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30 listopada 2010 roku odbyła się

W dniu 29 listopada 2010 r. odbyła się
Powiatu

I sesja IV kadencji Sejmiku Województwa

Przeworskiego. W wyniku tajnego głosowania

Podkarpackiego. Na Marszałka Województwa

na Przewodniczącego Rady został ponownie

wybrany został dotychczasowy Wojewoda –

wybrany nasz radny Tadeusz Kiełbowicz,

Mirosław

ponownie wybrano również Starostę Powiatu

w naszym okręgu wyborczym Lucjan Kuźniar

Zbigniewa Kiszkę, a funkcję Wicestarosty

został członkiem Zarządu Województwa.

I

sesja

IV

kadencji

Rady

Karapyta,

natomiast

startujący

powierzono Krzysztofowi Kłakowi.
Paweł Płocica

PROJEKT BUDŻETU GMINY ZARZECZE
NA ROK 2011

Planowane dochody Gminy Zarzecze na rok 2011 wynoszą 19.353 tys. zł, w tym:
1. Dochody własne
3.539 tys. zł
 podatek rolny
532 tys. zł
 podatek od nieruchomości
1.044 tys. zł
 podatek od środków transportowych
42 tys. zł
 pozostałe podatki opłaty
393 tys. zł
 wpływy ze sprzedaży nieruchomości
191 tys. zł
 podatek od dochodów osobistych
1.337 tys. zł
2. Subwencje
10.304 tys. zł
 oświatowa
6.256 tys. zł
 wyrównawcza
3.789 tys. zł
 równoważąca
259 tys. zł
2.614 tys. zł
3. Dotacje na zadania zlecone i własne
ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI SPOŁECZNEJ
 świadczenia rodzinne
2.400 tys. zł
 zasiłki i pomoc w naturze
79 tys. zł
 usługi opiekuńcze i specjalistyczne
7 tys. zł
 utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
82 tys. zł
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 administracja publiczna
44 tys. zł
 prowadzenie rejestru wyborców
2 tys. zł
4. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 39 tys. zł
 wysadzenie drzew i krzewów w parku
39 tys. zł
5. Dotacje ze środków funduszy strukturalnych na realizację projektów w ramach Programu
Operacyjnego ,,Kapitał Ludzki”
554 tys. zł
 „Czas na aktywność w Gminie Zarzecze” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
134 tys. zł
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 „Edukacja wysokiej jakości szansą dla młodzieży gimnazjalnej z Gminy Zarzecze”
realizowany przez Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zarzeczu
346 tys. zł
„Edukacja
wysokiej
jakości
szansą
dla
uczniów
ze
Szkoły
Podstawowej
w
Siennowie”

realizowany przez Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Siennowie
74 tys. zł
6.

Dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań
inwestycyjnych
2.877 tys. zł
611 tys. zł
 modernizacja oczyszczalni ścieków w Zarzeczu
647 tys. zł
 rewitalizacja zabytkowego parku w Zarzeczu
404 tys. zł
 Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Zarzeczu
500 tys. zł
 Odnowa i rozwój wsi Żurawiczki
217 tys. zł
 Podkarpacki System e-Administracja Publiczna - PSeAP
498 tys. zł
 remont drogi w Zalesiu

Planowane wydatki Gminy Zarzecze na rok 2011 wynoszą 21.747 tys. zł
i obejmują następujące zadania:
 zadania inwestycyjne przedstawia poniższa tabela:
LP

Nazwa zadania

1. Modernizacja

Ogółem
wartość
zadania
w tys. zł

4.885 tys. zł

Wydatki poniesione
w 2010 r.
Środki
Dotacja w
własne
tys. zł
w tys. zł

Planowane wydatki
w 2011 r.
Środki
Dotacja
własne
w tys. zł
w tys. zł

3.925

1.078

1.734

502

611

2.191

475

1.117

195

404

3.596

469

2.301

179

647

807

-

-

307

500

996

-

-

498

498

452

296

-

156

-

oczyszczalni ścieków
w Zarzeczu

2. Gminne Centrum Sportu

3.

i Rekreacji
w Zarzeczu
Rewitalizacja parku
w Zarzeczu

4. Odnowa i rozwój wsi
Żurawiczki

5. Remont drogi
6.

w Zalesiu
Modernizacja Ośrodków
Zdrowia w Zarzeczu
i Żurawiczkach
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7. Dobudowa łącznika

500

-

-

130

wniosek
w trakcie
opracowy
-wania

450

-

-

41

217

12.917

2.318

5.152

2.008

2.877

w Szkole Podstawowej
w Maćkówce

8. Podkarpacki System eAdministracja Publiczna
PSeAP

RAZEM :

 oświata i wychowanie
w tym:
• szkoły podstawowe
• gimnazja
• oddziały przedszkolne
• dowożenie uczniów do szkół
• Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
• dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
• odpis na fundusz świadczeń dla nauczycieli emerytów
• świetlice szkolne i pomoc materialna dla uczniów
• realizacja projektów POKL w Publicznym Gimnazjum w Zarzeczu
i Szkole Podstawowej w Siennowie
 pomoc społeczna
w tym:
• świadczenia rodzinne
• domy pomocy społecznej
• zasiłki i pomoc w naturze
• składki na ubezpieczenia społeczne
• dodatki mieszkaniowe
• ośrodek pomocy społecznej
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne
• dożywianie dzieci w szkołach
• prace społecznie-użyteczne
• punkt interwencji kryzysowej
• projekt POKL ,,Czas na aktywność w Gminie Zarzecze”
 utrzymanie administracji publicznej, Rady Gminy oraz grupy remontowej
 dotacja dla Zakładu Komunalnego Gminy Zarzecze
(dopłata do różnicy cen ścieków i wody)
 utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
w tym remonty remiz ze środków funduszu sołeckiego
 oświetlenie ulic i konserwacja punktów świetlnych
 utrzymanie budynków mienia komunalnego, Ośrodków Zdrowia
w Zarzeczu i Żurawiczkach, zagospodarowanie mienia komunalnego
 remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych
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8.860 tys. zł
5.062 tys. zł
2.319 tys. zł
439 tys. zł
249 tys. zł
264 tys. zł
34 tys. zł
38 tys. zł
35 tys. zł
420 tys. zł
3.196 tys. zł
2.439 tys. zł
50 tys. zł
105 tys. zł
10 tys. zł
45 tys. zł
246 tys. zł
71 tys. zł
73 tys. zł
21 tys. zł
2 tys. zł
134 tys. zł
1.994 tys. zł
438 tys. zł
300 tys. zł
92 tys. zł
205 tys. zł
247 tys. zł
155 tys. zł
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•
•
•
•







dofinansowanie budowy chodników w Pełnatyczach i Zarzeczu
ochrona zabytków - remont zabytkowego Pałacu w Zarzeczu i monitoring
wysadzenie drzew i krzewów w parku w Zarzeczu
dotacja dla Centrum Kultury w Zarzeczu
dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarzeczu
kultura fizyczna i sport

43 tys. zł
142 tys. zł
78 tys. zł
171 tys. zł
89 tys. zł
154 tys. zł

w tym:
dofinansowanie klubów sportowych działających na terenie gminy
120 tys. zł
organizacja masowych imprez sportowych
15 tys. zł
utrzymanie boiska ,,Orlik 2012 w Zarzeczu”
11 tys. zł
dokończenie budowy szatni w Żurawiczkach w ramach funduszu sołeckiego
8 tys. zł
utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy
60 tys. zł
dopłata do kanalizacji wsi Żurawiczki, Maćkówka, Zalesie dla Przeworskiej
Gospodarki Komunalnej
54 tys. zł
przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii
41 tys. zł
wspieranie osób niepełnosprawnych dowożonych na rehabilitację społeczną
do Warsztatów Terapii Zajęciowej
21 tys. zł
zarządzanie kryzysowe (monitoring wód na rzece Mleczce, zakup piasku
i worków na zabezpieczenie przed powodzią)
19 tys. zł
pozostałe zadania tj. utrzymanie pomników, przystanków PKS, opracowanie
planów przestrzennych prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych, wpłaty
2 % wpływów z podatku rolnego do Izb Rolniczych, odsetki od kredytów,
konserwacja urządzeń melioracyjnych, rezerwa na nieprzewidziane wydatki 595 tys. zł

Planowane zadłużenie gminy w 2011 r.: 1.282 tys. zł, w tym: kredyt na zadania inwestycyjne
Dotychczasowe zadłużenie: 8.548 tys. zł
Razem planowane zadłużenie na koniec 2011 r.: 9.830 tys. zł
tj. 50,8 % w stosunku do planowanych dochodów
Zadłużenie Gminy w wysokości 8.548 tys. zł nastąpiło w latach 2007-2010 w związku
z realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych o łącznej wartości ponad 28 mln zł wykazanych
w Kurierze Zarzeckim nr 3( 12 ) z października 2010 r.
Udział otrzymanych dotacji na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych w latach
2007 - 2010 wyniósł około 18.800 tys. zł .
Planowane zaciągnięcie kredytu w 2011 roku w kwocie 1.282 tys. zł zostanie przeznaczone
na pokrycie udziału własnego w kontynuacji zadań inwestycyjnych takich jak: Modernizacja
oczyszczalni ścieków w Zarzeczu, Gminne Centrum Sportu w Zarzeczu, Rewitalizacja parku
w Zarzeczu, Odnowa wsi Żurawiczki oraz remont drogi w Zalesiu.
Barbara Podolak
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JAK GOSPODARUJĄ ROLNICY W HISZPANII?

W dniach od 1 do 8 października
miałem możliwość naocznie przekonać się jak
funkcjonuje rolnictwo w „starej unii”
uczestnicząc w studyjnym wyjeździe do
Hiszpanii organizowanym przez Krajową
Radę Izb Rolniczych w ramach środków
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Hiszpania to piękny kraj zamieszkały
przez 47 mln mieszkańców, kojarzący się nam
z Barceloną, przepięknym wybrzeżem Costa
Brava z tysiącami hoteli i pensjonatów.
Ogromne wrażenie wywarł na mnie
„przemysł”
turystyczny
zlokalizowany
głównie w pasie nadmorskim, z którego
utrzymuje się znaczna część Hiszpanów
i obcokrajowców. Miałem możliwość zapoznać
się z funkcjonowaniem gospodarstw rolnych,
ogrodniczych,
sadowniczych,
spółdzielni
rolniczych oraz rynków hurtowych.
Atutem rolnictwa w Hiszpanii są długie
lato i bardzo łagodne zimy. Natomiast wysokie
temperatury wiosną i latem zmuszają
rolników, a w szczególności producentów
warzyw i owoców do stosowania kosztownego
nawadniania.

zatrudniające
siłę
najemną,
głównie
obcokrajowców, najczęściej Rumunów.
Wizytowaliśmy
gospodarstwo
hodowlane gospodarujące na 300 ha
i produkujące w skali roku około 3500 sztuk
świń oraz 550 sztuk bydła mięsnego.
Miłym zaskoczeniem dla nas było, to że
na większości kolczyków u cieląt i opasów
widniał znak „PL”, czyli pochodzące z Polski.
W gospodarstwie pracuje trzech braci,
robotnik
do
obsługi,
pracownik
administracyjny oraz pracownik zajmujący się
sprzedażą mięsa poubojowego z „gminnej”
ubojni. Podstawową uprawą są zboża
i kukurydza na kiszonkę. Uzyskiwane plony
wynoszą ok. 5–6 ton z hektara pszenicy oraz
50-60 ton zielonki z kukurydzy. Cena pszenicy
wynosi około 220 € za tonę, 1,1 € za 1 kg żywca
wieprzowego oraz ok. 1 € za 1 kg żywca
wołowego.
Gospodarstwo uzyskało w ciągu roku
dopłaty bezpośrednie oraz dotacje unijne
w wysokości 90 tys. €, to jest ok. 1.200 zł
na 1 ha. Składka na ubezpieczenie emerytalne
rolnika jest dziesięciokrotnie wyższa jak
w Polsce. Również koszty zakupu środków do
produkcji oraz wszystkich towarów są
znacznie wyższe jak w Polsce.
Innym wizytowanym przez nas było
20 hektarowe gospodarstwo sadownicze (10 ha
jabłonie i 10 ha grusze). Gospodarstwo to
zatrudnia 3 pracowników stałych i 20
pracowników
sezonowych
z
Rumunii.
W sadzie zainstalowany jest system
nawadniania
wraz
z
nawożeniem.
Uzyskiwany plon wynosi od 45 do 50 t/ha.
W Hiszpanii większość rolników
zrzesza się tworząc spółdzielnie ogrodnicze
czy sadownicze. Jedna z takich spółdzielni
zrzesza 28 rolników specjalizując się
w uprawach sadowniczych na powierzchni

Hiszpańska hodowla świń

W
Hiszpanii
prowadzone
są
w większości gospodarstwa hodowlane
obsługiwane głównie przez rodzinę oraz
gospodarstwa sadownicze i warzywnicze
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około 700 ha. W sadach w ciągu roku
wykonywanych jest od 15 do 16 oprysków
chemicznych.
Spółdzielnia „Girona Fruits” posiada
zautomatyzowaną bazę do sortowania,
pakowania i przechowywania owoców. Jabłka
i gruszki z napisem „Girona Fruits” można
spotkać i w naszych marketach.

Pakownia jabłek „Girona Fruits”

Na obrzeżach miast zlokalizowane
są
duże
gospodarstwa
warzywnicze
produkujące pomidory, ogórki i paprykę
w tunelach i w gruncie. Wszystkie uprawy
są nawadniane. Zaskakująca jest niska cena
zbytu. Za 1 kg ogórków producent otrzymuje
około 10 eurocentów tj. około 40 groszy,
natomiast za kilogram pomidorów 30
eurocentów tj. około 1,20 zł. Dla porównania
butelka wody mineralnej w Hiszpanii kosztuje
ponad 1 € (ponad 4 zł). Rolnicy również tworzą
spółdzielnie, które skupują od producentów
rolnych warzywa i owoce po umownych
gwarantowanych
cenach,
a
następnie
zaopatrują sklepy i gastronomię. Spółdzielnia
świadczy również dla swoich członków usługi
doradcze związane z uprawą warzyw
i owoców.
Dwu milionowe miasto Barcelonę oraz
znaczną część Hiszpanii zaopatruje potężny
rynek hurtowy „Mercabarna” zlokalizowany
na 90 hektarach blisko centrum miasta,
w którym działa 800 firm, a pracuje w nim
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około 25 tys. osób. Rynek hurtowy jest spółką,
w której miasto Barcelona ma 51% udziałów,
ościenne powiaty 12%, przedsiębiorcy 37%.
Dostawcami są rolnicy hiszpańscy oraz
dostawcy z Francji, Belgii i Argentyny.
Znaczna część owoców i warzyw z tego rynku
trafia do Polski.
Trudno
jest
porównywać
funkcjonowanie rolnictwa w Hiszpanii
i
Polsce.
W
większości
przypadków
w Hiszpanii zauważamy zrzeszanie się
rolników w spółdzielnie i bardzo dobrą
organizację
zbytu
produktów
rolnych.
Widoczne jest tu wcześniejsze wejście do Unii
Europejskiej.
My
natomiast
możemy
poszczycić się ładniejszymi zagrodami.
U
nas
rolnicy
prowadzący
kilkuhektarowe gospodarstwa rolne mieszkają
w ładniejszych domach i jeżdżą nie gorszymi
samochodami od Hiszpanów. Również
budynki inwentarskie są bardziej funkcjonalne,
a zwierzęta hodowane są w znacznie lepszych
warunkach.

Wójt Gminy Zarzecze w hiszpańskim sadzie

Można by powiedzieć, że u nas
rolnikowi na 50 hektarach nie żyje się gorzej,
jak rolnikowi w Hiszpanii na 300 hektarach.
Jestem przekonany, że my za niedługo
dopędzimy kraje ze „starej unii”.
Wiesław Kubicki
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CZY GOSPODARSTWA NISKOTOWAROWE
MAJĄ RACJĘ DALSZEGO BYTU?
To pytanie było najczęściej zadawane
podczas
międzynarodowej
konferencji
„Niskotowarowa gospodarka rolna w Unii
Europejskiej: sytuacja dzisiaj i perspektywy na
przyszłość” - zorganizowanej w dniach 13–15
października 2010 roku w Sibiu w Rumunii.
Honorowymi gośćmi konferencji byli
Komisarz Unii Europejskiej do spraw
Rolnictwa Dacian Ciolos oraz Minister
Rolnictwa
Rumunii.
W
konferencji
uczestniczyło 18 delegacji państw Unii
Europejskiej, w tym czteroosobowa delegacja
z
Polski.
Wraz
z
przedstawicielami
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
Prezesem Świętokrzyskiej Izby Rolniczej
miałem zaszczyt reprezentować polskich
rolników na tym spotkaniu.

Polska delegacja na Konferencji w Rumunii

Jadąc do Rumunii samochodem na
przestrzeni ponad 800 kilometrów mieliśmy
możliwość obserwować i porównywać stan
rolnictwa tj. upraw, zabudowań, dróg na
terenie Słowacji, Węgier i Rumunii.
Na terenie Słowacji i Węgier można
było zaobserwować dobrze zagospodarowane
pola, brak nieużytków oraz zadbane budynki
i dobre drogi. Natomiast na terenie Rumunii
wzdłuż prawie czterystukilometrowej trasy
w
większości
widzieliśmy
nieużytki,

a zabudowania przypominały naszą Polskę
sprzed pięćdziesięciu lat.
Mile zaskoczył nas widok sto
osiemdziesięciotysięcznego
miasta
Sibiu,
w którym odbywała się konferencja.
Nad miastem górowały cztery potężne
hotele przypominające nasz warszawski
Mariott, piękna starówka, markety, wszędzie
ład i porządek.
Podczas konferencji przez dwa dni
toczyła się ostra dyskusja nad sensem
funkcjonowania
gospodarstw
niskotowarowych, która zmierzała do ustalenia czy
w latach 2014 – 2020 wprowadzać dotacje
i wsparcia do gospodarstw niskotowarowych,
czy pozostawić je na łaskę losu.
W Unii Europejskiej mamy 4,5 miliona
gospodarstw
niskotowarowych,
które
charakteryzują się tym że większość produkcji
przeznaczają
na
samo-zaopatrzenie,
a nadwyżka produktów rolnych sprzedawana
jest na lokalny rynek. Innym kryterium, które
jest przyjęte w większości państw UE jest
wielkość gospodarstw do 8ha i wskaźnik
żywotności ekonomicznej 2 od 4 ESU. Miliony
ludzi pracuje w takich gospodarstwach
i
oczekują
pozytywnego
sygnału
w odniesieniu do ich przyszłości.
Na spotkaniu przedstawiciele bogatych
państw jak Niemcy, Francja czy Anglia nie
popierali
wsparcia
dla
gospodarstw
niskotowarowych.
Natomiast
delegacje
państw,
w
których
występuje
duże
rozdrobnienie gospodarstw między innymi
Irlandii, Bułgarii, Rumunii oraz Polski
udowadniali ogromne znaczenie wsparcia dla
gospodarstw niskotowarowych.
W minionych pięciu latach najwięcej
dotacji do gospodarstw niskotowarowych
otrzymali polscy rolnicy, zaś liderem w skali
Polski jest gmina Zarzecze.
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Nasza delegacja miała możliwość
wykazać jak ważne jest wsparcie dla rolników
na przykładzie Polski, gdzie te dotacje
funkcjonują od pięciu lat i Rumunii, gdzie
do tej pory nie było dotacji unijnych do
gospodarstw niskotowarowych.
W trakcie konferencji zwiedzaliśmy
gospodarstwa
niskotowarowe
oraz
gospodarstwa agroturystyczne w Rumunii.
Stan gospodarstw małych w Rumunii
przypomina
gospodarstwa
jakie
funkcjonowały u nas 40-50 lat temu. Siłą
pociągową jest najczęściej jeszcze koń, a do
obory czy budynku mieszkalnego żeby wejść
trzeba schylić głowę. Rolnicy mają problemy
ze sprzedażą produktów rolnych, a Rumunia
importuje duże ilości tych samych produktów
z innych krajów Europy. Zauważone przez nas
ogromne ilości odłogującej ziemi w Rumunii to
wynik braku wsparcia dla drobnych rolników,
którzy to porzucili ziemię i wyjechali do pracy
w bogatych krajach unijnych takich jak
Hiszpania, Niemcy czy Francja. Ziemię
natomiast wykupili po niskich cenach
Rumuńscy obszarnicy licząc na dotacje unijne.
Rolnicy Rumuńscy wierzą, że ich rodak
Komisarz Unijny do spraw Rolnictwa Ciolos
pomoże im wyjść z tego marazmu.
Zebrane
podczas
konferencji
stanowiska i opinie od poszczególnych
delegacji
posłużyły
do
wypracowania
wspólnego
stanowiska
popierającego
wprowadzenie w latach 2014–2020 dotacji do
gospodarstw niskotowarowych. Dotacje mają
otrzymać gospodarstwa o powierzchni od 2 do
8 ha bez wyliczania żywotności ekonomicznej
gospodarstwa ESU. Dotacja będzie wyższa od
dotychczasowej i wynosić będzie 1.500 € przez
pięć lat, wypłacana jednorazowo w kwocie
7.500 € w pierwszym roku dotowania.
Uzasadniając na koniec konferencji
potrzebę
wprowadzenia
wsparcia
dla

gospodarstw
niskotowarowych
Unijny
Komisarz do spraw Rolnictwa Dacian Ciolos
stwierdził, że polityka rolna musi wspierać
gospodarstwa towarowe, niskotowarowe oraz
produkujące na własne potrzeby. Brak
wsparcia małych gospodarstw spowoduje
opuszczenie ziemi i wyludnianie się obszarów
wiejskich.
Większość
gospodarstw
niskotowarowych
ma
szansę
stać
się
w przyszłości gospodarstwami towarowymi.
Służyć temu będą również inne wsparcia ze
strony Unii Europejskiej między innymi:
programy rolno – środowiskowe, dotacje do
gospodarstw ekologicznych czy dotacje na
różnicowanie
działalności
w
kierunku
nierolniczym.

Powitanie polskiej delegacji w Rumunii

Ze wsparcia korzystać będą mogły
również gospodarstwa które już korzystały
z tego typu dotacji.
Wierzę, że rolnicy naszej gminy jeszcze
w szerszym zakresie skorzystają z tego typu
dotacji.
Na koniec refleksja: jeżeli chcemy się
wyzbyć kompleksów związanych ze stanem
naszego rolnictwa, to warto by odwiedzić
Rumunię.
Wiesław Kubicki
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SPOTKANIE Z KRZYSZTOFEM ZANUSSIM
Krzysztof Zanussi to międzynarodowej
sławy reżyser, wybitna indywidualność
polskiego kina. Jest laureatem kilkudziesięciu
międzynarodowych
nagród
filmowych.
Jego twórczość znamionuje wrażliwość
na intelektualne wyzwania współczesności
oraz filozoficzna zaduma nad tajemnicą
egzystencji.
Sławę zdobył dzięki filmom o wysokich
walorach artystycznych i poruszających ważne
tematy. Reżyser działa w międzynarodowych
organizacjach, na całym świecie wygłasza
referaty o europejskiej kulturze, pracuje
charytatywnie.
Krzysztof Zanussi to niewątpliwie
obywatel świata, wsiadający do samolotu, tak
jak inni wsiadają do taksówki. Jest barwną
postacią. I znaną…
W dniu 23 września 2010 r.
w Zarzeckim Pałacu odbyło się spotkanie
z Krzysztofem Zanussim. Uczestniczyli w nim
między innymi Przewodnicząca Związku
Rodowego
Dzieduszyckich
Izabela
Dzieduszycka, Prezes Towarzystwa Przyjaciół
Muzeum Dzieduszyckich Wojciech Bazarnik,
Sekretarz Związku Rodowego Dzieduszyckich
Tomasz Wasilewski, Przewodniczący Rady
Powiatu Przeworskiego Tadeusz Kiełbowicz,
Wójt Gminy Zarzecze Wiesław Kubicki.
W pierwszej części spotkania udział
wzięli uczniowie ze szkół podstawowych
i gimnazjów z terenu gminy Zarzecze oraz
młodzież ze szkół średnich z Przeworska
i Zarzecza. Rozpoczął ją występ uczniów
z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Zarzeczu, którzy przedstawili scenkę
z życia rodu Dzieduszyckich pt. „Sadźmy
róże”. Następnie głos zabrał Krzysztof
Zanussi, który w swoim wykładzie poruszył
między
innymi kwestię wartości we
współczesnym świecie. Zwrócił uwagę na
problem
wyboru
postaw
życiowych.

Podkreślił, że odnosi wrażenie, iż
młodzież jest lepsza i łatwiej nawiązać z nią
kontakt. Młodzi ludzie starają się dzisiaj
wybierać przytomnie drogę życia, a nie
wierzyć ślepo kolorowym magazynom.
Reżyser stwierdził, że dzisiaj kultura
młodzieżowa jest już bardzo daleka od tej,
w której on się wychował. Po wystąpieniu
reżyser odpowiadał na pytania zadawane
przez młodzież, a dotyczące jego twórczości.
Po krótkiej przerwie Zanussi wraz
z zaproszonymi gośćmi spotkali się przy
wspólnym stole na uroczystym obiedzie.
Nie zabrakło tu toastów i podziękowań
zarówno dla Krzysztofa Zanussiego, jak też
Izabeli Dzieduszyckiej i Wiesława Kubickiego.
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Muzeum
Dzieduszyckich Wojciech Bazarnik odczytał
list od Wojewody Podkarpackiego Mirosława
Karapyty, który nie mógł uczestniczyć w tym
wydarzeniu. Mirosław Karapyta w liście
słusznie podkreślił, że w dzisiejszych czasach,
czasach
powszechnej
informatyzacji
i technicyzacji życia, ważne jest, aby choć
chwilę znaleźć na obcowanie z wyjątkowością
i niepowtarzalnością kultury, dzięki której
możemy przynajmniej na moment zwolnić
w codziennym pędzie życia.
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Krzysztof Zanussi z zarzecką młodzieżą
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drugiej
części
spotkania
W
uczestniczyli przedstawiciele samorządów
i świata kultury oraz członkowie Towarzystwa
Przyjaciół Muzeum Dzieduszyckich. Goście
w kameralnej atmosferze mieli okazję
wysłuchać wykładu Krzysztofa Zanussiego
„Czy do szczęścia potrzebna jest kultura?”.
Reżyser w swoim wykładzie stawiał pytania
o sens ludzkiej egzystencji, pytania dotyczące
poszukiwania szczęścia, relacji człowieka
z Bogiem, wartości moralnych czy powinności
współczesnej inteligencji. Zanussi uważa, że
żyjemy w najlepszym z możliwych światów.
Twierdzi, że wcale nie musi być lepiej, może
być dużo gorzej i też trzeba dać sobie radę.
To od nas zależy, czy żyjemy życiem

spełnionym, czy niespełnionym. Krzysztof
Zanussi mówił też o tym, że ludzie chcą
koniecznie dowieść, iż są lepsi od innych. I to
jest bardzo dobre pragnienie. Tylko trzeba
znaleźć dobrą konkurencję. Reżyser uważa
także, że byłoby nadmierną rozrzutnością
tracić czas i energię na rzeczy prymitywne:
seriale i jednodniowe szlagiery. Nalega, że
czytać trzeba tylko arcydzieła.
Krzysztof Zanussi chętnie opowiadał
także o przyszłości Europy, życiu papieża,
swoich podróżach, jak i o tym, co jadł rano na
śniadanie. Zdradził zebranym swój przepis na
spełnione życie: łączenie swojej pasji z pracą
zawodową.
Barbara Zięba

PODKARPACKIE OŚRODKI PRZEDSZKOLNE

W dniu 1 września 2010 roku rozpoczął
się czwarty rok funkcjonowania ośrodków
przedszkolnych utworzonych w ramach
projektu „Podkarpackie Ośrodki Przedszkolne
– nowa jakość edukacji”
Projekty realizowane przez Fundację
Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II
WZRASTANIE w partnerstwie ze Związkiem
Gmin Ziemi Przeworskiej dają szansę
dzieciom w wieku 3-5 lat na lepszy start w
przyszłości. Tym razem edukacją przedszkolną
na terenie gminy Zarzecze w 14 ośrodkach
objęto 74 dzieci nowo zapisanych, 123 dzieci
kontynuujących, w sumie 197 przedszkolaków.
Przez 4 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie
i raz w tygodniu - 4,5 godziny pod kierunkiem
nauczycieli i przy współpracy rodziców dzieci
poprzez zabawę wzbogacają swoją wiedzę
i uczą się zasad pracy w grupie.
Zajęcia prowadzone są w taki sposób,
aby
rozbudzać
u
dzieci
ciekawość,
kreatywność, pewność siebie, umiejętności
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społeczne. Dowodem na to są realizowane
projekty
badawcze,
które
w
sposób
wyczerpujący dają odpowiedź na mnóstwo
pytań stawianych przez dzieci.
Realizowane projekty: KISIELÓW –
„Ziemniak”,
„Wiatr”,
„Przyjaciel”;
ŁAPAJÓWKA – „Owoce jesieni”, „Figury
geometryczne”; MAĆKÓWKA 1
– „Moja
rodzina”, „Ziemniak”; MAĆKÓWKA 2 –
„Jesień”; PEŁNATYCZE – „Nasi milusińscy”;
ROŻNIATÓW – „Warzywa”; SIENNÓW 1 „Ziemniak”, „Warzywa”; SIENNÓW
2 „Banan”, „Warzywa”, „Deszcz”; ZALESIE –
„Orzechy”; „Dary lasu”; ZARZECZE 1 –
„Woda”, „Ogród warzywny”; ZARZECZE 2 –
„Słonecznik”, „Pies”; „Kot”; ZARZECZE 3 –
„Kot”; ŻURAWICZKI 1 – „Mieszkańcy lasu”,
„Grzybobranie”; ŻURAWICZKI 2 – „Owoce”,
„Jesień w ogrodzie”.
Program pracy wzbogacają swoim
repertuarem nauczyciele rytmiki, którzy raz
w tygodniu odwiedzają
ośrodki. Rozwój
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dzieci na bieżąco wspierany jest przez
logopedów i psychologów, którzy dwa razy
w miesiącu pracują z dziećmi współpracując
z rodzicami i wspierając nauczycielki.
Obserwujemy, że ośrodki przedszkolne
są coraz częściej postrzegane jako miejsca
wspólnych spotkań. Rodzice i dziadkowie
angażują się w pracę ośrodków, często są
współorganizatorami wielu imprez (Andrzejki,
wigilia, jasełka).
Z
nowym
rokiem
szkolnym
doposażono każdy ośrodek przedszkolny
w materiały plastyczne i
dydaktyczne,
materiały do pracy z dziećmi oraz środki
czystości na łączną kwotę 70 tys. zł.
W grudniu wyłoniono dostawcę
koszulek dla dzieci, które zostaną przekazane
w ramach promocji projektu.
W październiku i listopadzie odbyły się
zaplanowane w projekcie szkolenia dla
rodziców
prowadzone
przez
trenerów
Fundacji
Komeńskiego.
Frekwencja
na
szkoleniach była następująca:
100 % Kisielów, Maćkówka 1 i 2, Rożniatów,
Zarzecze 3, Żurawiczki 2; 93% - Siennów 1 i 2,
Zarzecze 1 i 2; 85% - Żurawiczki 1; 70% Łapajówka; 64% - Pełnatycze; 54% - Zalesie.
W dniu 19.11.2010 roku gościliśmy
w Biurze projektów w Zarzeczu i w ośrodku
przedszkolnym w Kisielowie uczestników IV
Międzynarodowej Konferencji Pedagogicznej
pod hasłem „Możliwość uczenia się poprzez
partnerstwo”, której organizatorem był
Podkarpacki Kurator Oświaty.
Goście z Niemiec i Ukrainy mieli okazję
poznać strukturę zarządzania ośrodkami
i zapoznać się z ich pracą. Docenili nasze
wysiłki na rzecz poprawy jakości edukacji,
ocenili
nasza pracę na bardzo wysokim
poziomie, podziwiali pomysłowość nauczycieli
i zaangażowanie rodziców. Być może
spotkanie zaowocuje współpraca i wymianą
doświadczeń.
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W dniu 30.11.2010 roku w Zabytkowym
Pałacu
Dzieduszyckich
trzy
ośrodki
przedszkolne z Zarzecza zorganizowały
„Bal pasiatych” na którym obowiązkowo
wszyscy uczestnicy musieli mieć coś w paski.

Dzieci w trakcie „Balu pasiastych”

Bal
rozpoczął
się
uroczystym
pasowaniem. Dzieci prezentowały wiersze
i piosenki,
rodzice
uczestniczyli wraz
z przedszkolakami w wielu zabawach
i wspólnych pracach. Podczas balu nakręcony
został film, który zostanie przesłany na
konkurs. Paniom gratulujemy pomysłu,
dzieciom dobrego humoru, rodzicom licznego
udziału. Trzymamy kciuki i czekamy na
finał…

Mikołaj w Żurawiczkach

KURIER ZARZECKI

Niewątpliwie jednym z ważniejszych
wydarzeń było spotkanie ze Świętym
Mikołajem, który w dniu 6 grudnia do każdego
z ośrodków przyniósł prezenty. Warto dodać,
że do dzieci w Kisielowie Mikołaj przyjechał
po śniegu prawdziwymi saniami.
Za oknem zima zagościła na dobre,
mróz szczypie w nosy, a śnieg pada białymi
gwiazdkami. W przedszkolach gwarno
i wesoło nie da się ukryć, że czas Świąt zbliża
się wielkimi krokami. Mija kolejny rok
wspólnej pracy i owocnej współpracy.
To
niewątpliwie
czas
cennych
doświadczeń
i wielu wspólnych chwil
spędzonych w ośrodkach.

W imieniu zespołu zarządzającego
projektami składam serdeczne podziękowanie
za zrozumienie i zaangażowanie wszystkim
tym, którym los dziecka nie był obojętny.
Dzieciom, rodzicom, nauczycielom,
specjalistom, dyrektorom szkół i wszystkim
współpracującym z ośrodkami życzę aby
Święta Bożego Narodzenia były czasem
wspólnego kolędowania i miłych spotkań
w rodzinnym gronie. Niech Mały Jezus, który
w tę magiczna noc na świat przychodzi
opromieni serca radością, obdarzy pokojem
i otoczy swoją opieka w nadchodzącym
Nowym Roku
Marta Ulma – Baran

PIERWSZE SZKOŁY W NASZEJ GMINIE

Na wstępie przepraszam czytelników
„Kuriera Zarzeckiego”, że niniejszy artykuł
o szkolnictwie przedstawia czasy wcześniejsze
niż artykuł poprzedni mojego autorstwa.
Wynikło to z pewnego rodzaju
nieporozumienia.
Moim
zamiarem
jest
przedstawienie, oczywiście bardzo pobieżne,
rozwoju szkolnictwa od samego początku jego
zaistnienia na naszym terenie, aż do czasów
nam współczesnych.
Być może, że ten temat nie zainteresuje
wszystkich
czytelników,
a
zwłaszcza
najmłodszych, ale uważam, że każdy z nas
powinien mieć ogólną orientację w jakich
warunkach żyli, pracowali, no i uczyli się nasi
dziadkowie
i
pradziadkowie.
Dziękuję
Redakcji za zamieszczanie moich artykułów.
Należę do pokolenia ludzi urodzonych
w połowie lat trzydziestych ubiegłego wieku.
Prawie pięć lat swego dzieciństwa przeżyłem
w okresie okupacji hitlerowskiej. Młodość
przypadła na powojenny bardzo ciężki okres,
a i następne okresy też nie były lekkie.
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Na szczęście z perspektywy przeżytych
paru dziesiątków lat mogę stwierdzić, że
warunki życia polskiego społeczeństwa ciągle,
choć powoli ulegały poprawie. Dziś żyjemy
jakby w zupełnie innym świecie.
W ostatnim półwieczu dokonał się
niebywały
skok
cywilizacyjny.
Nowe
urządzenia: komputery, telefony komórkowe
... przerastają już ludzi mego pokolenia. Często
nasze kilkuletnie wnuki i prawnuki lepiej znają
się na korzystaniu z najnowszych osiągnięć
cywilizacyjnych. Ale też ich edukacja odbywa
się w innych szkołach, w innych rodzinach.
Ktoś może żachnąć się: „Jak to
w innych rodzinach?”.
A tak, bo
wykształcenie młodych rodziców daleko
korzystnie
odbiega
od
wykształcenia
dziadków, tym bardziej pradziadków.
Nie tylko to zresztą, bo przecież
zupełnie
inny
jest
standard
życia
współczesnych rodzin.
Szkoła odgrywa pierwszorzędną rolę
w kształceniu młodego pokolenia i co najmniej
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trzeciorzędną w jego wychowaniu (po rodzinie
i kościele). Moim zamiarem jest pokazanie
początków tej instytucji i jej rozwoju
w miejscowościach naszej gminy.
Państwo nasze istnieje już ponad 1000
lat, a jego tereny, łącznie z naszym regionem,
zamieszkałe są już od paru tysięcy lat.
Większość wiosek naszej gminy została
założona około 500 lat temu. Szkoły zaczęły
funkcjonować niecałe 150 lat temu. Wniosek
z tego wynika, że przez parę tysięcy lat nasi
przodkowie byli analfabetami.
Z
materiałów
źródłowych
przekazanych mi w 1978 roku przez rodaka
Zalesia Wojciecha Dendurę wynika, że
w
Galicji
pierwsze
szkoły
ludowe
(podstawowe), bezpłatne, z obowiązkiem
uczęszczania były zakładane od końca lat
sześćdziesiątych XIX wieku.
Pierwszą szkołę w Żurawiczkach
zbudowano w 1871 roku, a naukę rozpoczęto
w roku szkolnym 1871/72. Prawie do końca
XIX wieku uczył tylko jeden nauczyciel,
a zarazem kierownik szkoły. Pierwszy
budynek
szkolny
w
Żurawiczkach
usytuowany był w przysiółku Góra. Budynek
był drewniany, kryty strzechą i miał dwa małe
pomieszczenia. Jedno do nauki, drugie było
mieszkaniem dla nauczyciela. Budynek
szkolny niczym w wyglądzie nie odbiegał od
wiejskich chałup. Zapewne trudno nam sobie
wyobrazić szkołę z dużą ilością dzieci
z Żurawiczek i z Zalesia, która miała tylko
jedno pomieszczenie i jednego nauczyciela.
Czego tam mogli nauczyć się nasi
przodkowie?!
A jak wyglądała sprawa szkół w innych
miejscowościach? Zapewne nie było lepiej.
Pierwsze budynki szkolne na ogół były
drewniane,
kryte strzechą
o
jednym
pomieszczeniu do nauki i zatrudniony był
w nich początkowo jeden nauczyciel.
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Z informacji długoletniego kierownika,
dyrektora szkoły (kierownicy szkół byli do
1972 roku, a od 1972 roku są dyrektorami
szkół) w Maćkówce wynika, że pierwsza
szkoła usytuowana była w pobliżu dzisiejszej
remizy, budynek był drewniany, kryty słomą,
a były to lata osiemdziesiąte XIX wieku.
Informację o szkole w Siennowie
zaczerpnąłem z folderu „Szkoła Podstawowa
w Siennowie dawniej i dziś”. Również okazuje
się, że pierwszy budynek szkolny to wiejska
chałupa, ale już w 1882 r. ludność Siennowa
wybudowała szkołę z cegły, którą sama
wyprodukowała. Wynikałoby z tego, że ten
drewniany budynek krótko służył szkole, bo
raczej szkoła nie powstała przed 1870 rokiem.
Informację
o
pierwszej
szkole
w Zarzeczu zaczerpnąłem z folderu „Szkoła
Podstawowa im. Jana Pawła II w Zarzeczu”
opracowanego z okazji nadania szkole imienia
w 2000 roku. Wynika z niego, że szkoła
ludowa
jednoklasowa,
bezpłatna,
obowiązkowa powstała w 1897 roku, czyli
26 lat później niż w Żurawiczkach.
Do celów szkolnych wykorzystywany
był budynek murowany, podarowany przed
wieloma laty przez hrabinę Magdalenę Morską
na potrzeby wsi. Szkoła do swej dyspozycji
miała jedno pomieszczenie, zatrudniony był
jeden nauczyciel, a obwód szkolny obejmował:
Zarzecze, Rożniatów i Łapajówkę.
Szkoła w Rożniatowie powstała
najpóźniej, bo dopiero w 1904 roku. Należy
również pamiętać, że miejscowość Zarzecze
dzieliła się na Zarzecze – Dwór i Zarzecze –
Wieś. W Zarzeczu – Dwór mieszkała rodzina
hrabiowska Dzieduszyckich, a ród ten
nobilitował tutejszą miejscowość.
Zarzecze, za sprawą Dzieduszyckich,
stanowiło jeden z ważniejszych centrów życia
patriotycznego i kulturalnego Galicji. Dwór
zatrudniał
sporą
liczbę
oficjalistów
(urzędników dworskich).

KURIER ZARZECKI

Dla dzieci oficjalistów była szkoła od
dawna, ale to nie miało nic wspólnego ze
szkołą ludową dla dzieci chłopskich.
Objęcie nauką dzieci chłopskich
w Galicji pod koniec XIX wieku było wielkim
wydarzeniem dziejowym. W realnym życiu te
początki były nader siermiężne.

Tylko nieliczne dzieci zdobywały
umiejętność czytania, pisania i rachowania.
Ale w tamtych czasach, to i wielu rodziców nie
widziało potrzeby posyłania dzieci do szkoły.
A takiej mentalności chłopskiej sprzyjała nędza
i upodlenie przez całe wieki ludności wiejskiej.
Władysław Tęcza

WRĘCZENIE STYPENDIÓW STOWARZYSZENIA
ROZWOJU GMINY ZARZECZE

W poniedziałek 25 października 2010
roku w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu, jak
co roku odbyło się uroczyste wręczenie
stypendiów Stowarzyszenia Rozwoju Gminy
Zarzecze dla najzdolniejszej młodzieży
z terenu naszej gminy na I semestr roku
szkolnego 2010/2011. Uroczystość ta jest
szczególna nie tylko dla stypendystów, ale
także dla ich rodziców i dla członków lokalnej
społeczności. Z dumą patrzymy na uczniów,
którzy osiągają sukcesy w nauce, sporcie
i chętnie angażują się w prace społeczne na
rzecz swoich środowisk.
Spotkanie
uświetniła
obecność
honorowych gości: Izabela Dzieduszycka Prezes Związku Rodowego Dzieduszyckich
herbu Sas, Maria Wasielewska - Vice Prezes
Związku Rodowego Dzieduszyckich herbu Sas
oraz Jan Bury - poseł na Sejm RP
i Przewodniczący Zarządu Fundacji pomocy
Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”.
W uroczystości obok nagrodzonych
stypendystów i ich rodziców wzięli również
udział Wiesław Kubicki - Wójt Gminy
Zarzecze,
Tadeusz
Kiełbowicz
Przewodniczący Rady Powiatu Przeworskiego,
Izydor Pieniążek- Radny Rady Gminy
Zarzecze, Barbara Podolak – Skarbnik Gminy
Zarzecze, Sylwia Bembenek - Dyrektor ZEAS

w Zarzeczu oraz dyrektorzy szkół i członkowie
Stowarzyszenia.
Spotkanie prowadziła Przewodnicząca
Stowarzyszenia Katarzyna Balawender, która
omówiła
zasady
działania
Lokalnego
Funduszu Stypendialnego i zaprezentowała
sylwetki tegorocznych stypendystów, a całość
spotkania
umilił
występ
Kabaretu
z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Zarzeczu.

Występ szkolnego Kabaretu

Uroczystość ta była również okazją do
wyrażenia
wdzięczności
dla
Izabeli
Dzieduszyckiej za wieloletnie wspieranie
Lokalnego
Funduszu
Stypendialnego
Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zarzecze.
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W I półroczu roku szkolnego 2010/2011
Komisja
Kwalifikacyjna
Stowarzyszenia
Rozwoju Gminy Zarzecze przyznała 14
stypendiów na okres 5 miesięcy na łączną
kwotę 10.800 zł.
W
gronie
stypendystów
znaleźli
się
następujący uczniowie:
 Przemysław Wątroba - LO im. Mikołaja
Kopernika w Jarosławiu;
 Elżbieta Borlik - PG im. Jana Pawła II
w Zarzeczu;
 Karolina Nykiel - PG im. Jana Pawła II
w Zarzeczu;
 Rafał Wątroba - PG im. Jana Pawła II
w Zarzeczu;
 Marcelina Dul - LO im. Mikołaja
Kopernika w Jarosławiu;
 Adam Gontarz - LO im. Mikołaja
Kopernika w Jarosławiu;
 Joanna
Mioduszewska
ZSEiO
w Jarosławiu;
 Karolina Pawłowska - LO im. Mikołaja
Kopernika w Jarosławiu;
 Patrycja Wlazło - LO im. Mikołaja
Kopernika w Jarosławiu;
 Piotr Bartman - ZS im. Św. Brata Alberta
w Żurawiczkach;
 Walenty Chadała - PG im. Jana Pawła II
w Zarzeczu;
 Anna Kocur - ZS im. Św. Brata Alberta
w Żurawiczkach;
 Iwona Pieniążek - ZS im. Św. Brata Alberta
w Żurawiczkach;
 Sebastian Szwarczak - ZS im. Św. Brata
Alberta w Żurawiczkach.
Stypendia, które otrzymali uczniowie
są współfinansowane w 50 % ze środków
Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie.
Przewodnicząca
Stowarzyszenia
podziękowała darczyńcom, którzy w tym roku
wsparli Lokalny Fundusz Stypendialny:
Wiesław Mędzela – Firma GPR; Elżbieta Goraj
–
Kancelaria
Notarialna;
Spółdzielnia

Mieszkaniowa w Zarzeczu; Nadleśnictwo
Kańczuga; Bogdan Tymoczko - Firma ETO
oraz Związek Rodowy Dzieduszyckich, a także
ci wszyscy, którzy przekazali 1% swojego
podatku na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju
Gminy Zarzecze.

Pamiątkowe zdjęcie tegorocznych stypendystów

Wszystkich, którzy chcą wesprzeć
działalność
Lokalnego
Funduszu
Stypendialnego
SRGZ
prosimy
o przekazywanie 1 % podatku. Wystarczy, że
w zeznaniu podatkowym podacie Państwo
nazwę naszej organizacji: Stowarzyszenie
Rozwoju Gminy Zarzecze i nr KRS:
0000182109.
O stypendia w ramach Lokalnego
Funduszu Stypendialnego mogą starać się
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół średnich z terenu Gminy Zarzecze
zdobywający wysokie wyniki w nauce, mający
osiągnięcia
w
różnych
konkursach
i olimpiadach, których dochód na jednego
członka rodziny nie przekracza minimalnego
miesięcznego wynagrodzenia brutto aktualnie
obowiązującego. Uczniowie, którzy chcą
ubiegać się o stypendium na II semestr roku
szkolnego 2010/2011 mogą składać wnioski
o stypendium do 15 lutego 2011 roku
w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Zarzeczu.
Katarzyna Balawender
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MIĘDZYPOWIATOWY TURNIEJ W BADMITONA
W dniu 8 października 2010 r.
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Maćkówce
w Szkole Podstawowej im. św. Królowej
Jadwigi
w
Maćkówce
zorganizowało
Międzypowiatowy Turniej w Badmintona
w dwóch kategoriach wiekowych oraz grach
pojedynczych i deblowych. Turnieje singlowe
były rozegrane oddzielnie dla dziewczynek
i oddzielnie dla chłopców. Rozgrywki
odbywały się w systemie pucharowym.
Osoba i para, która wygrała mecz
przechodziła do dalszej fazy turnieju,
przegrywający odpadał z gry. Mecze składały
się z dwóch setów do 10 punktów,
w przypadku remisu rozgrywano trzeci set
do 8 punktów, który wyłaniał zwycięzcę.
I miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły
Podstawowej w Maćkówce z najwyższą liczbą
pkt., II miejsce zajęła drużyna ze Szkoły
Podstawowej w Ostrowie, III miejsce zajęła
drużyna
ze
Szkoły
Podstawowej
w
Białobokach oraz IV miejsce zajęła drużyna ze
Szkoły Podstawowej w Rożniatowie.
W grach pojedynczych – singlowych
najlepszymi
zawodnikami
okazali
się
zawodnicy: Alicja Kuk, Lidia Slawska,
Patrycja Madera, Gabriela Leszczyńska,
Norbert Obarzanowski, Przemysław Szpunar,
Michał Osikowski, Dawid Kramarski.
W grach deblowych najlepszymi
okazały się drużyny z Maćkówki, Ostrowa,
Rożniatowa i Białobok, najlepszymi parami
były: Kinga Szklarz i Jakub Gujda,
Aleksandra Kijanka i Sebastian Puszkasz,
Katarzyna Malawska i Kornel Kałamarz,
Emilia Hawro i Paweł Solarz.
Za udział w Międzypowiatowym
Turnieju w Badmintona „Pożegnanie lata”
każda zwycięska drużyna otrzymała dyplom,
puchar i nagrodę a każdy zawodnik otrzymał
medal oraz poczęstunek ufundowany przez
Marszałka Województwa Podkarpackiego
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i
Stowarzyszenie
w Maćkówce.

Przyjaciół

Szkoły

Uczestnicy turnieju „Pożegnanie lata”

Turniej dla uczniów w wieku 9-12 lat
z terenów wiejskich okazał się świetną zabawą
rozwijającą sprawność fizyczną i motywacją do
prowadzenia zdrowego stylu życia jakie daje
sport.

Zawodnicy w trakcie rozgrywek

W przyszłości chcemy kontynuować
oraz propagować kolejne edycje turniejów
sportowych dla dzieci.
Maria Sopel
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KONKURS PLASTYCZNY „NASTROJE JESIENI”
25 listopada 2010 r. Miejski Dom
Kultury w Przeworsku ogłosił wyniki
konkursu plastycznego i fotograficznego pt.
„Nastroje jesieni”. Udział w konkursie wzięło
10 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. św.
Królowej Jadwigi w Maćkówce z klas 0 – VI.
Zwycięzcami konkursu okazali się najmłodsi
artyści z naszej szkoły.
Troje dzieci z klasy „O”: Izabela Obłoza,
Natalia Pieniążek i Krystian Trojnar zdobyło
trzy równorzędne I miejsca w konkursie
plastycznym i fotograficznym pt. „Nastroje
jesieni” organizowanym po raz trzynasty przez
MOK w Przeworsku.
Celem konkursu było zwrócenie uwagi na
urodę i zmienność otoczenia
oglądanego
w
barwach
jesieni
oraz
twórczego
wykorzystania tych walorów w malarstwie
i fotografii. W tym roku na konkurs wpłynęło
ponad
400
prac
z
całego
powiatu
przeworskiego, z tego 3 prace naszych
najmłodszych uczniów zdobyły najwyższe
lokaty w kategorii wiekowej sześciolatków.

Zwycięzcy konkursu i ich prace

Maria Sopel

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY ZARZECZU
11 grudnia 2010 roku, w sobotę, już po
raz trzeci w Szkole Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi w Zarzeczu zorganizowany
został Dzień Otwarty Szkoły. Przybyłych gości,
rodziców, uczniów, nauczycieli, a także
pracowników szkoły przywitał dyrektor
szkoły
Krzysztof
Majkowski,
który
podziękował wszystkim za przybycie.
Impreza rozpoczęła się koncertem
adwentowym, podczas którego, uczniowie
klas II-VI zaprezentowali swoje umiejętności
instrumentalne i taneczne. Koncert rozpoczęła
klasa II krakowiakiem, następnie z kolei były
popisy
na
akordeonach,
skrzypcach,
wiolonczelach i gitarach. Koncert zakończył się

tańcem „Zuzanna” w wykonaniu uczniów klas
czwartych.
Następnie pan dyrektor zaprosił osoby
dorosłe do licytacji ozdób choinkowych –
ręcznie malowanych bombek, szydełkowanych
aniołków i pachnących stroików. Zarówno
rodzice jak i zaproszeni goście bardzo chętnie
wzięli udział w licytacji, która za każdym
razem wzbudza wiele emocji, nawet wśród
dzieci.
Kolejnym punktem programu były
odwiedziny Świętego Mikołaja. Wystarczyły
odgłosy dzwonków, by na twarzach pojawiły
się uśmiech
i zadowolenie. Wszyscy
w skupieniu czekali, aż Św. Mikołaj ze swoją
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świtą dotrze na drugie piętro, gdzie
oczekiwało go ponad 200 dzieci. Prezentów
było mnóstwo, każdy mógł liczyć choćby na
słodki upominek. Mikołaj obdarowywał
najmłodsze dzieci, a jego pomocnicy, czyli
aniołki i śnieżynki, rozdawały paczki uczniom
klas IV-VI.

Występy muzyczne dzieci klas II - VI

Taniec w wykonaniu klas IV

Na koniec wszyscy zostali zaproszeni
na kiermasz ozdób świątecznych przygotowanych przez Samorząd Szkolny oraz potraw
świątecznych, na który zapraszali rodzice –
Rada Rodziców i Rada Szkoły.

Na kiermaszu można było kupić
również ozdoby choinkowe: bombki, stroiki,
pieczone i robione aniołki, które na konkurs
wykonali uczniowie klas 0 – VI.
Pieniądze uzyskane podczas Dnia
Otwartego Szkoły zostały przekazane na
doposażenie
pocztu
sztandarowego
w peleryny oraz zakup kompletu strojów
sportowych.
Małgorzata Różańska

Z PARTNERSKĄ WIZYTĄ W BUŁGARII
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Zarzeczu realizuje w latach 2010 - 2012
projekt rozwoju w ramach akcji COMENIUS
”School
parliament”.
Projekt
obejmuje
współpracę partnerską szkół z Bułgarii, Turcji,
Holandii i Polski. Głównym jego celem jest
rozwój
demokracji,
przygotowanie
do
aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,
poznanie kultury i systemu edukacji krajów
partnerskich.
Z pierwszą wizytą 10-osobowa grupa
uczniów pod opieką 2 nauczycieli wyjechała
do Vratsy w Bułgarii. Jest to miejscowość
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malowniczo położona u stóp gór 120 km od
Sofii.
W dniach 26.11.2010 r. - 1.12.2010 r.
zwiedziliśmy atrakcje turystyczne miasta
i okolic, poznaliśmy bułgarską szkołę,
zaprezentowaliśmy
nasz
kraj,
region,
miejscowość, zwiedziliśmy Sofię i bułgarski
parlament.
Degustowaliśmy
tradycyjne
bułgarskie potrawy. Podczas, gdy nauczyciele
wspólnie ustalali harmonogram dalszych
działań, uczniowie uczestniczyli w lekcjach
z bułgarskimi kolegami. Jest to szkoła średnia
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odpowiednik
naszego
gastronomiczno-hotelarskiego.

technikum

Uczestnicy pod muzeum historycznym w Vratsy

W kwietniu 2011 r. planowane jest
spotkanie wszystkich partnerów projektu
w Holandii, we wrześniu 2011r. w Zarzeczu,

a w maju 2012r. w Turcji. Na realizację
projektu otrzymaliśmy z Fundacji Rozwoju
Systemu Edukacji w Warszawie 20.000 €.
Bułgaria to piękny kraj z ciekawą
kulturą,
pięknymi
obyczajami,
historią
podobną do polskiej w determinacji, z jaką ten
naród walczył o niepodległość, tradycjami,
muzyką i życzliwymi ludźmi. Byliśmy tam
bardzo uroczyście witani i gościnnie
przyjmowani. Wizyta w Bułgarii była żywą
lekcją geografii, historii, etnografii i języka
angielskiego, a przede wszystkim wyjazdem
pełnym niezapomnianych wrażeń. Uczniowie
nawiązali nowe znajomości i przyjaźnie. Drogą
elektroniczną
korespondują po angielsku
z kolegami ze szkól partnerskich, dzięki czemu
doskonalą umiejętności językowe.
Emilia Pelc

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO
PT. CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE ZARZECZE W ROKU 2010
W dniu 17.11.2010 r. w Zabytkowym
Pałacu w Zarzeczu odbyło się seminarium dot.
realizacji w roku 2010 projektu systemowego
pt. Czas na aktywność w gminie Zarzecze.
W seminarium uczestniczyli zaproszeni goście,
sołtysi, przedsiębiorcy, uczestnicy projektu,
oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zarzeczu. Przybyłych gości
przywitał Wiesław Kubicki Wójt gminy
Zarzecze. Następnie Anna KrzeszowskaGwóźdź - kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Zarzeczu przedstawiła
doświadczenia z realizacji projektu w 2010 r.
Stanisław Długosz, kierownik Ośrodka
Kształcenia Zawodowego w Przeworsku
omówił kursy i szkolenia, które organizuje
Ośrodek. Następnie Adam Zabłocki - dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku
przedstawił możliwości, z których mogą
skorzystać osoby bezrobotne. Prowadzona
była również debata na temat rynku pracy
na terenie gminy Zarzecze.
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GOPS w Zarzeczu od 2008 r. realizuje
projekt pt. Czas na aktywność w gminie
Zarzecze w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
W roku 2010 do projektu przystąpiło
9 osób, w tym 6 kobiet i 3 mężczyzn.

wyżywienia,
noclegu,
wynajem
sali
wykładowej,
dojazdu
dla
uczestników
projektu oraz ich dzieci, koszt opiekunki do
dzieci, ubezpieczenie uczestników.

Uczestnicy projektu w Krynicy Zdroju
Seminarium dotyczące realizacji projektu

W ramach projektu osoby uczestniczyły
w
miesiącu
lutym
br.
w
ośrodku
szkoleniowym w Krynicy Zdroju, gdzie
zorganizowane były zajęcia dotyczące treningu
umiejętności i kompetencji społecznych, jak
również szkolenie z zakresu doradztwa
zawodowego. Osoby przebywały tam razem
ze swoimi dziećmi. Dzieci miały zapewnioną
opiekę. Do ośrodka w Krynicy Zdroju osoby
zostały dowiezione
busem. W ramach
projektu pokrywane były koszty szkolenia,

Od kwietnia do września 2010 r.
organizowane były kursy zawodowe takie jak:
kierowca wózków jezdniowych, technolog
robót wykończeniowych, kucharz małej
gastronomii z obsługą bankietów, bukieciarz –
florysta. Wszystkie osoby ukończy kursy
pozytywnie. W ramach realizacji projektu
pokrywane były koszty: kursów, zwrot
dojazdu, wyżywienie, ubezpieczenie, badania.
Dotychczas dwóch uczestników projektu po
odbytych szkoleniach i kursach podjęło pracę.
Anna Krzeszowska-Gwóźdź

DOŻYWIANIE W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY ZARZECZE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zarzeczu przypomina o składaniu
wniosków przez osoby zainteresowane
dożywianiem dzieci w szkole od 3.01.2011 r.
W szkołach na terenie gminy Zarzecze od
stycznia 2011 r. nadal wydawane będą gorące
posiłki.
Dochód uprawniający do skorzystania
z pomocy z GOPS w Zarzeczu w formie

dożywiania to 526,50 zł 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 Rady Gminy
Zarzecze w sprawie: podwyższenia kryterium
dochodowego oraz ustalenia warunków
odpłatności za pomoc udzieloną w zakresie
dożywiania dla osób i rodzin, których dochód
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przekracza kryterium dochodowe istnieje
możliwość przyznania nieodpłatnie posiłków
jeżeli dochód nie przekracza – 702,00 zł
tj. 200% kryterium dochodowego (351,00 zł
x 200%) na osobę.
Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy
do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zarzeczu, budynek Urzędu Gminy pokój
nr 2c w godzinach od 7.00 do 15.00.
Wymagane dokumenty do złożenia wniosku
to m.in:
 zaświadczenie
lub
inny
dokument
potwierdzający wysokość dochodu netto
w miesiącu poprzedzającym datę złożenia
wniosku,
 zaświadczenie z Powiatowego Urzędu
Pracy potwierdzające rejestrację jako osoba
bezrobotna
/dotyczy
wnioskodawcy
i
pozostałych
osób
bezrobotnych








prowadzących wspólne gospodarstwo
domowe/,
decyzja z ZUS, KRUS lub ostatni odcinek
renty
lub
emerytury
/dotyczy
wnioskodawcy
i
pozostałych
osób
prowadzących wspólne gospodarstwo
domowe/,
zaświadczenie
z
zakładu
pracy
o dochodach netto za ostatni miesiąc
/dotyczy wnioskodawcy i pozostałych
osób
prowadzących
wspólne
gospodarstwo domowe/,
zaświadczenie ze szkoły o wysokości
stypendium,
zaświadczenie o uczęszczaniu dzieci do
szkoły /gimnazjum, szkoły średnie,
studia/.
Anna Krzeszowska-Gwóźdź

AKCJA „POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”
W dniach od 6 do 10 grudnia 2010r. na
terenie
gminy
Zarzecze
została
przeprowadzona Zbiórka Darów w ramach
Akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”.
Akcja jest Ogólnopolskim Programem
Pomocy
dzieciom
w
okresie
przedświątecznym i polega między innymi na
organizacji zbiórek i przekazywaniu darów
najmłodszym. W ramach przedsięwzięcia
wielu ludzi o ogromnych sercach angażuje się
z myślą o dzieciach z rodzin wielodzietnych,
niepełnych, rozbitych, będących w trudnej
sytuacji materialnej
Akcja „Pomóż dzieciom przetrwać
zimę”
wzorem
lat
ubiegłych
została
przeprowadzona
przez
wolontariuszy
w sklepach oraz szkołach na terenie gminy
Zarzecze. W ramach Akcji zbierane były nowe
rzeczy takie jak: odzież, obuwie, zabawki,
książki, artykuły szkolne i papiernicze, środki
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czystości i higieny osobistej, słodycze,
produkty nadające się do długoterminowego
przechowywania.
Dary zebrane w ramach Akcji „Pomóż
dzieciom przetrwać zimę” zostaną przekazane
dla rodzin wielodzietnych, niepełnych,
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
z terenu gminy Zarzecze.
Wszystkim,
którzy
wnieśli
jakikolwiek wkład
i nie jest obojętny
los dzieci, które
znajdują
się
w trudnej sytuacji
składamy serdeczne
podziękowanie.
Anna Krzeszowska-Gwóźdź
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AKCJA ZIMA
W
związku
z
wystąpieniem
ujemnych
temperatur
oraz
przewidywanymi
opadami
śniegu,
zwracam się z prośbą do mieszkańców
gminy Zarzecze o wzmożoną czujność,
w szczególności wobec osób samotnych,
starszych,
niepełnosprawnych
oraz
osób bezdomnych. Wszelkie niepokojące
sytuacje proszę zgłaszać do Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu
w godz. od 700 do 1500, tel. 016 640-15-29.
Odpowiednia postawa społeczna
oraz
współpraca
wszystkich
odpowiedzialnych za udzielanie wsparcia
służb może zapobiec wielu nieszczęściom.
Najbliższe placówki udzielające wsparcia
osobom potrzebującym to:
 Schronisko
dla
bezdomnych
i samotnych Kobiet, 37-500 Jarosław,
ul.
Jasna
4,
tel.
16 621-35-76
/całodobowe utrzymanie/,
 Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn,
37-500 Jarosław ul. Sanowa 11,
tel.
16 621-44-76
/całodobowe
utrzymanie, gorące posiłki/,



Kuchnia im. Św. Brata Alberta przy
kościele
NMP
Królowej
Polski,
37-500 Jarosław, ul. 3-go Maja 12 tel.
16 621-35-76 /gorące posiłki/,
 Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
im.Św. Brata Alberta, 37-700 Przemyśl,
ul. F. Focha 12 tel. 16 677-07-62
/całodobowe utrzymanie/,
 Noclegownia
dla
Kobiet,
37-700
Przemyśl ul. Kapitulna 1 tel. 16 670-9060 /funkcjonuje w okresie od X do IV/,
 Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
im. Św. Brata Alberta, 35-006 Rzeszów,
ul. Styki 21 tel. 17 852-15-71
/całodobowe utrzymanie/.
Jednocześnie informuję, że czynna
jest bezpłatna, całoroczna infolinia pod
numerem
987,
pod którym
osoby
zainteresowane mogą uzyskać informacje
o placówkach przygotowanych do przyjęcia
osób w sezonie zimowym oraz zgłosić
potrzebę
udzielenia
pomocy
osobie
zagrożonej z powodu złych warunków
atmosferycznych.
Dziękuję za zrozumienie.
Anna Krzeszowska-Gwóźdź

SPORT

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR PREMIERA RP
W dniach 15 i 17 IX 2010 r. na boisku
sportowym ORLIK w Zarzeczu odbyły się
turnieje piłki nożnej chłopców o Puchar
Premiera Donalda Tuska. Celem organizacji
tych zawodów było promowanie wśród
dzieci sportowej aktywności i zasad fair
play, aktywizacja lokalnych społeczności
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oraz zachęta do wspólnego organizowania
różnych działań sportowych na obiektach
wybudowanych w ramach programu ,,Moje
boisko – ORLIK 2012”.
Zawodnicy
podzieleni na dwie kategorie wiekowe
rywalizowali ze sobą w zdrowej , ambitnej
i spokojnej atmosferze.

KURIER ZARZECKI

Dnia 15 IX 2010. rywalizowali
chłopcy w kategorii 12-13 lat. W turnieju
zwyciężyła drużyna z Cieszacina Wielkiego
trenowana przez Macieja Mikołajka.
Drugie miejsce zajęła drużyna Olimpia
Zarzecze prowadzona przez Łukasza
Kasperskiego, natomiast na trzecim miejscu
znalazła się Szóstka Zarzecze wraz z
opiekunem Robertem Gołąb. Każda
drużyna otrzymała puchar, dyplom,
pamiątkowe koszulki, jak również medale
ufundowane przez Wójta Gminy Zarzecze
Wiesława Kubickiego.
Natomiast w dniu 17 IX 2010.
rywalizowali chłopcy w kategorii 10-11 lat.
W turnieju wystartowało cztery drużyny:
ISKIERKA Cieszacin Wielki, JUNIOR
Rożniatów, UKS JUTRZENKA Zarzecze
oraz PIORUNY Siennów.
Turniej rozegrany został systemem każdy z
każdym.

W turnieju zwyciężyła drużyna UKS
Jutrzenka Zarzecze pod opieką Roberta
Gołąb. Drugie miejsce zajęła drużyna
Iskierka Cieszacin Wielki prowadzona
przez Macieja Mikołajka, natomiast na
trzecim miejscu znalazła się drużyna Junior
Rożniatów wraz z opiekunem Marcinem
Kasperskim.

Uczestnicy turnieju o puchar Premiera RP

Tomasz Szyper

XVI MIĘDZYNARODOWY MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ
W kalendarzu imprez sportowych
w
Zarzeczu
na
stałe
zagościł
Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej
Piłki Ręcznej.
W dniach od 3 do 5 grudnia 2011 r.
na hali sportowej w Zarzeczu odbył się on
po raz XVI, gromadząc zagraniczne
drużyny
młodzików
i
młodzików
młodszych z Jużnego i Łucka (Ukraina),
Kiszyniowa(Mołdawia)
oraz
polskie
drużyny
z
Radomyśla
Wielkiego,
Rzeszowa, Pruchnika i Zarzecza.
Tradycyjnie, uroczystość otwarcia
turnieju nawiedził św. Mikołaj, który wraz
z aniołkami, obdarował uczestników
upominkami i słodyczami.
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Uczestnicy turnieju mikołajkowego

Organizatorami turnieju jest Starosta
Przeworski,
Wójt
Gminy
Zarzecze
i Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych
w
Zarzeczu,
natomiast
głównym
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koordynatorem imprezy jest Zygmunt
Szumilak, szef klubu ULKS „Koliber”.
W wyniku trzydniowych zmagań
wyłoniono najlepsze drużyny, którymi
w kategorii młodzików młodszych okazała
sie reprezentacja „SSS No 2 Hanndball”
z Kiszyniowa, natomiast wśród młodzików
zwyciężyła reprezentacja ULKS “Koliber”
z Zarzecza.
Rozegrano również towarzyski mecz
“Polska - Europa”, w którym reprezentacja
drużyn
zagranicznych
pokonała
reprezentację drużyn polskich.
Uroczystość zamknięcia imprezy
odbyła się w niedzielę 5 grudnia. Nagrody,
puchary
i
dyplomy
drużynom
i wyróżnionym
zawodnikom wręczyli:
Wójt Gminy Zarzecze Wiesław Kubicki,
Przewodniczący Rady Gminy Zarzecze
Izydor Pieniążek, Naczelnik Wydziału
Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia
Starostwa Powiatowego w Przeworsku

Mariusz Pieniążek oraz dyrektorzy szkół
w terenu Gminy Zarzecze.

Wręczanie nagród uczestnikom turnieju

Wójt Gminy Zarzecze, dziękując za
udział w turnieju, zaprosił wszystkich
uczestników i kibiców na kolejny turnie, za
rok.
Jan Telega

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
RYS HISTORYCZNY OSP W ŻURAWICZKACH
Na przełomie XIX i XX wieku
Żurawiczki były typową wsią folwarczną
o zwartej zabudowie, którą tworzyły domy
mieszkalne i zabudowania gospodarcze
z drewna kryte strzechą. W 1900 r. wieś
zamieszkiwało 1380 ludzi. Zwarta budowa
i drewniane kryte strzechą domy były
bardzo podatne na niebezpieczeństwo
pożaru. Stąd też na początku XX wieku
ówczesny sołtys wsi Jan Dziad rozpoczął
starania
o
zorganizowanie
obrony
przeciwpożarowej wsi. Według przekazów
ustnych nastąpiło to w 1907 roku. Jeszcze za
kadencji tegoż wójta w 1910 roku kupiono

czterokołową sikawkę ręczną na zaprzęg
konny. Był to jak na owe czasy sprzęt
nowoczesny.
Obsługiwany był jednak dorywczo
przez ludzi, którzy pierwsi przybyli na
alarm. Pomieszczenia na sikawkę nie było.
Stała ona pod ścianą chłopskiej chałupy
ówczesnego wójta Jana Rojka. W 1932 roku
postępowi mieszkańcy wsi postanowili
zwerbować ochotników i założyć straż
pożarną.
Jako pierwsi, oprócz założycieli, do
straży wstąpili Józef Brzozowski, Piotr
Czerwonka, Józef Flak, Józef Gujda, Jan
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Król, Michał Malinowski, Stanisław Rogus,
Tadeusz Rogus, Michał Szczepański, Jan
Wójcik, Stanisław Król i Eugeniusz Jarosz.
Mocno sfatygowany sprzęt strażacki
doprowadzili do stanu używalności,
chroniąc go w szopie pod słomianym
dachem. Taki stan rzeczy przetrwał okres
międzywojenny. Po wojnie i okupacji
niemieckiej, w 1945 r. – w czynie
społecznym za fundusze z imprez
dochodowych wybudowano drewnianą
remizę pokrytą dachówką a na szczycie
umieszczono
dzwonek
alarmowy
uruchamiany
za
pomocą
sznurka.
Jak wszędzie, tak i w Żurawiczkach
rozwój OSP przypada na okres powojenny,
kiedy zostały stworzone przez państwo
sprzyjające warunki dla rozwoju ochrony
przeciwpożarowej.
Straż
otrzymała
motopompę,
szkoliła
mechaników,
podnosiła kwalifikacje strażaków
ochotników , przystosowując ich do nowych
form organizacyjnych i nowych wymogów
regulaminowych. Nawiązała współpracę
z
miejscowym
kółkiem
rolniczym,
w którego garażu umieściła motopompę
oraz zainstalowała alarmową syrenę
strażacką.
W
dotychczasowej
remizie
strażackiej postawiono sikawkę ręczną,
beczkowóz czterokołowy na wodę, a więc
przestarzały
sprzęt
strażacki.
OSP
w Żurawiczkach stała się przykładem dla
wsi, wybitnie przyczyniła się do budowy
w czynie społecznym drogi przez wieś oraz
budowy nowej szkoły.
Znaczącym wydarzeniem w okresie
100
–
letniej
działalności
OSP
w Żurawiczkach była budowa nowej
remizy strażackiej. Za zgromadzone
fundusze
pochodzące
ze
składek
mieszkańców, dochodów z organizowanych

zabaw i innych datków zakupiono 30 000
sztuk cegieł i przystąpiono do budowy.
Dzięki wielkiemu zaangażowaniu
członków OSP oraz innych mieszkańców
wsi doprowadzono do zakończenia budowy
oddania pięknego obiektu dla potrzeb OSP
i społeczeństwa wsi. Nadmienić należy, że
po wybudowaniu remizy, była ona ważnym
ośrodkiem rozwoju kultury dla miejscowej
społeczności. Mieściła klub „Ruchu”
i bibliotekę wiejską. Dużym nakładem sił
i środków finansowych oddano do użytku
grzybek przy remizie oraz wyłożono kostką
brukową plac przed budynkiem. OSP
uczestniczy we wszystkich zawodach
pożarniczych zajmując czołowe miejsca.
Propaguje wiedzę pożarniczą wśród
młodzieży, wyrazem czego jest fakt
zajmowania
przesz
uczestników
Ogólnopolskiego Konkursu
„Młodzież
Zapobiega Pożarom” czołowych miejsc
w gminie, powiecie a nawet województwie.
Sukcesy ostatnich lat, jakie odniosła OSP
w Żurawiczkach, to wynik wielkiego
zaangażowania wielu ludzi skupionych
w szeregu OSP, ale także sympatyków,
którzy na co dzień wspierają ich prace.
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Uroczysty przemarsz strażaków z okazji
100-lecia OSP w Żurawiczkach

KURIER ZARZECKI

współpraca
z
innymi
Dobra
organizacjami działającymi na terenie wsi
przynosi wiele wspólnych osiągnięć. Są one
możliwe również
ze względu na
życzliwości i wymierne wsparcie jakie
otrzymuje OSP w Żurawiczkach ze strony
władz
gminy. Kolejnym największym
sukcesem dla naszej jednostki było
świętowanie 100–lecia powstania naszej
OSP w 2007 r., oraz odznaczenie jednostki
Złotym Znakiem Związku za wieloletnią
działalność ochronie przeciwpożarowej dla
społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej.
Szczególny powód do optymizmu na lepszą
przyszłość
to
otrzymanie
nowego
samochodu pożarniczego Ford Transit
w 2007 r., który polepszył naszą pracę
z zakresu ochrony przeciwpożarowej na
terenie wsi oraz gminy.

Od 2007 r. w Remizie OSP
w Żurawiczkach przeprowadzono wiele
gruntownych
remontów
poprawiając
standard budynku. Wykonane prace
polegały na ułożeniu nowej podłogi,
wymianie stolarki drzwiowej, modernizacji
sanitariatów
i
węzła
kuchennego,
wyłożeniu schodów i korytarzy płytkami,
remoncie stolarki okiennej i malowaniu
pomieszczeń remizy. W bieżącym roku
zostało wykonane nowe ogrodzenie placu
wokół obiektu.
Obecnie jednostka liczy ok. 60
członków
czynnych,
12
członków
honorowych, 3 kobiety, 8 członków
wspierających i około 30 członków drużyn
młodzieżowych.
Marian Chrobak

INAUGURACJA KAMPANII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEJ
W OCHOTNICZYCH STRAŻACH POŻARNYCH
Dnia 10 grudnia 2010 r. w remizie
OSP w Siennowie odbyło sie wspólne
posiedzenie
Zarządu
Powiatowego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP w Przeworsku i Zarządu Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP w Zarzeczu.
Głównym
tematem
posiedzeń
zarządów była inauguracja kampanii
sprawozdawczo-wyborczej w Ochotniczych
Strażach Pożarnych i oddziałach związku
OSP. Zgodnie ze statutem, Ochotnicze
Straże Pożarne co pięć lat mają obowiązek
rozliczenia
swojej
działalności
oraz
dokonania wyboru władz statutowych tj.
członków zarządów i komisji rewizyjnych
oraz
przedstawicieli
do
zarządów
i delegatów na zjazdy oddziałów gminnych,
powiatowych, wojewódzkich i krajowych
związku OSP.
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Wybory
te
mają
formę
zorganizowanej kampanii czyli odbywają
się w określonym czasie i według
ustalonego systemu.
Zarząd Główny ZOSP RP ustalił
terminy poszczególnych etapów kampanii
sprawozdawczo-wyborczej:
 zebrania w OSP - od 1.01 do 31.03.2011r.
 zjazdy gminne - do 30.05.2011 r.
 zjazdy powiatowe - do 31.12.2011r.
 zjazdy wojewódzkie - do 31.05.2012r.
 zjazd krajowy - do 30.10.2012r.
Przygotowane zostały wytyczne
i jednolite wzory dokumentów pomocne
w organizacji zebrań i zjazdów.
Na
posiedzeniu
zarządów
w Siennowie omówiono również realizację
zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej
w powiecie przeworskim, organizację
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strażaków
oraz
organizację
szkoleń
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
“Zapobiegajmy Pożarom”.

Członkowie zarządu gminnego zapoznali
się z projektem budżetu gminy na 2011 rok
w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Jan Telega

SŁODKA PASJA
ROZMOWA Z PSZCZELARZEM - EDWARDEM FRENDO
Jak to się stało, że zajął się Pan
pszczelarstwem?
Pewnego dnia przyjechał do mnie
pan
doktor
Roman
Martenowski.
Poruszyliśmy temat pszczół. Szczerze
mówiąc udało mu się mnie namówić na
rozpoczęcie
hodowli
pasiecznej.
Już
następnego dnia pan doktor przywiózł mi
pszczoły i tak się to zaczęło…
Jakiej wiedzy wymaga pszczelarstwo?
W obecnych czasach pszczelarstwo
wymaga ogromnej wiedzy. Żeby pszczoły
mogły funkcjonować szczególnie rolnicy
muszą zachować ostrożność stosując środki
ochronne. A najważniejsze jest to, że zwykle
na dostępnych na rynku środkach pisze się,
że nie szkodzą one pszczołom. To
nieprawda
WSZYSTKIE
ŚRODKI
OCHRONNE SZKODZĄ PSZCZOŁOM.
Czy jest to praca niebezpieczna?
To praca jak każda inna. Pszczelarz
wie kiedy i jak pracować z owadami. Jad
pszczeli jest niebezpieczny dla człowieka,
ale tylko u osób, u których występują silne
objawy alergiczne.
Jakie są rodzaje miodu?
Fachowcy
dzielą
miody
na
nektarowe,
nektarowospadziowe
i spadziowe. Wśród miodów nektarowych
na naszym terenie spotykamy miody
gatunkowe, takie jak rzepakowy, akacjowy,
lipowy, malinowy i wielokwiatowy.

Jaki miód na jakie dolegliwości by Pan
polecił?
W
naszej
najbliższej
okolicy
dostępne są szczególnie miód rzepakowy,
lipowy
i
akacjowy.
Ten
pierwszy
poleciłbym na choroby układu krążenia,
miażdżycę,
choroby
wątroby,
dróg
żółciowych i górnych dróg oddechowych.
Miód lipowy obniża ciśnienie krwi,
zalecany jest w ostrych przeziębieniach
i stanach zapalnych dróg moczowych.
Wskazany - w stanach nerwicowych. Miód
akacjowy natomiast stosowany jest przy
nadkwasocie żołądka, zaburzeniach pracy
nerek i przewodu pokarmowego. Zalecany
dla alergików.
Które miody uważa Pan za najzdrowsze?
Każdy
miód ma
właściwości
lecznicze. Ważną rzeczą jest, aby był to
miód ze sprawdzonego źródła, najlepiej
prosto od pszczelarza. Trzeba też pamiętać,
żeby odpowiedni gatunek dostosować do
rodzaju choroby.
Pszczoła to jednak nie tylko miód…
Oczywiście,
pszczoły,
dzięki
zapylaniu karmią nas- mamy warzywa
i owoce, Pszczoły dostarczają nam również
pyłek kwiatowy i kit pszczeli. Są to środki
używane w lecznictwie. Można powiedzieć,
że dzięki pszczołom zdrowiej żyjemy.
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