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 Szanowni Państwo! 
 
 
 

Przekazuję Państwu pierwszy numer naszego 
kwartalnika „Kurier Zarzecki”, który od dnia dzisiejszego 
będzie gminnym źródłem informacji. 

 
„Kurier” redagować będą pracownicy urzędu gminy                         

i jednostek organizacyjnych, liczę jednak, Ŝe niebawem                    
do zespołu redakcyjnego zgłoszą się równieŜ mieszkańcy. 

Misją naszej gazety jest rzetelna informacja słuŜąca 
wymianie poglądów oraz współtworzeniu rozwoju naszej 
gminy. 
 

Pełniąc funkcję Wójta Gminy niejednokrotnie miałem            
okazję przekonać się, jak mało nasi mieszkańcy wiedzą                   
o gminie – o tym, co planują władze gminy, w jaki sposób 
swoją funkcję pełnią ich radni, co robią urzędnicy, co dzieje           
się w ich miejscowości, remizie czy szkole. 

Przekonałem się równieŜ o tym, Ŝe niewystarczająca                     
jest wiedza władz i pracowników gminy na temat pomysłów, 
działań i sukcesów mieszkańców, a często równieŜ 
niedogodności i nieszczęść, jakich doświadczają. 

Zadaniem naszej gazety jest integracja mieszkańców                     
i budowanie toŜsamości lokalnej, oczekuję równieŜ, Ŝe wielu 
mieszkańców włączy się do pracy redakcyjnej.  
 

Dodatkowo „Kurier” będzie dostępny równieŜ               
na naszych stronach internetowych www.zarzecze.itl.pl  
 

Wierzę, Ŝe ukazanie się pierwszego numeru „Kuriera”                 
w przededniu Świąt BoŜego Narodzenia wróŜy naszej gazecie 
wiele pomyślności i będzie waŜnym wydarzeniem w Ŝyciu 
naszej społeczności. 

 
Z okazji Świąt BoŜego Narodzenia Ŝyczę wszystkim 

Państwu zdrowych, wypełnionych spokojem, radością                       
i miłością Świąt oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 
Nowym 2008 Roku. 
 

Zespołowi redakcyjnemu i wszystkim współtworzącym 
gazetę Ŝyczę, aby wszyscy mieszkańcy gminy jak najszybciej 
zaczęli mówić o „Kurierze Zarzeckim” – NASZ KURIER. 
 

Wójt Gminy Zarzecze 
Wiesław Kubicki 
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W Ł A D Z E   G M I N Y  
 
 

RADA GMINY 
 

Przewodniczący Rady Gminy – Tadeusz Dryniak 
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – Józef Bury 
 

 
RADNI V KADENCJI 2006-2010 

 
1) Józef Balawender  Maćkówka 
2) Józef Bury   Łapajówka 
3) Stanisław Boratyn Zarzecze 
4) Roman Boratyn  Siennów 
5) Adam Buczek  Siennów 
6) Marian Chrobak  śurawiczki 
7) Tadeusz Dryniak  Zalesie 
8) Małgorzata Górska RoŜniatów 

9) Florian Granda  Maćkówka 
10) Robert Machaj  Kisielów 
11) Jan Michalik  Zarzecze 
12) Izydor PieniąŜek  śurawiczki 
13) Marek PieniąŜek  śurawiczki 
14) Tadeusz Płocica  Pełnatycze 
15) Józef Skałuba  Zarzecze 

 
WÓJT GMINY 

 
Wiesław Kubicki 

 
 

KOMISJE 
 
Rewizyjna: 
Marian Chrobak– Przewodniczący 
Roman Boratyn  
Florian Granda  
Robert Machaj  
 
 

Rozwoju Gospodarczego i BudŜetu: 
Stanisław Boratyn– Przewodniczący 
Adam Buczek  
Marek PieniąŜek  
Tadeusz Płocica  
Józef Skałuba  

Oświaty, Kultury, Kultury 
Fizycznej, Zdrowia i Rodziny: 
Izydor PieniąŜek– Przewodniczący 
Józef Balawender  
Małgorzata Górska  
Jan Michalik 

 
SOŁTYSI 

 
1) Kazimierz Kokoszka Kisielów 
2) Stanisław Dubiel  Łapajówka 
3) Florian Granda  Maćkówka 
4) Augustyn Płocica  Pełnatycze 
5) Maria Chudy  RoŜniatów 

6) Stanisław Sosnowski Siennów 
7) Wiesław Stecko  Zalesie 
8) Józef Skałuba  Zarzecze – wieś 
9) Tadeusz Michalik  Zarzecze – bloki 
10) Andrzej Rut  śurawiczki 

 
 

KIEROWNICY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNY CH 
 

1) Tadeusz Michalik - Zakład Komunalny Gminy 
Zarzecze  

2) Katarzyna Kałamarz - Zespół Ekonomiczno-
Administracyjny Szkół w Zarzeczu  

3) Anna Krzeszowska-Gwóźdź - Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu 

4) Krystyna Michalik - Biblioteka Gminna im. 
Prymasa Tysiąclecia ks. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Zarzeczu  

5) Tadeusz Kiełbowicz - Centrum Kultury              
w Zarzeczu  

Janina Boratyn 
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PROJEKT  BUDśETU  GMINY  ZARZECZE  NA  2008  ROK  
 
P L A N O W A N E   D O C H O D Y    G M I N Y 
na rok 2008 wynoszą 15.124 tys. zł w tym: 
1. Dochody własne  

3.237 tys. zł  tj. 21 %                           

• podatek rolny 564 tys. zł 
• podatek od nieruchomości 878 tys. zł 
• podatek od środków transportowych 33 tys. zł 
• pozostałe podatki opłaty 172 tys. zł 
• wpływy z najmu dzierŜawy 166 tys. zł 
• wpływy ze sprzedaŜy nieruchomości 163 tys. zł 
• podatek od dochodów osobistych 1.261 tys. zł 
2. Subwencje                                           

8.483 tys. zł tj. 56 %                                

• oświatowa 5.310 tys. zł 
• wyrównawcza 3.009 tys. zł 
• równowaŜąca 164 tys. zł 

3. Dotacje na zadania zlecone i własne 
3.404 tys. zł tj. 23 %                                                      

 
ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI  SPOŁECZNEJ 
• świadczenia rodzinne 3.093 tys. zł 
• zasiłki i pomoc w naturze 114 tys. zł 
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne 9 tys. zł 
• ośrodek pomocy społecznej 94 tys. zł 
• doŜywianie dzieci w szkołach 51 tys. zł 
 
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI 
RZĄDOWEJ 
• administracja publiczna 42 tys. zł 
• prowadzenie rejestru wyborców 1 tys. zł 

 
P L A N O W A N E   W Y D A T K I    G M I N Y 
na rok 2008 wynoszą 22.501 tys. zł i obejmują następujące zadania do realizacji: 
− utrzymanie i remonty dróg gminnych 1.264           

tys. zł 
− remont Ośrodka Zdrowia w Zarzeczu                          

i śurawiczkach 130 tys. zł 
− utrzymanie administracji publicznej i Rady 

Gminy 1.486 tys. zł 
− utrzymanie jednostek Ochotniczych StraŜy 

PoŜarnych 189 tys. zł 
− oświata i wychowanie 6.658 tys. zł 

w tym: 
• szkoły podstawowe 3.995 tys. zł 
• gimnazja 1.748 tys. zł 
• oddziały przedszkolne 435 tys. zł 
• dowoŜenie uczniów do szkół 149 tys. zł 
• Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 

239 tys. zł 
• świetlice szkolne 34 tys. zł 
• dokształcanie nauczycieli 58 tys. zł 

− przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii  
37 tys. zł 

− pomoc społeczna 3.680 tys. zł 
w tym: 
• świadczenia rodzinne 3.093 tys. zł 
• domy pomocy społecznej 40 tys. zł 
• zasiłki i pomoc w naturze 144 tys. zł 
• dodatki mieszkaniowe 65 tys. zł 
• ośrodek pomocy społecznej 183 tys. zł 
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne 56 tys. zł 
• doŜywianie dzieci w szkołach 97 tys. zł 
• punkt interwencji kryzysowej 2 tys. zł 

− dotacja dla Zakładu Komunalnego Gminy 
Zarzecze (dopłata do róŜnicy cen ścieków)           
274 tys. zł 

− dopłata do kanalizacji wsi śurawiczki, 
Maćkówka, Zalesie – Przeworska Gospodarka 
Komunalna 50 tys. zł 

− oświetlenie ulic i konserwacja punktów 
świetlnych 175 tys. zł 

− utrzymanie czystości zieleni na terenie gminy          
49 tys. zł 

− dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej               
w Zarzeczu 73 tys. zł 

− dotacja dla Centrum Kultury w Zarzeczu 166  
tys. zł 

− ochrona zabytków (konserwacja drzew                     
w zabytkowym parku w Zarzeczu  i Siennowie, 
utrzymanie budynku Oficyny w Zarzeczu)              
38 tys. zł 

− kultura fizyczna i sport 147 tys. zł  
w tym: 
• dofinansowanie funkcjonowania klubów 

sportowych działających na terenie gminy          
100 tys. zł 

• organizacja masowych imprez sportowych           
10 tys. zł 

• modernizacja pomieszczeń na zaplecze 
socjalne dla LKS ,, śuraw” śurawiczki          
15 tys. zł 

• dofinansowanie nauki pływania dla dzieci               
i młodzieŜy 22 tys. zł 



KURIER ZARZECKI 

 

   

I N W E S T Y C J E   W   G M I N I E 

− utrzymanie budynków mienia komunalnego, 
Lecznicy Zwierząt,  budynek starej szkoły, 
zagospodarowanie mienia komunalnego oraz 
podatek od nieruchomości z obiektów 
komunalnych 292 tys. zł 

− rezerwy na nieprzewidziane wydatki  210 tys. zł 

− pozostałe zadania  tj. odsetki od kredytów, 
prowizja za inkaso, utrzymanie pomników, 
opracowanie planów przestrzennych 176 tys. zł 

 
Barbara Podolak 

 
 

 
                                      

 
Planowane zadania inwestycyjne do realizacji w 2008r.  

przy współfinansowaniu z funduszy strukturalnych oraz PROW 
                                                                                                                                                        w tys. zł 

 
L
p 

 
Nazwa zadania 

 

Wartość 
ogółem 

tys. zł        w tym                                                
                      2008                           

 
Planowana 

dotacja 

 
Udział 
własny 

1. Przebudowa drogi gminnej RoŜniatów „Parcelacja” 1.500 1.500 1.050 450 
2. Przebudowa drogi gminnej w Zarzeczu „Nad Mleczką” 1.000 1.000 700 300 
3. Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Zarzeczu 3.020 500 425 75 
4. Wymiana sieci wodociągowej w Zalesiu i Łapajówce oraz 

budowa kolektora przesyłowego do śurawiczek i Maćkówki 
 

3.346 
 

347 
 

260 
 

87 
5. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zarzeczu 3.600 200 150 50 
6. Rewitalizacja zabytkowego parku wraz z modernizacją Pałacu i 

Oficyny w Zarzeczu 
 

7.000 
 

1.000 
 

850 
 

150 
7. Odnowa wsi Siennów 700 200 150 50 
8. Modernizacja Ośrodków Zdrowia w Zarzeczu i śurawiczkach 600 400 340 60 

RAZEM: 20.766 5.147 3.925 1.222 
9. Modernizacja drogi powiatowej Przeworsk-Siennów 14.500 2.260 - 2.260 
10
. 

Scalenie gruntów wsi Pełnatycze 4.000   600 600 - 

OGÓŁEM: 39.266 8.007 4.525 3.482 
 

Zadania od 1 - 7 – udział własny – finansowanie          
z kredytu bankowego         
 
Zadanie nr 8 – udział własny – finansowanie             
z dochodów gminy  
 
Zadanie nr 9 – finansowanie z kredytu bankowego 
 
Zadanie nr 10 – finansowane w całości z PROW 

        2009 - 2.000 zł 
2010 - 1.400 zł 

 
Planowane zadłuŜenie Gminy na koniec 2007r.                                                                           

1.200 tys. zł 
 
Planowany kredyt na zadania inwestycyjne w 
2008r.                                                    1.162 tys. zł 
 
Planowany kredyt na spłatę wcześniej 
zaciągniętych kredytów i poŜyczek         534 tys. zł 
 
RAZEM                                                2.896 tys. zł 
 

Planowany kredyt na modernizację drogi 
powiatowej Przeworsk – Zarzecze – RoŜniatów – 
Siennów                                                2.260 tys. zł 
 
Razem planowane zadłuŜenie gminy   5.156 tys. zł  
 
Spłata kredytów i poŜyczek                  - 534 tys. zł 
 
Planowane zadłuŜenie gminy na koniec 2008r.  

4.622 tys. zł     
(tj. 30,6 % w stosunku do planowanych dochodów) 
 
Planowane zadłuŜenie na koniec 2008r. bez drogi 
powiatowej Przeworsk - Siennów        2.362 tys. zł     
(tj. 15,6 % w stosunku do planowanych dochodów) 
 

Realizacja w/w zadań inwestycyjnych             
(od 1-10) moŜliwa będzie tylko w przypadku 
uzyskania dofinansowania inwestycji w ramach 
programu Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego i Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Barbara Podolak
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INFRASTRUKTURA  DROGOWA  NA  TERENIE  GMINY  ZARZECZE                                                                
 
1.Dane ogólne 

Sieć drogowa na terenie gminy Zarzecze 
składa się z dróg powiatowych i gminnych, 
które zalicza się do kategorii dróg publicznych. 
Drogi powiatowe stanowią połączenie miast 
powiatowych z siedzibami gmin i siedzib gmin 
między sobą. Zarządcą dróg powiatowych  
na terenie gminy Zarzecze jest Zarząd Powiatu 
Przeworskiego. 

Drogi gminne stanowią uzupełniającą sieć 
dróg słuŜących miejscowym potrzebom. Zarządcą 
dróg Gminnych jest Gmina Zarzecze. Pozostałe 
drogi dojazdowe do zabudowy mieszkaniowej               
i gruntów rolnych oraz leśnych nie są zaliczane            
do Ŝadnej kategorii dróg publicznych                          
i są drogami wewnętrznymi. Drogi wewnętrzne             
w przewaŜającej większości stanowią własność 
Gminy Zarzecze. Występują równieŜ drogi 
wewnętrzne, które są własnością prywatną. 
 
1.1. Drogi powiatowe 

Łączna długość dróg powiatowych                   
w granicach administracyjnych Gminy Zarzecze 
wynosi 35,3 km. Drogi te na długości 34 km 
posiadają nawierzchnię asfaltową a na pozostałej 
długości 1,3 km nawierzchnię gruntową. Stan 
techniczny nawierzchni dróg powiatowych                 
na terenie gminy Zarzecze jest w przewaŜającej 
części zły. Szczególnie odcinki dróg powiatowych 
o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej w okresach 
wiosennych przełomów są w bardzo złym stanie 
technicznym. 

W przedstawionej sytuacji Wójt Gminy 
Zarzecze wspólnie z Sekretarzem Gminy podjął 
starania i współpracę ze Starostwem Powiatowym 
w Przeworsku mające na celu podjęcie prac 
remontowych na odcinkach dróg powiatowych 
znajdujących się obecnie w najgorszym stanie 
technicznym. Wynikiem podjętej współpracy              
było przyjęcie Uchwały Rady Gminy Zarzecze               
o współfinansowaniu remontu drogi powiatowej 
RoŜniatów – Pełnatycze (Parcelacja) oraz remontu 
chodników w miejscowości RoŜniatów. Remont 
nawierzchni drogi powiatowej RoŜniatów – 
Pełnatycze podzielony został na II etapy. 
Wykonany został I etap – na  odcinku o długości 
0,5 km ułoŜono nawierzchnię asfaltową. Roboty 
remontowe na tym odcinku o wartości 140.408 zł 
wykonała firma Budowa Dróg i Mostów – Józef 
Babiś. Udział Gminy Zarzecze w I etapie wyniósł 
100.000 zł. II etap remontu w/w drogi na odcinku 

długości 1,1 km zrealizowała firma „Strabag”. 
Wartość robót - 239.432 zł Udział Gminy Zarzecze 
w tym etapie wyniósł równieŜ 100.000 zł. 

RównieŜ w ramach porozumienia 
pomiędzy Gminą Zarzecze i Starostwem 
Powiatowym wykonany został remont chodnika 
przy drodze powiatowej w RoŜniatowie                      
na długości ok. 0,5 km. Gmina Zarzecze 
dostarczyła  krawęŜniki i płyty chodnikowe                   
o wartości 20 000 zł. Pozostałe materiały                        
i wykonanie robót zabezpieczyło Starostwo 
Powiatowe w Przeworsku.  

Wykonano remont nawierzchni drogi 
powiatowej Zarzecze – Pełnatycze na długości           
1 km w ramach wykorzystania środków 
powodziowych. Wykonawca robót - Jarosławskie 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych       
w Jarosławiu. Koszt remontu - 112.360 zł. Udział 
Gminy Zarzecze stanowi 58.000 zł. 
 
1.2. Drogi Gminne  

Sieć dróg gminnych, posiadających 
kategorię dróg publicznych, stanowi dziesięć 
odcinków o łącznej długości 18,1 km. Drogi                  
te na długości 13,1 km posiadają nawierzchnię 
bitumiczną a na długości 3,2 km – nawierzchnię 
tłuczniową.  

W bieŜącym roku wykonano remont drogi 
gminnej w Siennowie- „Szwaby” na odcinku 
długości 0,7 km o wartości  54.300 zł. Dokonano 
równieŜ remontu ubytków nawierzchni asfaltowej 
drogi gminnej Zalesie – Parcelacja, którego 
wartość wyniosła 6.000 zł. 
 
1.3. Drogi wewnętrzne – dojazdowe stanowiące 
własność Gminy Zarzecze 

Drogi wewnętrzne posiadają nawierzchnie 
mineralno – bitumiczne o łącznej długości około           
5 km. Łączna długość dróg o nawierzchni Ŝwirowo 
– tłuczniowej wynosi około 3,8 km.   
 W roku 2007 zostały wykonane remonty 
dróg wewnętrznych polegające na ułoŜeniu 
nawierzchni asfaltowej na niŜej wymienionych 
drogach: 
− Łapajówka ”Podłęg” - odcinek dł. 0,6 km,   
− Łapajówka k/sklepu - odcinek dł. 0,4 km,  
− Siennów „Wańkowskie” - odcinek dł. 1 km,   
− Pełnatycze k/”Bamalu” - odcinek dł. 0,2 km,   
− Zarzecze k/sołtysa - odcinek dł. 0,2 km,   
− śurawiczki k/P. Malinowskiej - odcinek długości 

0,3 km,  
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− Zarzecze „Domki” - o długości 0,5 km. 
Łączna długość wykonanych nawierzchni 
asfaltowych na drogach wewnętrznych będących 
własnością gminy Zarzecze w 2007r. wynosi               
3,2 km a wartość robót - 473.500 zł. 

W ramach remontu dróg gruntowych 
ogłoszony został przetarg na dostawę kruszywa 
(pospółki, tłucznia i klińca) w ilości 800 m3                      

za kwotę 54.000 zł. Rozdział kruszywa dokonany 
został w oparciu o wskazania sołtysów 
poszczególnych sołectw z terenów gminy. 

W miejscowości Zalesie wykonany został 
remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych            
na odcinku długości 0,2 i 0,6 km. Zadanie                     
to wykonane zostało w ramach Terenowego 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, a jego 
wartość wyniosła 39.000 zł. Udział Gminy 
Zarzecze – 19.500 zł. Roboty remontowe 
wykonała firma „KASBUD” ze Szówska.                   
Ze środków własnych gminy wykonane zostało 
dwukrotne skropienie emulsją asfaltową w/w drogi 
w Zalesiu o łącznej długości 0,8 km. Wartość 
robót, które wykonała firma – Budowa Dróg                  
i Mostów – Józef Babiś, wyniosła 37.000 zł. 

W trakcie realizacji jest znajdująca                 
się przebudowa drogi wewnętrznej w Maćkówce 
koło remizy OSP o długości 0,3 km. Zrealizowana 
została przebudowa drogi polegająca na zasypaniu 
istniejącego wąwozu warstwą pospółki i tłucznia  
o średniej grubości około1,50 m. Pozostałe roboty, 
tj. nawierzchnia asfaltowa i odwodnienie drogi 
wykonane zostaną w II kwartale 2008 roku. 
Całkowity koszt przebudowy wyniesie 153.000,00 
zł. W roku 2007 wykonane zostały równieŜ roboty 
ziemne mechaniczne związane z remontem rowów 
przy drogach wewnętrznych – dojazdowych                 
w miejscowości śurawiczki i Zarzecze. Koszt 
robót wyniósł 3.500,00 zł. Wydatki Gminy 
Zarzecze na w/w inwestycje drogowe w 2007r. 
wyniosły 1.060.000 zł 

 

2. Inwestycje kubaturowe  
Gmina Zarzecze przejęła od SPZOZ                 

w Przeworsku budynki Ośrodka Zdrowia  
w  Zarzeczu i śurawiczkach. W ramach remontu 
w/w obiektów wykonana została wymiana stolarki 
okiennej  i drzwi zewnętrznych oraz wymiennika 
ciepłej wody w Ośrodku Zdrowia  
w Zarzeczu. Koszt wykonanych robót wyniósł 
około 100 tys. zł. 

W budynku Szkoły Podstawowej                       
w RoŜniatowie dokonana została częściowa 
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz 
wymiana posadzek z płytek i lastryka                          
na wykładziny obiektowe PCV. Na budynku 
Publicznego Gimnazjum w Zarzeczu wykonana 
została nadbudowa dachu. Na budynku Domu 
Nauczyciela w Siennowie wykonana została 
wymiana pokrycia dachu. Wartość wykonanych 
robót remontowych w budynkach oświatowych 
wyniosła 186.000 zł w tym dotacja 53.000 zł. 

Ponadto wykonane zostały roboty 
remontowe i modernizacyjne w budynkach remiz  
OSP w Łapajówce, Zalesiu, Siennowie, Kisielowie 
i RoŜniatowie. Wartość wykonanych robót 
wyniosła 34.000 zł. 

W budynku „starej  szkoły” w Zarzeczu 
prowadzone są roboty remontowo-modernizacyjne 
związane z przystosowaniem pomieszczeń                  
na mieszkania socjalne. Przy boisku sportowym 
LKS „Zorza” w Zarzeczu ustawiony został 
kontenerowy obiekt magazynowo-socjalny, 
którego wartość wynosi 20.000,00 zł.  

Ogółem wydatki gminy na wykonane           
w  2007r. roboty remontowo – modernizacyjne 
obiektów komunalnych wyniosły ponad     
300.000 zł. 

Planowane inwestycje drogowe oraz 
kubaturowe na rok 2008 przedstawione zostaną            
w kolejnym numerze „Kuriera Zarzeckiego”. 

Tadeusz Stańko

 
 
 

AKTUALIZACJA   STRATEGII   ROZWOJU   GMINY   ZARZECZE 
 

W dniu 14 sierpnia 2007r. Rada Gminy 
Zarzecze podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia 
do aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Zarzecze 
opracowanej na lata 1999-2015. Jest to pierwsza 
aktualizacja Strategii od jej przyjęcia. Strategia 
Rozwoju Gminy Zarzecze jest podstawowym 
dokumentem planistycznym określającym główne 

cele naszej Gminy. 
Konieczność aktualizacji wynika                        

z istotnych zmian, jakie zaszły w naszej gminie              
i w jej otoczeniu w ciągu ostatnich lat. 
Strategiczny plan rozwoju ma takŜe duŜe 
znaczenie dla powodzenia naszej Gminy                       
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w zakresie wykorzystania środków Unii 
Europejskiej w nowym okresie programowania. 

 

 
Uczestnicy spotkania w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu 

 

W dniu 17 października w Zabytkowym 
Pałacu w Zarzeczu odbyło się spotkanie dotyczące 
aktualizacji Strategii Gminy Zarzecze na lata 
2007-2015. Wzięli w nim udział radni gminy, 
sołtysi oraz liderzy społeczni z terenu naszej 
gminy, którzy w imieniu mieszkańców wzięli 
udział w debacie. Na debacie przedstawione 
zostały główne cele i załoŜenia Strategii, była 
moŜliwość wnoszenia swoich uwag, wniosków            
i propozycji. Wnioski z tej debaty ujęte zostaną              
w ramy zaktualizowanej strategii i przedłoŜone 
Radzie Gminy Zarzecze do uchwalenia. Strategia 
zostanie przyjęta przez Radę Gminy jeszcze                     
w miesiącu grudniu 2007r. 

Sylwia Bembenek  
Renata Kuk

POZYSKALI ŚMY   ŚRODKI   NA   PAŁAC 
 

Od dnia 29 grudnia 2006 roku, tj. od dnia 
podpisania aktu notarialnego, na mocy którego 
gmina stała się właścicielem pałacu w Zarzeczu,  
w pałacu zostały wykonane prace remontowe              
na wartość prawie 250 tys. zł, z czego 204 tys. zł 
pochodzi z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach programu Dziedzictwo 
Kulturowe. 

W pałacu została zamontowana 
nowoczesna instalacja przeciwpoŜarowa              
(czujki dymu, ognia, ostrzegaczy ręcznych                     
i dźwiękowych) oraz instalacja antywłamaniowa 
(czujki ruchu). Funkcjonuje równieŜ system 
monitoringu składający się z kamer 
zamontowanych wewnątrz i na zewnątrz budynku. 
Obraz z kamer jest przekazywany na monitory                
i nagrywany. Instalacja była wykonywana                  
w miesiącach maj-sierpień 2007 roku, a koszt               
jej wykonania wyniósł 172 tys. zł. 

Na I piętrze pałacu, gdzie niebawem 
zostanie uruchomione muzeum zostały 
odrestaurowane parkiety – piękna zabytkowa 
posadzka w Sali Okrągłej oraz parkiety w 4 salach 
sąsiednich. Koszt zadania wyniósł 32 tys. zł. 

W miesiącu listopadzie został złoŜony 
wniosek o dotację do Ministra Kultury               
na modernizację instalacji centralnego ogrzewania 
w Sali Okrągłej i Sali Weneckiej na kwotę 35 tys. 
zł. W salach zamontowano nowoczesne grzejniki 
(w piecu, kominkach i pod podłogą). Wszystkie 
prace są prowadzone pod ścisłym nadzorem 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 

 
Zabytkowy Pałac w Zarzeczu  

Sylwia Bembenek 
 Renata Kuk 

 
REWITALIZACJA   ZABYTKOWEGO   PARKU   W   ZARZECZU 

 
W pierwszym kwartale 2008 roku zostanie 

złoŜony wniosek o dofinansowanie rewitalizacji 
zabytkowego parku w Zarzeczu. W chwili obecnej 
w końcowej fazie opracowania jest projekt parku. 
Wykonawcą projektu jest firma wyłoniona                   
w drodze przetargu: Janusz Guzik – Pracownia 

Architektonicznego Kształtowania Krajobrazu 
OGRÓD z Krosna. Wartość inwestycji szacuje                 
się na około 3 mln 700 tys. zł, w tym 75 % 
dofinansowania ze środków UE. 

Zakres rewitalizacji obejmuje m.in.: 
zabiegi pielęgnacyjne drzew, nowe nasadzenia 
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roślinne, wykonanie  nowych ścieŜek, placów                
i wjazdu na teren parku. Planujemy wykonanie 
nowego ogrodzenia i bramy wjazdowej, na której 
widnieć będą dwa herby: herb gminy  oraz herb 
Dzieduszyckich. Nad oczyszczonym i pogłębio-
nym stawem planujemy powstanie letniego 
amfiteatru z widownią na prawie 300 osób.  

Na terenie parku planujemy kilka barwnych 
zakątków: „Ogród cienisty”, „Ogród azalii 
i róŜanecznika”, „Ogród przebarwień jesiennych”, 
„Ogród magnolii i katalpy”, „Ogród wiśni 
japońskiej i migdałowca”, „Ogród róŜany”, „Łąka 
kwietna”, „Gaj akacjowy”. Planujemy równieŜ 
wyremontowanie fontann, sanitariatów oraz 
romantycznej altanki na wyspie. 

 
 
 

Jeśli wniosek uzyska akceptacje i gmina 
otrzyma dofinansowanie, prace rewitalizacyjne 
rozpoczną się juŜ jesienią 2008 roku.  

Sylwia Bembenek  
Renata Kuk 

 
Park w Zarzeczu (fot. A. Mamak) 

 
 

 
REWITALIZACJA   ZASOBÓW    PRZYRODNICZO-KULTUROWYCH  

W   ZABYTKOWYM   PARKU   W   SIENNOWIE 
 

W miesiącu styczniu przyszłego roku 
zostanie złoŜony wniosek o dofinansowanie 
zadania pod nazwą „Rewitalizacja zasobów 
przyrodniczo-kulturowych w zabytkowym parku  
w Siennowie” w ramach działania 3.3 „Odnowa              
i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. Maksymalna dotacja 
na realizację zadania wynosi 500 tys. zł., przy 
czym poziom pomocy wynosi do 75% kosztów.   

 
  

 
 
Oficyna w Siennowie 

 

W dniu 16 października 2007r. w Remizie 
OSP w Siennowie odbyło się spotkanie                  
z przedstawicielami wsi dotyczące ustalenia 
zakresu prac. Wspólnie wybrano do realizacji 
następujące prace: remont budynków remizy                  
i amfiteatru, wykonanie  odwodnienia                          
i utwardzenia placu wokół remizy, ogrodzenie 
remizy, dokończenie remontu oficyny, ulepszenie 
nawierzchni boiska sportowego, zagospodarowa-
nie części parku przed oficyną i wokół boiska, 
wykonanie alejek i placu postojowego, ustawienie 
ławek i koszy na śmieci. 

 
W chwili obecnej opracowywana                  

jest dokumentacja projektowa niezbędna                     
do przygotowania wniosku o dofinansowanie 
projektu. Zakres prac nie został ostatecznie 
ustalony. Decydujące zadanie w sprawie zakresu 
prac naleŜy do Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. Od niego będzie zaleŜeć co moŜemy 
zrobić i w jakim zakresie. 

 
Jeśli nasz wniosek zostanie pozytywnie 

rozpatrzony, latem zostanie wyłoniony 
wykonawca i rozpoczną się prace. 

 
Sylwia Bembenek  

Renata Kuk 
 
 
 
 



KURIER ZARZECKI 
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JEST  W  TEJ  ORKIESTRZE  DĘTEJ  JAKA Ś  SIŁA 
  
 Parafrazując słowa znanej piosenki                    
tak moŜna określić działalność Gminnej Orkiestry 
Dętej, która nieprzerwanie od ponad pięciu lat 
rozsławia naszą gminę przy pomocy dźwięków 
wydobywanych z instrumentów dętych.   

Gminna Orkiestra Dęta rozpoczęła swoją 
działalność ponad pięć lat temu. Orkiestra liczy          
47 osób, w tym 17 – osobową grupę maŜoretek.  

Od samego początku istnienia zespołu jego 
dyrygentem jest Andrzej Olchawa, za sprawą 
którego Orkiestra osiągnęła znaczne sukcesy. 
Między innymi dwukrotnie reprezentowała 
województwo podkarpackie na Ogólnopolskim 
Przeglądzie Orkiestr Dętych w Kolbuszowej                  
i Krynicy zdobywając punktowane miejsca                
i nagrody rzeczowe.  

Orkiestra obsługuje wiele imprez 
kulturalnych na terenie Gminy Zarzecze oraz 
Powiatu Przeworskiego, bierze udział w róŜnych 
koncertach, uroczystościach o charakterze 
państwowym, kościelnym czy straŜackim. Dzięki 
swojej działalności i uczestnictwu w wielu 
imprezach o rozmaitym charakterze zespół 
promuje Gminę Zarzecze oraz Powiat Przeworski 
na terenie województwa podkarpackiego,                   
jak i całego kraju. 

Rokrocznie na potrzeby orkiestry 
zakupywane są dodatkowe instrumenty, które 
słuŜą nie tylko do gry na licznych koncertach, ale 
takŜe do nauki młodych adeptów sztuki 
muzycznej.  

Kierownik Orkiestry – Tadeusz 
Kiełbowicz, Sekretarz Gminy, a zarazem                     
od 1 listopada 2007r. pełniący obowiązki 
Dyrektora Centrum Kultury, pozyskuje                       
na działalność orkiestry coraz to nowe środki 
finansowe, jak równieŜ uczestniczy w niemal 
kaŜdej próbie orkiestry – mobilizując muzyków 
swym entuzjazmem do ćwiczenia się w trudnej 
sztuce gry marszów, utworów rozrywkowych,            
czy pieśni kościelnych. 

Mając na względzie kontynuację naszej, 
tak dobrze odbieranej przez społeczeństwo 
działalności, chcieliśmy zachęcić młodzieŜ uczącą 
się w szkołach z terenu Gminy Zarzecze do nauki 
gry na instrumentach dętych. Wielomiesięczny 
trud i wytrwałość w „trenowaniu” Ŝmudnych 
ćwiczeń, przez które musi przejść kaŜdy 
początkujący muzyk, z pewnością sprawią 

satysfakcję kaŜdemu młodemu człowiekowi,              
gdy zagra przeznaczoną dla niego partię nut                   
i zharmonizuje dźwięki swojego instrumentu                  
z innymi instrumentami z orkiestry.  

Zainteresowanych, którzy opanowali 
sztukę gry na instrumentach, zapraszamy na próby 
orkiestry dętej, które odbywają się w piątki                  
o godzinie 1900 w Zabytkowym Pałacu                         
w Zarzeczu. Natomiast wszystkich chętnych               
do nauki gry na instrumentach zapraszamy                 
na nieodpłatne lekcje. Wszyscy, którzy są chętni 
opanować sztukę gry  na wybranym instrumencie 
zapraszamy na przesłuchania wstępne. BliŜsze 
informacje o próbach orkiestry i moŜliwości 
bezpłatnej nauki teorii (tj. czytanie nut oraz 
podstawowe wiadomości o systemie wartości 
nutowych) i gry na instrumentach są udzielane             
w Centrum Kultury w Zarzeczu (tel. 016640-15-
14) oraz u p. Tadeusza Kiełbowicza.  
 Mamy nadzieję, Ŝe do naszej orkiestry 
przyłączy się wielu młodych adeptów, dzięki 
którym wzrośnie prestiŜ Gminnej Orkiestry Dętej.  
 Wraz z Gminną Orkiestrą Dętą działa             
od 3 lat sekcja maŜoretek. Dziewczęta ćwiczą 
róŜne układy taneczne pod czujnym okiem 
choreograf – Dominiki Kuźmy. W ubiegłym roku, 
zostały zakupione nowe stroje, buty oraz buławy, 
dzięki czemu dziewczęta na występach prezentują 
się profesjonalnie i z wielkim wdziękiem. Nowe 
umundurowanie oraz systematyczne ćwiczenia 
sprawiają, Ŝe sekcja maŜoretek staje się profesjo-
nalnym zespołem. Popularność zespołu rośnie 
nieustannie, nasze maŜoretki są zapraszane                
na róŜne imprezy okolicznościowe, towarzyszą 
orkiestrze w niemal kaŜdym występie ubarwiając 
taneczno – marszowymi układami wygrywane 
przez orkiestrę marsze. MaŜoretki, za swoją 
działalność są nagradzane organizowanymi         
dla nich i orkiestry wyjazdami, czy zabawami 
tanecznymi.  

Zachęcamy wszystkie zainteresowane 
dziewczęta do przyjścia na próbę i zaobserwo-
wanie jak maŜoretki przygotowują się do wystę-
pów. MoŜna popróbować swoich sił. Próby 
odbywają się w piątki o godzinie 1800 na hali 
sportowej. 

Barbara Olchawa 
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MUZEUM  I  O ŚRODEK  SPOTKAŃ  MIĘDZYNARODOWYCH  I  KRAJOWYCH 
BĘDZIE  W  PAŁACU 

 
 Zabytkowy Pałac w Zarzeczu juŜ 
niebawem powróci do czasów swojej świetności,  
a to dzięki staraniom czynionym przez Wójta 
Gminy Zarzecze oraz Związek Rodowy 
Dzieduszyckich. Dnia 23 lutego 2007 roku został 
podpisany Akt Notarialny pomiędzy Gminą 
Zarzecze, Starostwem Powiatowym w Jarosławiu 
oraz Związkiem Rodu Dzieduszyckich Herbu 
„Sas”. Na mocy tego Aktu powołano Muzeum 
Dzieduszyckich w Zarzeczu oraz Ośrodek Spotkań 
Międzynarodowych i Krajowych. Poczyniony 
notarialnie zapis stał się drugim waŜnym etapem  
w modernizacji zespołu pałacowo-parkowego             
po notarialnym przejęciu majątku 29 grudnia 
2006r. przez Gminę Zarzecze z rąk władz 
Starostwa Powiatowego w Przeworsku. Pałac – 
najokazalszy zabytek gminy – stopniowo staje           
się jednym z ogniw rezydencji arystokratycznych 
w rejonie podkarpackim obok Sieniowy, Łańcuta          
i Przeworska oraz będzie miejscem z własnym 
zapleczem hotelowo-gastronomicznym, co pozwo-

li na organizowanie w Zarzeczu wielu spotkań            
o charakterze międzynarodowym.  
 Powstające muzeum będzie miało, przede 
wszystkim, charakter edukacyjny, a jego celem  
ma być pokazanie fragmentu dziejów ojczystych 
ukazanych poprzez pryzmat losów ludzi, ich 
dokonań i powiązań z regionem. Działalność 
Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu będzie więc 
szczególnie skierowana na przedstawienie dziejów 
rodu Dzieduszyckich linii poturzycko-zarzeckiej 
na tle historii Polski, pokazanie związków 
rodzinnych rodów Dzieduszyckich, Czartoryskich, 
Sapiehów i Szeptyckich.  
 Muzeum ma być otwarte w marcu 2008 
roku, ale juŜ dzisiaj zachęcamy wszystkich 
mieszkańców naszej gminy oraz gości tu 
przybywających do odwiedzania wnętrz 
pałacowych i szacowania ciągle zachodzących 
zmian w wyglądzie Zabytkowego Pałacu.  

 Barbara Olchawa 

 
 

KLUB   EMERYTA   I   RENCISTY   PRZY   CENTRUM   KULTURY   W   ZARZECZU 
 

Klub Emeryta i Rencisty swoją działalność 
rozpoczął w maju 2006 roku przy Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej. Po kilku miesiącach, 
bo juŜ w lipcu, spotkania te odbywały się pod 
egidą Domu Kultury i tak jest do dnia dzisiejszego. 
Klub ten skupia emerytów i rencistów z Zarzecza, 
Siennowa, RoŜniatowa, Kisielowa i Łapajówki. 
Obecnie w klubie spotyka się 57 osób. 

Klubowicze uczestniczą w imprezach 
organizowanych przez Centrum Kultury, wspólnie 
śpiewają piosenki, wspominają niby nie tak dawne 
czasy ich młodości. To tutaj przenoszą                          
się na chwilę w świat wspomnień, wzruszeń                 
i wspaniałych anegdot.  

Organizowane są „ostatki”, „andrzejki”      
czy inne uroczystości o charakterze „rodzinnym”. 
Obecnie, Panie uczą się sztuki wykonywania 
kwiatów z bibuły. 

Zorganizowane zostały trzy pielgrzymki: 
do LeŜajska, Dukli oraz do Lichenia. Ta ostatnia 
cieszyła się wielkim zainteresowaniem, poniewaŜ 
oprócz uroczego Lichenia zwiedzili Częstochowę 
oraz Niepokalanów.  Wszyscy wrócili zadowoleni  
i juŜ planują następny wyjazd do Łagiewnik, 
Wadowic oraz Zakopanego.  

 

 
Pielgrzymka do Lichenia  

 
Spotkania Klubu Emeryta i Rencisty 

odbywają się  obecnie w kaŜdy pierwszy wtorek 
miesiąca o godz. 13.00 w zabytkowym pałacu          
w Zarzeczu.  

Zapraszamy wszystkich chętnych z naszej 
gminy na spotkania, które mamy nadzieję 
przyniosą Wam wiele satysfakcji i zadowolenia. 

Anna Niemczak  
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GMINNY   O ŚRODEK   POMOCY   SPOŁECZNEJ  
 

ŚWIADCZENIA   RODZINNE 

 
Świadczenia rodzinne przyznawane                  

są na okres zasiłkowy tj. od 1 września                     
do 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego. 

Przyznanie świadczeń rodzinnych 
uzaleŜnione jest od indywidualnej sytuacji 
finansowej i rodzinnej osoby ubiegającej                   
się. Świadczenia rodzinne przysługują,                   
jeŜeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, 
albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 
kwoty 504 zł.  Gdy członkiem rodziny jest dziecko 
legitymujące się orzeczeniem o niepełnospraw-
ności lub orzeczeniem o umiarkowanym,                   

albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
świadczenie  przysługuje, jeŜeli dochód rodziny          
w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby 
uczącej się nie przekracza kwoty 583 zł.  

W okresie zasiłkowym, który rozpoczął          
się 1 września 2007 roku, przy ustalaniu 
uprawnień do świadczeń rodzinnych brane                  
są pod uwagę dochody osiągnięte w roku 2006.           
W przypadkach określonych w ustawie                        
o świadczeniach rodzinnych, dochód ten 
pomniejsza się o dochód utracony lub powiększa  
o dochód uzyskany. 

 
Wysokość świadczeń rodzinnych 

 
Lp. Świadczenia rodzinne kwota 

Zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 0 – 5 lat 48 zł miesięcznie 

Zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 6 - 18 lat 64 zł miesięcznie 

1. 

Zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 19 – 24 lata 68 zł miesięcznie 

Dodatki do zasiłku rodzinnego: 

z tytułu urodzenia dziecka   1000 zł jednorazowo 

z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego 

400 zł miesięcznie 

dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka  
lub (gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub 
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności) miesięcznie; 

170 zł miesięcznie 
250 zł miesięcznie 

dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej  80 zł miesięcznie 

dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka: 
- na dziecko w wieku 0 – 5 lat; 
- na dziecko w wieku 6 – 24 lata 

 
60 zł miesięcznie 
80 zł miesięcznie 

dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 
zamieszkania: 
- na dojazd  
- na zamieszkanie  

 
 

50 zł miesięcznie 
80 zł miesięcznie 

2. 

dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego  100 zł jednorazowo 

3. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka  1000 zł 

świadczenia opiekuńcze: 

- zasiłek pielęgnacyjny   153 zł miesięcznie 

4. 

- świadczenie pielęgnacyjne  420 zł miesięcznie 

 

Od 6 lipca 2007r. weszła w Ŝycie 
nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, 
zgodnie z którą w  przypadku, gdy dochód rodziny 
w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód 

osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą 
(504,00zł lub 583,00zł)  daną rodzinę lub osobę 
uczącą się do zasiłku rodzinnego o kwotę niŜszą 
lub równą kwocie odpowiadającej najniŜszemu 
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zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, 
na który jest ustalany (tj. 48,00zł), zasiłek rodzinny 
przysługuje, jeŜeli przysługiwał w poprzednim 
okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia 
dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek 
rodzinny nie przysługuje. 

Ponadto za osoby pobierające świadczenie 
pielęgnacyjne opłacane są składki na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe. Organ realizujący 
świadczenia rodzinne opłaca składkę                             
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                        
od podstawy odpowiadającej wysokości 
świadczenia pielęgnacyjnego przez okres 
niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia 
(składkowego i nieskładkowego) odpowiednio           
20-letniego przez kobietę i 25-letniego przez 
męŜczyznę, jednak nie dłuŜej niŜ przez 20 lat. 
 Składek nie opłaca się za osoby podlegające 

obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego 
tytułu.  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane są za osoby pobierające świadczenie 
pielęgnacyjne nie podlegające obowiązkowi 
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. 

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Zarzeczu w chwili obecnej świadczenia 
rodzinne są wypłacane ponad 700 rodzinom.            
DuŜą grupę stanowią osoby posiadające orzeczenie 
o stopniu niepełnosprawności.  

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

Anna Krzeszowska-Gwóźdź 

 
 

„UCZE Ń NA WSI” 

– pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne  
zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie 

 
 Od 03.09.2007r. do 30.09.2007r.                  
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej              
w Zarzeczu moŜna było składać wnioski              
w sprawie dofinansowania kosztów nauki           
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazja-
nych i ponadgimnazjalnych, którzy posiadają 
waŜne orzeczenie o niepełnosprawności              
lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  
i są zameldowani na terenie gminy Zarzecze.  
 Przyznana ze środków PFRON pomoc 
finansowa w ramach programu moŜe 
obejmować między innymi: 
− zakup przedmiotów ułatwiających lub 

umoŜliwiaj ących naukę, uczestnictwo  
w zajęciach mających na celu podniesienie 
sprawności fizycznej lub psychicznej  
(w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne), 
koszty związane z dostępem do internetu 
(instalacja i abonament). Uwaga! w ramach 
programu wykluczona została moŜliwość 
zakupu sprzętu komputerowego; 

− kursy doszkalające w zakresie programu 
nauczania oraz kursy językowe  
(w przypadku kursów organizowanych poza 
miejscem zamieszkania ucznia, dofinan-
sowaniu mogą podlegać równieŜ koszty 
dojazdu, zakwaterowania, wyŜywienia), 

wyjazdy organizowane w ramach zajęć 
szkolnych; 

− w przypadku uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych przyznana pomoc finansowa 
moŜe obejmować dodatkowo następujące 
koszty: opłaty za naukę (czesne), 
zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę 
poza miejscem stałego zamieszkania), 
dojazdów do szkoły. 

 Wysokość pomocy finansowej ze środ-
ków PFRON nie moŜe przekroczyć: 
− kwoty 2.000,00 zł w ciągu jednego roku 

szkolnego - w przypadku ucznia szkoły 
podstawowej lub gimnazjum;  

− kwoty 3.000,00 zł w ciągu jednego roku 
szkolnego - w przypadku ucznia szkoły 
ponadgimnazjalnej bez obowiązku 
uiszczania czesnego. 

 W Gminie Zarzecze o dofinansowanie 
ze środków PFRON kosztów nauki                  
dla dziecka niepełnosprawnego złoŜonych 
zostało 94 wnioski w tym: 
− 60 uczniów ze Szkół Podstawowych,  
− 16 uczniów ze Szkół Gimnazjalnych, 
− 18 uczniów ze Szkół Ponadgimnazjalnych. 

Anna Krzeszowska-Gwóźdź 
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S Z K O L N I C T W O   W   G M I N I E 

DOśYWIANIE   DZIECI   W   SZKOŁACH   NA   TERENIE   GMINY   ZARZECZE  

W   ROKU   SZKOLNYM   2007/2008 
 

Na terenie gminy Zarzecze funkcjonują 
dwie stołówki, w których wydawane są gorące 
posiłki:  
− w Szkole Podstawowej w Zarzeczu i Publicznym 

Gimnazjum w Zarzeczu,  
− oraz w Zespole Szkół w śurawiczkach (gorące 

posiłki wydawane są od lutego 2007r.).  
W chwili obecnej z gorących posiłków korzysta 
120 dzieci w tym bezpłatnie 83 dzieci.  

W pozostałych szkołach tj. Szkole 
Podstawowej w Siennowie, RoŜniatowie                       
i  Maćkówce wydawane są posiłki w formie bułki 
z wkładką i herbaty, z których korzysta 48 dzieci. 
Pomoc w zakresie doŜywiania moŜe być 
przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom,            
jeŜeli dochód na osobę w  rodzinie, z miesiąca 
poprzedzającego złoŜenie wniosku, nie przekracza 
kwoty 526,50zł.  

Pomoc w formie doŜywiania w szkole 
osobom zainteresowanym została przyznana            
w formie decyzji administracyjnej do 31.12.2007r.  

Osoby zainteresowane korzystaniem                
z tej formy pomocy  w roku 2008r. powinny                  

w miesiącu grudniu br. złoŜyć ponownie wniosek  
o kontynuację tego świadczenia. 

Do wniosku naleŜy dołączyć następujące 
dokumenty: 
− zaświadczenie o wynagrodzeniu netto za miesiąc 

poprzedzający złoŜenie wniosku po potrąceniu 
zaliczki na podatek dochodowy i składek                 
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 

− decyzję dotyczącą przyznania świadczeń 
rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego               
lub zasiłku       pielęgnacyjnego, 

− w przypadku bezrobocia dokument 
potwierdzający fakt bezrobocia lub fakt 
pobierania zasiłku dla bezrobotnych /netto/, 

− zaświadczenie o ilości hektarów przelicze-
niowych /dochód z ha przeliczeniowego wynosi  
207,00zł/, 

− odcinki rent, emerytur lub ostatnia decyzja, 
− decyzję przyznającą dodatek mieszkaniowy, 
− zaświadczenie o uczęszczaniu do gimnazjum, 

szkoły średniej lub wyŜszej, 
− orzeczenie o niepełnosprawności. 

Anna Krzeszowska-Gwóźdź
 
 
 

STRUKTURA   ORGANIZACYJNA   SZKÓŁ 

PROWADZONYCH PRZEZ  GMIN Ę   ZARZECZE  W  ROKU  SZKOLNYM   2007/2008 
 
 Na terenie gminy funkcjonuje 5 szkół 
podstawowych z oddziałami przedszkolnymi,               
1 gimnazjum oraz zespół szkół, w skład którego 
wchodzi oddział przedszkolny, szkoła podstawowa 
i gimnazjum. 

Nazwy poszczególnych szkół oraz liczbę 
uczniów przedstawia poniŜsza tabela: 

 
L
p Nazwa szkoły Miejscowość Liczba 

uczniów 
1 Szkoła Podstawowa im. 

Św. Królowej Jadwigi w 
Maćkówce 

Maćkówka 92 

2 Szkoła Podstawowa w 
Pełnatyczach 

Pełnatycze 53 

3 Szkoła Podstawowa im. 
Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego w 
RoŜniatowie 

RoŜniatów 81 

4 Szkoła Podstawowa im. 
Marii Konopnickiej w 
Siennowie 

Siennów 80 

5 Szkoła Podstawowa z 
Oddziałami 
Integracyjnymi im. Jana 
Pawła II w Zarzeczu 

Zarzecze 256 

6 Publiczne Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Zarzeczu 

Zarzecze 246 

7 Zespół Szkół im. Św. 
Brata Alberta w 
śurawiczkach 
Szkoła Podstawowa 
Publiczne Gimnazjum 

śurawiczki 
 
 

 
 

88 
84 

Ogółem 980 

Z ogólnej liczby uczniów: 77 realizuje 
roczne przygotowanie przedszkolne, 569 uczęsz-
cza do szkół podstawowych, a 334 do gimnazjów. 
W związku z małą liczbą dzieci w Łapajówce,              
po dokładnej analizie liczby urodzeń w latach 
2001-2006 oraz po konsultacjach z rodzicami               
i środowiskiem lokalnym, dzieci z klas 0–II 
dowoŜone są do Szkoły Podstawowej w Zarzeczu. 
W budynku szkolnym pozostaje jedynie ośrodek 
przedszkolny dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.             
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W szkole w  Kisielowie i w Zalesiu uczą się dzieci 
z oddziałów przedszkolnych i klas I jako oddziały 
łączone. W szkołach podstawowych w Siennowie  
i w Pełnatyczach  łączone są zajęcia kl. 0 z I i kl. II 
z III, w śurawiczkach zaś kl. I z II. 

Od 1 września w Szkole Podstawowej              
w Zarzeczu klasa II zorganizowana została              
jako oddział specjalny. Do klasy tej uczęszcza               
5 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia 
specjalnego. 

W roku szkolnym 2007/2008 
kontynuowane jest nauczanie języka angielskiego 
w kl. I i II szkoły podstawowej. Zajęcia z języka 
angielskiego w ilości 2 godz. tygodniowo 
finansowane są ze środków Ministerstwa Edukacji 
Narodowej. 

We wszystkich szkołach nauczany               
jest dodatkowy język obcy oraz prowadzone                

są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i koła 
zainteresowań. KaŜda ze szkół posiada w pełni 
wyposaŜoną pracownię komputerową, w której 
odbywają się zajęcia z informatyki. 

W kaŜdej szkole działa samorząd 
uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie. 
RównieŜ we wszystkich szkołach działają rady 
rodziców, które reprezentują ogół rodziców 
uczniów. Rada rodziców moŜe występować               
do dyrektora i innych organów szkoły, organu 
prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we 
wszystkich sprawach szkoły. Ponadto w szkołach 
podstawowych w Zarzeczu i w RoŜniatowie              
oraz w gimnazjum w Zarzeczu działają rady 
szkoły.  

Katarzyna Kałamarz 

 
Stypendia naukowe dla uczniów i studentów Gminy Zarzecze 

 

 
Wręczenie stypendiów w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu 
 

Kolejny raz 14.10.2007r. w Zabytkowym 
Pałacu w Zarzeczu odbyła się uroczystość 
wręczenia stypendiów naukowych przyznanych 
przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zarzecze. 
Stowarzyszenie działa na terenie Gminy Zarzecze 
od 2003r. Jest organizacją poŜytku publicznego                
i prowadzi lokalny fundusz stypendialny. 
Gromadzi środki przez prowadzenie i organizację  
imprez charytatywnych, zbiórkę 1% podatku                
od osób fizycznych oraz zabiega o darowizny                
od sponsorów. W roku 2007 najhojniejszymi 
darczyńcami  okazali się: 
Pan Wiesław Mędzela - GPR Zarzecze, 
Pani Izabela Dzieduszycka, 
− Związek Rodu Dzieduszyckich, 
− Stowarzyszenie Przymierza Rodzin w War-

szawie,  
− Fundacja im. Stefana Batorego w Warszawie.  

 
Dzięki ofiarności sponsorów, odpisowi            

1% od podatku i za sprawą innych działań 
podejmowanych przez Stowarzyszenie udało                
się zgromadzić na koncie 15000 zł,  
a Fundacja im. Stefana Batorego w Warszawie 
podwoiła zebraną kwotę.  

Aby otrzymać stypendium naleŜało 
zgodnie z regulaminem spełnić trzy podstawowe 
kryteria: osiągnięcia w konkursach co najmniej na 
szczeblu wojewódzkim, dochód nie przekraczający 
kwoty 849 zł na członka rodziny oraz uzyskać 
średnią ocen co najmniej 5,0 w przypadku  
uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, 4,75 
uczniowie szkół średnich i 4,5 studenci.  

Stypendia po 100 zł miesięczne za I 
półrocze roku szkolnego 2007/2008, otrzymali 
następujący uczniowie: 

 

 
Stypendyści roku szkolnego 2007/2008 
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UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
 
1.Bartłomiej Banaś - średnia 5,4 - SP im. Jana 

Pawła II w Zarzeczu   
• finalista międzynarodowego konkursu 
matematycznego ,,Kangur” 
• finalista ogólnopolskiego konkursu ,,Twórcze 
uŜywanie umysłu - Wyspa zagadek” 
 

2.ElŜbieta Borlik - średnia 5,6 - SP im. Jana Pawła 
II w Zarzeczu   
• finalista ogólnopolskiego konkursu ,,Twórcze 
uŜywanie umysłu - Wyspa zagadek” 
• finalista interdyscyplinarnego konkursu 
humanistycznego 
• I miejsce w podkarpackim konkursie 
mitologicznym ,,Po nitce do kłębka” 
 

3.Mateusz Świerk - średnia 5,0 - SP im. Jana 
Pawła II w Zarzeczu   
• finalista międzynarodowego konkursu 
matematycznego ,,Kangur” 
 

4.Ewelina Nykiel - średnia 5,4 - SP im. M. Konop-
nickiej w Siennowie  
• zdobywczyni indywidualnej nagrody za role 

Mefista na Międzynarodowym Przeglądzie 
Teatrzyków Dziecięcych w Birczy 

 
UCZNIOWIE GIMNAZJUM  
 
5.Damian Skowronek - średnia 5,31 - PG im. Jana 

Pawła II w Zarzeczu   
• realizuje indywidualny program nauczania                

z  języka angielskiego i niemieckiego 
• trzykrotny finalista wojewódzkiego konkursu 

języka niemieckiego na szczeblu wojewódzkim  
• w bieŜącym roku zakwalifikował                             

się do konkursu z chemii i języka angielskiego  
• III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie 

Literackim ,,Oko w oko z człowiekiem” 
 
UCZNIOWIE SZKÓŁ ŚREDNICH 
 
6.Bartosz Kokoszka - średnia 5,0 - LO w ZSZiE    

w Przeworsku  
• Finalista wojewódzkiego konkursu 

chemicznego 
• III miejsce w Wojewódzkim etapie 

Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego 

,,Losy Ŝołnierzy i dzieje oręŜa polskiego               
w latach 1768-1864” 

 
7.Justyna Nowińska - średnia 5,29 - ZSDGiL              

w Jarosławiu  
• udział w finale wojewódzkiego konkursu 

,,Oszczędzając energię oszczędzasz 
środowisko” 

• WyróŜnienie w eliminacjach wojewódzkich 
ogólnopolskiego konkursu plastycznego  
,,Zapobiegajmy poŜarom” 

 
8.Katarzyna Prymon - średnia 4,85 - ZSDGiL             

w Jarosławiu 
• I miejsce na szczeblu wojewódzkim konkursu 

plastycznego pod hasłem ,,MłodzieŜ zapobiega 
poŜarom” 

 
STUDENCI  
 

• Monika Obłoza - średnia 4,5 - Uniwersytet 
Rzeszowski 

• Ewelina Obłoza - średnia 4,6 - NKJO                     
w Przeworsku  

• Daniel Pereira - średnia 4,55 - Politechnika 
Rzeszowska  

• Wioletta Pacholarz -  średnia 4,6 - KUL                
w Lublinie  

• Anna Kubicka - średnia 4,67 - KUL w Lublinie  
• Gabriela Cieplińska - średnia 4,66 - 

Uniwersytet Warszawski 
• Małgorzata Przewrocka - średnia 4,75 - 

Uniwersytet Rzeszowski 
Emilia Pelc 

 

 
Występy stypendystów
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S   P   O   R   T  
 

KULTURA   FIZYCZNA   W   GMINIE   ZARZECZE 
 

„Kultura fizyczna jest częścią kultury 
narodowej, chronionej przez prawo. Obywatele, 
bez względu na wiek, płeć, wyznanie, rasę                
oraz stopień i rodzaj niepełnosprawności – 
korzystają z równego prawa do róŜnych form 
kultury fizycznej, której podstawowym celem             
jest dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny 
i zdrowie wszystkich obywateli. Cele kultury 
fizycznej realizowane są w szczególności poprzez 
wychowanie fizyczne, sport, rekreację ruchową  
oraz rehabilitację ruchową” – zapis Ustawy                 
o kulturze fizycznej.  

Na terenie Gminy Zarzecze działalność               
w zakresie kultury fizycznej prowadzą szkoły              
w ramach wychowania fizycznego, zgodnie 
programami nauczania. Ponadto w szkołach 
działają Uczniowskie Kluby Sportowe,                     
które prowadzą pozalekcyjne zajęcia sportowe              
(w tym wyjazdy na basen) i organizują imprezy 
sportowe dla dzieci i młodzieŜy. 

Kultura fizyczna dla dorosłych opiera               
się na działalności Ludowych Klubów Sportowych 
i Ludowych Zespołów Sportowych, które głównie 
prowadzą szkolenie i rozgrywki w piłce noŜnej, 
utrzymują stadiony i boiska piłkarskie spełniające 

wymagania PZPN, z których mogą korzystać 
mieszkańcy danych miejscowości. 

Całość koordynuje Gminna Rada Sportu 
powołana przez Wójta Gminy Zarzecze, która 
organizuje równieŜ cykliczne imprezy sportowo-
rekreacyjne: Gminne Święto Sportu, rozgrywki 
piłkarskie o Puchar Wójta Gminy Zarzecze, 
rozgrywki w piłce siatkowej o Puchar 
Przewodniczącego Rady Gminy Zarzecze, Halowe 
Święto Sportu, Podkarpacką Olimpiadę Tenisa 
Stołowego. 

Gmina umoŜliwia mieszkańcom odpłatne 
korzystanie z pełnowymiarowej hali sportowej                
i siłowni w Zarzeczu.  
Z hali moŜna korzystać codziennie                             
od poniedziałku do piątku w godz. od 1630 do 2200. 
Cena za korzystanie z duŜej areny wynosi                  
46 zł/godz. 
Cena za korzystanie z siłowni wynosi 3 zł/godz.  
od jednej osoby. 
Cena za korzystanie z sali do tenisa stołowego 
wynosi 2 zł/godz. od jednej osoby. 

W 2007 roku Gmina przeznaczyła                    
na dotacje dla klubów sportowych i organizacje 
imprez sportowo-rekreacyjnych kwotę 90.000 zł.  

Jan Telega
 
 

ORGANIZACJE   SPORTOWE   DZIAŁAJ ĄCE   NA   TERENIE   GMINY   ZARZECZE 
 
Gminna Rada Sportu 
Przewodniczący Rady - Józef Balawender 
Zastępcy Przewodniczącego  - Michał Szular 

- Łukasz Kasperski 
- Damian Hejnosz 

1. Ludowy Klub Sportowy „Zorza” w Zarzeczu, 
Prezes Zarządu - Stanisław Nowosiad 

2. Ludowy Klub Sportowy „śuraw” w 
śurawiczkach, Prezes Zarządu - Stanisław 
Bieniasz 

3. Ludowy Klub Sportowy „Błękitni” w 
Maćkówce, Prezes Zarządu - Józef Balawender 

4. Ludowy Klub Sportowy „Wisełka” w 
Siennowie, Prezes Zarządu - Rafał Surmiak 

5. Ludowy Klub Sportowy „Błyskawica” w 
RoŜniatowie, Prezes Zarządu - Józef Koperski 

6. Ludowy Klub Sportowy w Kisielowie, Prezes 
Zarządu - Wiesław Wlazło 

7. Ludowy Zespół Sportowy w Łapajówce, 
Prezes Zarządu - Stanisław Kuras 

8. Ludowy Zespół Sportowy w Pełnatyczach, 
Prezes Zarządu - Henryk Niemczak 

9. Ludowy Zespół Sportowy w Zalesiu, Prezes 
Zarządu - Jacek Płocica 

10. Uczniowski Klub Sportowy „Pioruny” przy 
Szkole Podstawowej w Siennowie, Prezes 
Zarządu - Jacek Zięba 

11. Uczniowski Klub Sportowy „Tęcza” przy 
Szkole Podstawowej w Maćkówce, Prezes 
Zarządu - Stanisław Rusinek 

12. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Koliber” 
przy Zespole Szkół Rolniczych w Zarzeczu, 
Prezes Zarządu - Zygmunt Szumilak 

13.  Uczniowski Klub Sportowy „Junior” przy 
Szkole Podstawowej w RoŜniatowie, Prezes 
Zarządu - Marcin Kasperski 
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14.  Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia” przy 
Publicznym Gimnazjum w Zarzeczu, Prezes 
Zarządu - Krzysztof Warchoł 

15. Uczniowski Klub Sportowy „Jutrzenka” przy 
Szkole Podstawowej w Zarzeczu, Prezes 
Zarządu - Robert Gołąb 

Jan Telega 
 

Tabele wyników rozgrywek w piłce noŜnej  po rundzie jesiennej  okręg Jarosław 
 
Klasa „0” 

1. Czuwaj 
Przemyśl 

15 38 42-9 

2. MKS Kańczuga 15 35 48-11 
3. Syrenka 

Roźwienica 
15 33 35-13 

4. MKS Radymno 15 28 30-18 
5. Piast Tuczempy 15 27 32-13 
6. Zorza Zarzecze 15 27 29-26 
7. LKS Skołoszów 15 26 21-19 
8. Pogórze 

Rokietnica 
15 25 29-25 

9. Pogoń-Sokół 
Lubaczów 

15 22 23-27 

10. Sokół Sieniawa 15 20 30-27 
11. Golbalux 

Wiązownica 
15 17 15-21 

12. Sanoczanka 
Święte 

15 13 18-40 

13. San Ostrów 15 11 11-31 
14. Viking Orły 15 10 9-36 
15. Hetman Laszki 15 9 14-45 
16. Pogórze 

Dubiecko 
15 4 14-39 

 

Klasa A 
1. Nowosielce 13 27 36-19 
2. Gniewczyna 13 26 33-18 
3. Grzęska 13 25 29-16 
4. Gać 13 24 20-14 
5. Krzeczowice 13 20 30-27 
6. Urzejowice 13 19 30-30 
7. Świętoniowa 13 19 25-25 
8. śurawiczki 13 18 19-22 
9. Kisielów 13 16 21-21 
10. Mirocin 13 14 28-26 
11. Siennów 13 14 20-28 
12. Gorliczyna 13 13 16-28 
13. Gorzyce 13 12 15-30 
14. Tryńcza 13 11 13-31 

 

 
 
 
 
 
 
 

Klasa B 
1. Sokół Studzian 11 26 37-14 
2. Zorza Jagiełła 11 25 28-8 
3. Alabaster 

Łopuszka 
Wielka 

11 22 23-18 

4. WKS Majdan 
Sieniawski 

11 21 39-16 

5. Błyskawica 
Rozbórz 

11 19 31-18 

6. Nafta Gaz 
Jodłówka 

11 19 33-28 

7. Strumyk 
Hawłowice 

11 18 18-13 

8. Błękitni 
Maćkówka 

11 14 29-30 

9. Lechia 
Pantalowice 

11 9 20-32 

10. Tęcza Ujezna 11 6 9-44 
11. Huragan 

Rozbórz Długi 
11 5 18-33 

12. Sobol NiŜatyce 11 2 10-41 

 
Jan Telega 

 

 
Projekt „Popołudnie zdrowe, bo aktywne i sportowe” 

 
Propagowanie sportu i kultury fizycznej 

wśród dzieci i młodzieŜy stanowi integralny 
element ich edukacji i wychowania. Gmina 
Zarzecze chcąc sprostać temu nadrzędnemu 
zadaniu stała się inicjatorem projektu „Zajęcia 
sportowo – rekreacyjne dla uczniów”, którego 
hasło to „Popołudnie zdrowe, bo aktywne                      
i sportowe”.  

Całość przedsięwzięcia, którego realizacja 
rozpoczęła się we wrześniu 2007 roku, pokryta 
została w 50 % ze środków Gminy Zarzecze                   
i w 50% ze środków pochodzących z Funduszu 
Zajęć Sportowo–Rekreacyjnych dla Uczniów 
Ministerstwa Sportu. Wszystkie zajęcia są zatem 
nieodpłatne dla uczestników. 

Uczestnicy projektu to uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy 
Zarzecze, a zwłaszcza nie uczestniczący 
dotychczas w pozalekcyjnych zajęciach 
sportowych. 

Treści programowe zadania obejmują takie 
formy aktywności fizycznej jak: mini-gry i gry 

sportowe (koszykówka, piłka siatkowa, piłka 
ręczna, piłka noŜna), gry rekreacyjne                           
(m.in. unihokej, tenis stołowy), lekkoatletyka, 
gimnastyka, pływanie, gry i zabawy ruchowe. 
 Priorytetem samorządu gminnego            
jest wykorzystanie dla realizacji powyŜszych 
zadań  obiektów sportowych na terenie gminy,              
w tym pełnowymiarowej Hali Sportowej                      
w Zarzeczu. KaŜda ze szkół zorganizowała 
równieŜ dla wszystkich uczniów wyjazd na basen 
do Jarosławia. Kadrę prowadzącą zajęcia stanowią 
nauczyciele wychowania fizycznego oraz 
instruktorzy sportu. 
 Udział w projekcie przyczyni się do pogłę-
bienia u dzieci i młodzieŜy świadomości 
prowadzenia zdrowego stylu Ŝycia jak równieŜ 
wyposaŜy je w zasób umiejętności ruchowych 
umoŜliwiających uczestnictwo w róŜnych formach 
aktywności utylitarno–zdrowotnej, rekreacyjnej              
i sportowej. 

Katarzyna Kałamarz
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INFORMUJEMY,   POLECAMY,   ZAPRASZAMY  
 
 

Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zarzeczu                    
od września 2006r działa  
 

Punkt Interwencji Kryzysowej 
 

mieszczący się w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej 
w Zarzeczu. Punkt Interwencji Kryzysowej został powołany                   
z myślą o rodzinach i osobach znajdujących się w sytuacji róŜnego 
rodzaju kryzysu, ze szczególnym uwzględnieniem problemu 
przemocy w rodzinie oraz alkoholizmu. W Punkcie Interwencji 
Kryzysowej moŜna skorzystać z porad: psychologa, specjalisty            
w zakresu uzaleŜnień, prawnika. 

 
BliŜszych informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Zarzeczu. 
 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do skorzystania                 

ze świadczonych usług. Udzielana pomoc jest bezpłatna. 

  
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                    
w Zarzeczu w roku bieŜącym utworzył  
 

Bank Rzeczy UŜywanych. 
 

Osoby zainteresowane mogą przekazywać 
uŜywane, ale wciąŜ jeszcze sprawne rzeczy 
m.in.: odzieŜ, meble, sprzęt gospodarstwa 
domowego, zabawki dla dzieci itp., które 
zostaną przekazane dla osób potrzebujących          
z terenu naszej gminy. Bank Rzeczy 
UŜywanych czynny jest od poniedziałku               
do piątku w godzinach pracy Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu                
tj. od 700 do 1500.  
 

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie 
dziękujemy za okazaną pomoc i prosimy                
o dalsze wsparcie. 
 

 
Centrum Kultury w Zarzeczu 

 
Informuje, 

Ŝe ciągle trwają zapisy 

na kurs Ta ńca Towarzyskiego  

I Stopnia 

 

Z A P R A S Z A M Y   

 

wszystkich chętnych do nauki 

tańca. 

Jest to doskonała okazja              

do aktywnego spędzenia długich 

zimowych wieczorów                

oraz znakomita sposobność              

do przygotowana się na prywatki, 

półmetki, studniówki czy sylwester. 

 

Zapisy oraz szczegółowe 

informacje udzielane są w Centrum 

Kultury (Zabytkowy Pałac  

w Zarzeczu)  

pod nr telefonu:  

(016) 640–15–14 

 

Gminna Orkiestra D ęta 

Centrum Kultury w Zarzeczu 

 

Z A P R A S Z A J Ą  

 

na nieodpłatne  lekcje nauki gry  

na instrumentach oraz czytania nut 

i wartości muzycznych. 

 
Terminy zajęć będą uzgadniane 

indywidualnie z zainteresowanymi 

osobami chcącymi opanować 

kunszt gry na instrumentach. 

 
Wszystkich, którzy opanowali 

sztukę gry na instrumentach 

dętych zapraszamy na próby 

orkiestry dętej w kaŜdy pi ątek             

o godz. 19 00 do Zabytkowego 

Pałacu w Zarzeczu. 

 
Zapisy oraz szczegółowe 

informacje  

udzielane są w Centrum Kultury  

pod nr tel.  

(016) 640–15–14 

Gminna Orkiestra D ęta 

Centrum Kultury w Zarzeczu 

 

Informuj ą, 

Ŝe moŜna jeszcze przystąpić 

do dziecięcej grupy MaŜoretek. 

 

Próby odbywają się w kaŜdy piątek 

o godz. 1700 (I grupa)  

i o 1800 (II grupa) 
 na Hali Sportowej w Zarzeczu. 

 

Zapraszamy chętne dziewczęta, 

które chcą rozwijać swoje 

zdolności rytmiczne, taneczne, 

ruchowe do udziału w zajęciach. 

 

Szczegółowe informacje  

są udzielane  

w Centrum Kultury  

pod nr tel.  

(016) 640–15–14 

 



 

 
W iele radości i w iary 

Ŝeby cieszyć się kaŜdym  dniem ; 
 

w iele m iłości branej i daw anej 
Ŝeby Ŝycie m iało sens; 
 

w ielu  przyjaciół 
Ŝeby m oŜna było przejrzeć się w  ich oczach; 
 

pozytyw nego nastaw ienia do siebie i św iata –  
 

a przede w szystkim : 
pogody ducha i mądrości 
na Św ięta B oŜego N arodzenia i N ow y R ok 2008 

 
R edakcja 

 
 
 
 
 
W następnym numerze: 

� Przedszkola funkcjonujące na terenie Gminy Zarzecze 
� Ochrona Środowiska, w tym gospodarka odpadami 
� Funkcjonowanie Gminnego Centrum Doradztwa Rolniczego 
� Ochotnicza StraŜ PoŜarna 
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