projekcie
uczestniczy 173 uczniów gimnazjum. Każdy
z uczestników projektu otrzyma wyprawkę
szkolną, w której znajdą się pomoce
dydaktyczne m.in. podręczniki, encyklopedie,
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słowniki itp., a także podstawowe przybory
szkolne (długopisy, ołówki itd.)
Zajęcia prowadzone w gimnazjum
cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów.
Dzięki prowadzonym zajęciom uczniowie
wzmocnią swoje kompetencje kluczowe, które
opierają
się
na
połączeniu
wiedzy,
umiejętności oraz postaw odpowiednich do
danej sytuacji. Uczniowie klas trzecich dzięki
zajęciom z doradcą zawodowym nabędą
umiejętności sprawnego poruszania się na
rynku pracy, budowania ścieżki kariery
zawodowej w dorosłym życiu.
Dzięki otrzymanej dotacji do szkoły
zakupione zostały m.in. komputery dla
uczniów
uczęszczających
na
zajęcia
specjalistyczne,
a
także
mikroskop
multimedialny na dodatkowe zajęcia z biologii.
Dodatkową atrakcją dla uczniów jest
udział w wycieczkach szkolnych, które będą
realizowane w drugim półroczu roku
szkolnego. Udział uczniów zarówno w dodatkowych
zajęciach
pozalekcyjnych,
jak
i wycieczkach jest bezpłatny.

Ostateczna wartość projektu wynosi
około 721 tys. zł. Projekt „Edukacja wysokiej
jakości szansą dla młodzieży gimnazjalnej
z Gminy Zarzecze” współfinansowany jest
z Europejskiego Funduszu społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.

Uczniowie kółka matematycznego w trakcie zajęć

Zapraszamy
do
odwiedzenia
strony
www.pokl-projekt-gimnazjum-zarzecze.pl
Natalia Mazur

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

EDUKACJA WYSOKIEJ JAKOŚCI SZANSĄ DLA UCZNIÓW
ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIENNOWIE
W dniu 07 września 2010 r.
w Rzeszowie została podpisana umowa
o dofinansowanie projektu w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
„Edukacja wysokiej jakości szansą dla uczniów
ze Szkoły Podstawowej w Siennowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Umowa została zawarta pomiędzy
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie
reprezentowanym przez Jacka Posłusznego –

Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Rzeszowie a Gminą Zarzecze – Szkoła
Podstawową
im.
Marii
Konopnickiej
w Siennowie reprezentowaną przez Wiesława
Kubickiego – Wójta Gminy Zarzecze i Barbarę
Podolak – Skarbnika Gminy Zarzecze.
Na mocy
podpisanej umowy
Szkoła
Podstawowa
im.
Marii
Konopnickiej
w Siennowie otrzymała dofinansowanie
na realizację projektu w łącznej kwocie
nie przekraczającej 144 525 PLN.
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Projekt „Edukacja wysokiej jakości
szansą dla uczniów ze Szkoły Podstawowej
w Siennowie” rozpoczął się 1 września 2010 r.
i trwać będzie do 17 lipca 2011 r.
Dzięki otrzymanej dotacji do szkoły
zakupiono m.in. pomoce dydaktyczne tj.
tablicę interaktywną oraz sieciowe programy
multimedialne do nauki przedmiotów takich
jak język angielski, język niemiecki, język
polski, matematyka, przyroda oraz zajęcia
artystyczne. Dzięki zastosowaniu tablicy
i programów uczniowie zdobywają wiedzę
w inny sposób niż na tradycyjnej lekcji, dzięki
czemu pobudzają swoją spostrzegawczość,
koncentrację i aktywność.
Uczniowie bardzo chętnie uczęszczają
na dodatkowe zajęcia dzięki, którym mogą
rozwijać swoje zainteresowania, a także
pogłębiać i ulepszać nabytą wiedzę. Każdy
z uczniów w ramach projektu otrzymał
wyprawkę szkolną, w której znajdowały się
m.in. przybory szkolne, zeszyty, książki,
encyklopedie
itp.
artykuły
szkolne.
Dodatkowo w drugim semestrze, każdy
z uczestników projektu weźmie udział
w trzydniowej wycieczce szkolnej, która

będzie powiązana tematycznie z rodzajem
zajęć na które uczęszczają. Udział uczniów
zarówno
w
dodatkowych
zajęciach
pozalekcyjnych jaki i wycieczkach jest
bezpłatny. Wszystkie działania zaplanowane
w projekcie są w całości dofinansowane z Unii
Europejskiej
w
ramach
Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Dzieci w trakcie dodatkowych zajęć

Więcej
informacji
na
stronie
internetowej www.pokl-projekt-siennow.pl
Natalia Mazur

Z ŻYCIA PARAFII
PIELGRZYMKA DO CZĘSTOCHOWY
Dnia 4 lipca wyruszyła z Przemyśla
XXX Jubileuszowa Piesza Pielgrzymka na
Jasną Górę. Wzięło w niej udział 20 osób
z naszej parafii, a pielgrzymowaliśmy
w
grupie
św.
Kazimierza,
której
przewodnikiem jest ks. Krzysztof Szybiak.
Od lat wędruje także z nami ks. biskup Adam
Szal.
Pielgrzymowanie
rozpoczęliśmy
niedzielną mszą świętą, której przewodniczył
ks. arcybiskup Józef Michalik. Po skończonej
Eucharystii, ze śpiewem na ustach, żegnani
przez bliskich i mieszkańców miasta
wyruszyliśmy do tronu Matki Bożej.
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W tym roku wielkim bogactwem dla
nas byli duchowi pielgrzymi, którzy z różnych
przyczyn nie mogli wędrować. Łączyli się
z nami poprzez Radio Fara. Dzięki częstym
audycjom mogli uczestniczyć w mszach
świętych, modlitwach, słuchać konferencji,
dzielić
się
własnymi
przemyśleniami.
Za pośrednictwem radia otrzymywaliśmy
wiele pozdrowień od swoich bliskich, my
również mieliśmy możliwość pozdrawiania
z trasy.
Na pielgrzymim szlaku odwiedzali nas
też goście. Jednym z nich był znany i lubiany
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Jan Budziaszek, perkusista Skaldów. Dzielił się
on swoim życiem, drogą do Boga… Wszyscy
słuchaliśmy go z zapartym tchem, a po
skończonej konferencji wielu podchodziło
wyciągając rękę w geście wdzięczności.
W
takich
chwilach
zapominaliśmy
o panującym upale, chociaż sam pan
Budziaszek stwierdził, że grzeje jak na patelni.
Bardzo
wzruszającą
chwilą
w tegorocznej wędrówce było pożegnanie
naszego misjonarza ojca Kazimierza, który
opuszcza nasz kraj na trzy lata, by posługiwać
w Kongo (Afryka). Cała grupa zebrała się
w kościele, by podziękować o. Kazimierzowi
za pielgrzymowanie. Otrzymał piękny bukiet
polnych kwiatów, a każdy pielgrzym
wyciągnął
nad
nim
ręce
w
geście
błogosławieństwa. Łzy same cisnęły się do
oczu.

Ma jeden pokoik, a przyjmuje nas po
królewsku. Kto nie wierzy, niech zapyta panią
Zosię Stecurę z Kisielowa. To moja czwarta
pielgrzymka. Wędrowałam z córką. Gabrysia
zaczynała jako siedmioletnia dziewczynka,
teraz ma już 10 lat i posługuje w grupie
muzycznej.
Wraz z Harytonem – chłopcem
z Ukrainy – „wyrywają” sobie mikrofon.
Haryton ma 10 lat, a wędruje już po raz 11.
Jak to? – pytamy... a on na to: „Bo ja szedłem
pierwszy raz w brzuszku mamy”.

Uczestnicy XXX pielgrzymki na Jasną Górę

Spotkanie z Janem Budziaszkiem

Chciałabym
jeszcze
wspomnieć
o gospodarzach, u których nocujemy, u wielu
już od kilku lat. Wszyscy jesteśmy
przyjmowani z wielką serdecznością, jesteśmy
oczekiwani. Gospodarze nas pamiętają,
wspominają Basię Dziad, która nie mogła iść
z nami w tym roku. To niezmiernie cieszy.
Z wieloma rodzinami utrzymujemy
kontakt listowny i telefoniczny. Do dzisiaj
mam przed oczami naszą kochaną babcię
Gienię, która oparta o płot nie może się nas
doczekać i już z daleka macha do Gabrysi.
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Pielgrzymka to cudownie spędzony
czas. Wielu zapyta: dlaczego, po co? Zamiast
pojechać w góry, albo w te upały nie
wychodzić z wody, wielu pątników smaży się
na słońcu, ma odparzone stopy, bąble,
„asfaltówkę”, pot zalewa oczy, łzy… . A jednak
idą dalej…, idą, aby pokłonić się NAJLEPSZEJ
Z MATEK. A warto… . Zapytajcie Agnieszkę,
która dostała tylko tydzień urlopu, ale
wykorzystała go, żeby jak w ubiegłych latach
pielgrzymować do NASZEJ MAMY. Zapytajcie
ks. Krzysztofa, Ulę, Andrzeja, Monikę,
Sebastiana… i wielu, wielu innych. A najlepiej
wybierzcie się z nami.
Jak Bóg pozwoli 4 VII 2011 r. z Katedry
Przemyskiej wyruszy pielgrzymka po raz
XXXI.
Anna Obłoza
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚWIADCZENIA RODZINNE
Wnioski na nowy okres zasiłkowy
w sprawie ustalenia prawa do świadczeń
rodzinnych można składać od września 2010 r.
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Zarzeczu w budynku Urzędu Gminy
Zarzecze pokój Nr 5.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się
o świadczenia rodzinne na nowy okres
zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami:
 do dnia 30 września 2010 r., świadczenia
rodzinne przysługujące za miesiąc listopad
zostaną wypłacone do dnia 30 listopada
2010r.,
 od dnia 1 października do dnia 30
listopada 2010 r., świadczenia rodzinne
przysługujące za miesiąc listopad zostaną
wypłacone do dnia 31 grudnia 2010 r.
Podstawą do ustalenia dochodu
rodziny są dochody za 2009 r.

Świadczenia rodzinne przysługują
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
w rodzinie nie przekracza kwoty 504 zł,
a w przypadku gdy członkiem rodziny jest
dziecko
legitymujące
się
orzeczeniem
o niepełnosprawności lub orzeczeniem
o umiarkowanym, albo o znacznym stopniu
niepełnosprawności, jeżeli dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty
583 zł.
Jednocześnie informuję, że 23 września
2010 roku ukazało się obwieszczenie Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie
wysokości przeciętnego dochodu z pracy
w indywidualnych gospodarstwach rolnych
z 1 ha przeliczeniowego w 2009 r. Zgodnie
z treścią ww. obwieszczenia dochód ten
w 2009 r. wyniósł 1.908 zł, tj. 159 zł miesięcznie
(za rok 2008 wynosił - 171,33 zł miesięcznie).

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Wnioski na nowy okres świadczeniowy
w sprawie ustalenia prawa do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego są przyjmowane
od sierpnia 2010 r. w GOPS w Zarzeczu
w budynku Urzędu Gminy Zarzecze - pokój
Nr 5.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się
o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na
nowy okres świadczeniowy złoży wniosek
wraz z dokumentami:
 do dnia 31 sierpnia 2010 r., świadczenia
z funduszu alimentacyjnego przysługujące
za miesiąc październik zostaną wypłacone
do dnia 31 października 2010 r.,
 od dnia 1 września do dnia 31 października
2010
r.,
świadczenia
z
funduszu
alimentacyjnego przysługujące za miesiąc
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październik zostaną wypłacone do dnia
30 listopada 2010r.
Podstawą do ustalenia dochodu rodziny
są dochody za 2009r.
Świadczenia
przysługują
osobie
uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku
życia, albo w przypadku gdy uczy się w szkole
lub szkole wyższej do ukończenia przez nią
25 roku życia, albo w przypadku posiadania
orzeczenia
o
znacznym
stopniu
niepełnosprawności - bezterminowo.
Świadczenia z tego funduszu przysługują,
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł,
w wysokości bieżąco ustalonych alimentów,
jednakże nie wyższej niż 500 zł.
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DOŻYWIANIE W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY ZARZECZE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zarzeczu informuje, że od 20.09.2010 r.
rozpoczęło się dożywianie w szkołach na
terenie gminy Zarzecze, gdzie wydawane są
gorące posiłki oraz herbata lub kompot.
Firma, która dowozi posiłki do szkół na
terenie gminy Zarzecze to: CATERMED
z Krakowa. Koszt posiłku w Publicznym
Gimnazjum w Zarzeczu, Szkole Podstawowej
w Zarzeczu i Zespole Szkół w Żurawiczkach to
3,46zł brutto. Natomiast koszt posiłków
w Szkole Podstawowej w Rożniatowie,
Maćkówce, Siennowie, Pełnatyczach (firma
zapewnia naczynia jednorazowe + sztućce)
wynosi 3,88zł brutto.
Dochód uprawniający do skorzystania
z pomocy z Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zarzeczu w formie dożywiania to
- 526,50zł na osobę w rodzinie z miesiąca

poprzedzającego złożenie wniosku tj. 150%
kryterium dochodowego (351 zł x 150%
= 526,50 zł na osobę w rodzinie).
Zgodnie z uchwałą Nr XXIV/185/2009
Rady Gminy Zarzecze z dnia 23.03.2009 r.
w
sprawie
podwyższenia
kryterium
dochodowego oraz ustalenia warunków
odpłatności za pomoc udzieloną w zakresie
dożywiania dla osób i rodzin, których dochód
przekracza kryterium dochodowe istnieje
możliwość przyznania nieodpłatnie posiłków,
jeżeli dochód nie przekracza -702,00zł tj. 200%
kryterium dochodowego (351,00 zł x 200%).
Wszystkie
osoby
zainteresowane
zapraszamy do GOPS w Zarzeczu od
poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00
do 15.00, pokój Nr 2c, budynek Urzędu Gminy.
Anna Krzeszowska-Gwóźdź

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
POWIATOWE ZAWODY STRAŻACKIE
Dnia 12 czerwca 2010 r. na stadionie
sportowym w Gaci odbyły się Powiatowe
Zawody Sportowo-Pożarnicze dla grupy
A (mężczyzn) i C (kobiet) oraz dla
młodzieżowych drużyn pożarniczych w/g
systemu CTIF.
W zawodach startowali mistrzowie
Gmin z terenu Powiatu Przeworskiego
w konkurencjach: sztafeta pożarnicza oraz
ćwiczenie bojowe. Starowało 22 drużyny
z czego 7 kobiecych oraz 5 MDP.
Terminy zawodów powiatowych jak
i gminnych były przesuwane ze względu na
powódź, a zawody odbywały sie równolegle
z wyjazdami na akcje usuwania skutków
powodzi na terenie naszego powiatu
i województwa podkarpackiego.
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Dzięki staraniom, zarówno strażaków
ochotników, jak i pracowników Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Przeworsku udało się przeprowadzić
zawody w pełnej, przewidzianej przez
regulaminy, wersji.
Gminę Zarzecze reprezentowały OSP,
które zwyciężyły na gminnych zawodach
w Maćkówce tj. drużyna z Maćkówki – grupa
A, i drużyny z Zarzecze - grupa C, CTIF
dziewcząt, CTIF chłopców.
Po wykonaniu zadań w sztafecie
i ćwiczeniu bojowym drużyna męska
z Maćkówki została sklasyfikowana na
VI miejscu, drużyna kobieca z Zarzecza
na III miejscu, a drużyny CTIF dziewcząt
i chłopców zajęły II miejsca.
Jan Telega

KURIER ZARZECKI

ZAWODY WETERANÓW STRAŻACKICH ZALESIE 2010
W piękne niedzielne popołudnie,
11 lipca 2010 roku na stadionie w Zalesiu
odbyły się zawody weteranów strażackich.
Na zawody przyjechali oprócz Gospodarzy
strażacy z Kisielowa, Łapajówki, Maćkówki,
Pełnatycz, Siennowa, Zarzecza i Żurawiczek.
Druhowie zmagali się w nietypowych
konkurencjach. Na sztafetę składały się
następujące konkurencje: przewracanie koła
ciągnikowego na odległość, ubicie piany
z dwóch jaj, slalom piłką między tyczkami,
przecięcie okrąglaka piłą ręczną do drewna,
wypicie piwa przez słomkę oraz podłączenie
węża W-52 do rozdzielacza i prądownicy.
Drugim etapem zawodów była tradycyjnie
bójówka. Zawody odbyły się jak co roku
z przymrużeniem oka. Strażacy weterani
zapewnili licznie zgromadzonej publiczności
moc niezapomnianych wrażeń.
Dodatkową atrakcją było gaszenie
wznieconego pożaru wozem konnym przez

strażaków z Zarzecza. Właśnie dzięki
zarzeckim strażakom-weteranom młodsza
część publiczności mogła zobaczyć jak dawniej
odbywało się gaszenie pożarów.

W wyniku ponad dwugodzinnych
zmagań na I miejscu uplasowała się drużyna
z Zarzecza, na II miejscu - Kisielów, a dwa
równorzędne III miejsca zajęły drużyny
z Maćkówki i Żurawiczek.
Paweł Płocica

120-LECIE OSP ZARZECZE
Dnia 18 lipca 2010 roku Ochotnicza
Straż Pożarna w Zarzeczu obchodziła jubileusz
120-lecia swojej działalności. Uczestnicy
uroczystości spotkali sie przed remizą OSP
w Zarzeczu. Następnie, zaproszeni goście oraz
strażacy ze sztandarami, w zwartym szyku,
udali sie do kościoła parafialnego w Zarzeczu,
gdzie została odprawiona msza św. w intencji
strażaków i ich rodzin. Dalsza część
uroczystości odbyła sie na placu przed remizą
OSP, gdzie odbył się uroczysty apel.
Zaproszeni
goście
i
wszyscy
członkowie OSP Zarzecze dokonali symbolicznego wbicia gwoździ w przygotowaną na
tę okazję tablicę pamiątkową.
Wyróżniający się strażacy otrzymali
odznaczenia z rąk Wiceprezesa Zarządu
Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie Druha
Wiesława Kubickiego.

Uroczysty przemarsz strażaków

Po części oficjalnej strażacy z Zarzecza
przygotowali pokaz gaszenia pożaru przy
pomocy sikawki konnej oraz występ
strażackiego kabaretu. Można było również
skosztować wojskowej grochówki i bigosu
z kuchni polowej.
Jan Telega
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KURIER ZARZECKI

PLEBISCYT „STRAŻACY NA MEDAL”
Dnia 29 sierpnia 2010 r. w Grodzisku
Dolnym odbył się II Regionalny Przegląd
Zabytkowego Sprzętu Strażackiego oraz
podsumowanie plebiscytu „Strażacy na
medal” zorganizowanego przez dziennik
„Nowiny”.
Na przeglądzie drużyna z OSP
Zarzecze zaprezentowała swoją sikawkę
konną, oraz konie hodowli Prezesa OSP
Edwarda Kosteckiego.
OSP
Zarzecze
wzięła
udział
w plebiscycie, zajmując ostatecznie VI miejsce
w kategorii „najpopularniejsza jednostka
OSP”, uzyskując 177 głosów.

Drużyna OSP Zarzecze w Grodzisku Dolnym

Jan Telega

SPORT
GMINNE ŚWIĘTO SPORTU - KISIELÓW 2010
Wzorem lat ubiegłych w dniu 1 sierpnia
2010 r. na boisku sportowym w Kisielowie
odbyło się „Gminne Święto Sportu”.
Bezpośrednimi organizatorami imprezy byli
Ludowy Klub Sportowy Kisielów i Gminna
Rada Sportu. Impreza miała na celu promocję
zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży
oraz osób dorosłych z terenu Gminy Zarzecze.
W zawodach sportowych wzięły udział
reprezentacje wszystkich miejscowości Gminy
Zarzecze,
za
przygotowanie
których
odpowiadali Sołtysi wsi i Prezesi klubów
sportowych.
W ramach Gminnego Święta Sportu,
tradycyjnie, rozegrano turniej piłki nożnej
o puchar Wójta Gminy Zarzecze, turniej
siatkówki o puchar Przewodniczącego Rady
Gminy
Zarzecze
oraz
dyscypliny
lekkoatletyczne
i
rekreacyjne.
Liczne
konkurencje sportowe przyciągnęły duże
grono zawodników. Wykazać się mogli
zarówno mężczyźni jak i kobiety.
Puchary,
medale
oraz
dyplomy
zwycięzcom
poszczególnych
dyscyplin

wręczali przybyli goście: Wójt Gminy Zarzecze
Wiesław Kubicki, Zastępca Wójta Gminy
Zarzecze Jan Telega oraz Przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej,
Zdrowia i Rodziny Izydor Pieniążek.

Rzut do kosza p. Sołtys wsi Rożniatów – Marii Chudy

W punktacji ogólnej I miejsce zajęło
Zarzecze, II miejsce Kisielów, a na III miejscu
Rożniatów.
Jan Telega
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KURIER ZARZECKI

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
21 listopada 2010 roku przypada termin
wyborów samorządowych. Mieszkańcy gminy
Zarzecze wybiorą nową Radę Gminy, Wójta
Gminy oraz wezmą udział w wyborach nowej
Rady Powiatu Przeworskiego i Sejmiku
Województwa Podkarpackiego.
Do Rady Gminy Zarzecze wybrani
zostaną Radni w następujących okręgach
wyborczych:
Kisielów – 1 radny,
Łapajówka – 1 radny,
Maćkówka – 2 radnych,
Pełnatycze – 1 radny,
Rożniatów – 1 radny,
Siennów – 2 radnych,
Zalesie – 1 radny,
Zarzecze – 3 radnych,
Żurawiczki – 3 radnych.
Wcześniej
jednak
muszą
zostać
zgłoszeni
do
Terytorialnych
Komisji
Wyborczych kandydaci do rad i kandydaci na
wójta gminy. Z tym mają czas do
22 października br. do godz. 24.00
w przypadku odpowiednich rad, a do
27 października br. do godz. 24.00
w przypadku kandydatów na wójta.
Aby ułatwić wybór Redakcja „Kuriera
Zarzeckiego” zaprosiła wszystkie komitety
wyborcze
o
zgłaszanie
list
swoich
kandydatów. Termin zgłaszania list upłynął
4 października br., czyli na 1 dzień przed
oddaniem niniejszego numeru naszego
czasopisma. Zgłosiło się jedynie 3 komitety,
które poniżej przedstawiamy. Szkoda tylko
jedynie, że to z pewnością nie wszyscy
kandydaci, gdyż nasi Czytelnicy mieliby
szanse
większego
wyboru
swoich
przedstawicieli w samorządzie terytorialnym.
Niestety warunki techniczne nie
pozwoliły Redakcji na przedłużenie terminu
składania list do publikacji.

A oto kandydaci, którzy zwrócili się
z prośbą o publikację ich nazwisk w tym
numerze „Kuriera Zarzeckiego”.
Okręg wyborczy Nr 1 – Kisielów
1. Robert Machaj.
Okręg wyborczy Nr 2– Łapajówka
1. Kazimierz Drapała.
Okręg wyborczy Nr 3 – Maćkówka
1. Florian Granda,
2. Zenon Superson.
Okręg wyborczy nr 4 – Pełnatycze
1. Tadeusz Płocica.
Okręg wyborczy Nr 5 – Rożniatów
1. Małgorzata Górska.
Okręg wyborczy Nr 6 – Siennów
1. Roman Boratyn.
2. Adam Buczek
Okręg wyborczy Nr 7 – Zalesie
1. Anna Jamroży,
2. Władysław Płocica.
Okręg wyborczy nr 8 – Zarzecze
1. Katarzyna Balawender,
2. Stanisław Boratyn,
3. Jan Michalik,
4. Józef Skałuba,
5. Wojciech Wlazełek.
Okręg wyborczy nr 9 – Żurawiczki
1. Marian Chrobak,
2. Izydor Pieniążek,
3. Marek Pieniążek.
Do Rady Powiatu Przeworskiego
z terenu naszej gminy kandydują:
1. Tadeusz Kiełbowicz,
2. Jacenty Kusy,
3. Andrzej Rut,
4. Tomasz Nykiel.
Kandydatem do Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z terenu naszej gminy jest
Tomasz Bury.
Paweł Płocica
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OGŁOSZENIA

MAMMOGRAFIA TO NIE MODA, TO MĄDROŚĆ!
Zapraszamy wszystkie ubezpieczone Panie od 50 do 69 roku życia na bezpłatne
badania mammograficzne (przy określeniu wieku należy wziąć pod uwagę rok
urodzenia, np. w tym roku 2010 – programem profilaktyki raka piersi objęte są kobiety
urodzone w latach 1941 – 1960). Badanie przysługuje Paniom co 24 miesiące.
Kobieta, która spełnia powyższe kryterium programu, powinna zgłosić się na badanie
wcześniej rejestrując się telefonicznie w placówce realizującej program.
Aby skorzystać z badań, nie jest potrzebne skierowanie, ani zaproszenie (jest ono jedynie
przypomnieniem o konieczności wykonania badań profilaktycznych).
Zgłaszając się na mammografię należy mieć przy sobie dowód osobisty oraz wcześniejsze
zdjęcia mammograficzne (jeśli były wykonywane). Przed badaniem nie powinno używać
się talku, ani dezodorantu.
Najbliższym ośrodkiem, w którym Panie mogą bezpłatnie i bez skierowania wykonać
mammografię jest:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
PRZEWORSK, UL. SZPITALNA 16, TEL. 16 649 16 50

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ – POMOC PSYCHOLOGICZNA I TERAPEUTYCZNA
Przypominamy, że w roku 2010 można jeszcze skorzystać bezpłatnie z porad psychologa
i instruktora terapii uzależnień w Punkcie Interwencji Kryzysowej działającym przy Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Zarzeczu.
Punkt Interwencji Kryzysowej mieści się w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej
w Zarzeczu , tel. 16 640 15 20.
Zakres usług:
POMOC PSYCHOLOGICZNA, godz. przyjęć 1630 - 1830
- 18 października 2010 r.,
- 8 i 22 listopada 2010 r.,
- 6 i 20 grudnia 2010 r.
INSTRUKTOR TERAPII UZALEŻNIEŃ, godz. przyjęć 1600 – 1800
- 12 października 2010 r.,
- 16 listopada 2010 r.,
- 14 grudnia 2010 r.

Wszystkie bieżące ogłoszenia znajdziecie Państwo na stronie internetowej Urzędu Gminy Zarzecze
pod adresem www.zarzecze.itl.pl w zakładce „OGŁOSZENIA”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Edukacja wysokiej jakości szansą
dla młodzieży gimnazjalnej z Gminy Zarzecze
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Priorytetu IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach. Działania 9.1. Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic
w jakości usług edukacyjnych.
Całkowita wartość projektu: 721 204,90 zł
Nazwa beneficjenta: Gmina Zarzecze – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zarzeczu
Termin realizacji: 1 września 2010 r. - 31 sierpnia 2012 r.
www.pokl-projekt-gimnazjum-zarzecze.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Edukacja wysokiej jakości szansą
dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Siennowie
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Priorytetu IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach. Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic
w jakości usług edukacyjnych.
Całkowita wartość projektu: 144.525,70 zł
Nazwa beneficjenta: Gmina Zarzecze – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Siennowie
Termin realizacji: 01 września 2010 r. - 17 lipca 2011 r.
www.pokl-projekt-siennow.pl

