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Dnia 8 lipca 2008 roku
w Creve (Anglia) zmarła
Pani Zofia Kudrańska –
pracownik
samorządowy,
inspektor Urzędu Gminy
Zarzecze – przebywając
na urlopie wypoczynkowym
u rodziny.

Pracowała w Urzędzie Gminy Zarzecze przez okres
30 lat. Najpierw pełniła funkcję obsługi sekretariatu, później
pracowała w referacie rolnictwa, a od 1988 roku prowadziła
kasę, ewidencję działalności gospodarczej, zezwolenia
na sprzedaż alkoholu oraz podatek od środków transportowych.
Jej praca była służbą dla innych, gdyż zawsze
nastawiona była na obsługę interesantów. Wszyscy zetknęli
się z jej posługą poprzez kasę – wnosząc opłaty skarbowe
i inne, a szczególnie podczas ustawowej wymiany dowodów
osobistych, gdzie ponad 5 tys. mieszkańców gminy, oprócz
działu ewidencji, musiało również odwiedzić kasę.
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Była
zdyscyplinowanym
pracownikiem.
Swoje
obowiązki służbowe wykonywała solidnie i rzetelnie,
przestrzegając zasad dobrego współżycia, lojalności oraz
dyscypliny.
W relacjach osobistych była osobą koleżeńską
i uczynną. Była osobą niezamężną, lecz odważnie podjęła się
trudu wychowania dzieci po zmarłej siostrze – czego udało
jej się dokonać z pozytywnym efektem.
Społeczność Gminy Zarzecze straciła wartościowego
człowieka, a Urząd Gminy dobrego współpracownika,
koleżankę i przyjaciela.
Pamięć o niej nigdy nie zaginie, bo pozostawiła po sobie
nie tylko te wartości moralne, ale ogrom wytworzonej pracy,
zamykający się w teczkach i urzędowych sprawach.
Niechaj po drugiej stronie życia czeka ją pokój wieczny.

Koleżanki i Koledzy
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Remonty dróg gminnych:
− Wykonane
zostały
roboty
remontowe
na drogach gminnych i dojazdowych,
stanowiących własność gminy Zarzecze,
w miejscowości Żurawiczki – droga do Kudły
i koło kościoła, Zalesie – droga do Sołtysa
i do Stecki, Rożniatów – droga do Zakładu
Komunalnego,
Łapajówka
–
droga
do Świtalskiego, Siennów – droga koło Goraja,
Maćkówka – droga do Iwosy. Wartość
wykonanych robót remontowych na wyżej
wymienionych ośmiu odcinkach dróg wyniosła
566 tys. złotych. Wykonawcą robót było
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
w Leżajsku S.A.
− Wykonano remont drogi dojazdowej do nowego
mostu na Mleczce w kierunku Woli
Roźwienickiej w Pełnatyczach, dofinansowany
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Koszt
wykonania odcinka drogi długości 250 mb.
wyniósł 25 tys. złotych. Wykonawca robót –
P.H.U. „KASBUD” Sp. z o.o. Szówsko.
− Rozpoczęte
zostały
roboty
remontowe
kolejnych pięciu dróg gminnych i dojazdowych.
W miejscowości Zarzecze – droga nad Mleczką
i naprzeciw cmentarza, w Zalesiu – droga
od Bieniasza do remizy OSP, w Maćkówce –
droga do Iwosy i do Głąbia. Koszt remontu
wyniesie 670 tys. złotych, a wykonawcą robót
jest Budowa Dróg i Mostów – Józef Babiś –
Zakład w Roźwienicy. Termin zakończenia
robót ustalono na 30 września 2008r.
− Wykonany został remont „starej drogi”
w Zarzeczu i Pełnatyczach. W ramach remontu
nałożona została nowa nawierzchnia asfaltowa
grubości 4 cm oraz wykonane utwardzenie
obustronnych poboczy kruszywem łamanym
o szerokości 2 x 0,85 m. Koszt robót wyniósł
110 tys. złotych, a wykonawcą był Zakład
Budowa Dróg i Mostów – Józef Babiś.
Inwestycja sfinansowana została ze środków
powodziowych – 90 tys. złotych oraz środków
budżetu gminy – 20 tys. złotych.
Inwestycje szkolne:
− Wykonane zostało nowe ogrodzenie działki
Szkoły Podstawowej w Rożniatowie na odcinku
długości 239 m oraz działki szkolnej w Zalesiu
na długości 35 m.

− W dniu 28.08.2008r. dokonano odbioru nowego
dachu
na
budynku
Zespołu
Szkół
w Żurawiczkach. Wykonawcą był Zakład
Usługowo-Budowlany
Zbigniew
Zaręba
w Zarzeczu. Wartość robót –
130 tys. zł.
Trwają również prace remontowe elewacji
budynku Domu Nauczyciela w Siennowie.
− Przed nowym rokiem szkolnym dokonano
wymiany
pozostałej
stolarki
okiennej
i
drzwiowej
w
Szkole
Podstawowej
w Rożniatowie i Szkole Podstawowej
w Zarzeczu – Oddział Filialny w Łapajówce.
Koszt planowanych robót wyniósł 27 tys. zł,
a wykonawcą wyłonionym w przetargu była
F.P.H.U. Łukasz Płocica – OKNA I DRZWI
Z PCV I ALU. Bystrowice 164.
Pozostałe obiekty:
− Rozstrzygnięty został przetarg na wymianę
stolarki okiennej w budynku Ośrodka Zdrowia
w Żurawiczkach oraz Lecznicy Weterynaryjnej
w Zarzeczu. Koszt wymiany stolarki w tych
obiektach wyniesie 16 tys. zł. Wykonawcą
robót będzie F.P.H.U – Łukasz Płocica.
− Rozstrzygnięty został przetarg na realizację
zespołu dwóch boisk w ramach programu
„Moje Boisko – Orlik 2012” lokalizowanych
obok hali sportowej w Zarzeczu. Boisko
do piłki nożnej o wymiarach 32 x 60 m posiadać
będzie nawierzchnię z trawy syntetycznej,
a boisko wielofunkcyjne do koszykówki
i siatkówki o wymiarach terenu 19,10 x 32,10 m
nawierzchnię syntetyczną
z poliuretanu.
W
przygotowaniu
jest
dokumentacja
przetargowa na budynek gospodarczy zaplecza
boisk. Całkowity koszt realizacji zespołu boisk
z zapleczem wyniesie około 1 mln złotych,
przy dofinansowaniu Podkarpackiego Urzędu
Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Sportu
i Turystyki po 1/3 wartości, a wykonawcą robót
będzie Józef Babiś – Zakład z Roźwienicy.
Tadeusz Stańko
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PRACE REOWACYJO-REMOTOWE W PAŁACU W ZARZECZU
W sierpniu br. rozpoczęły się prace
renowacyjno-remontowe w Pałacu w Zarzeczu.
Prace potrwają do końca października. Remont
obejmuje
m.in.
naprawę
i
konserwację
drewnianych schodów prowadzących do piwnic
i na pierwsze piętro pałacu, remont stolarki
okiennej i drzwiowej, cyklinowanie i lakierowanie
drewnianych posadzek na parterze, wymianę sufitu
w pomieszczeniu oranżerii oraz wymianę rynien i
rur spustowych z blachy miedzianej.
Wykonawca powyższych prac – firma
ART-WOOD Łańcuckie Parkiety Mac Wacław
z Głuchowa został wyłoniony w wyniku przetargu
nieograniczonego. Prace prowadzone są pod
ścisłym nadzorem konserwatora dzieł sztuki,
inspektora
nadzoru
inwestorskiego
oraz
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Środki na realizację zadania w wysokości
prawie 200 tys. zł pochodzą z budżetu Ministra

Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
programu Dziedzictwo Kulturowe.

Fot. Remont stolarki okiennej
Renata Kuk

III ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY PSL W ZARZECZU
Tego dnia nie zabrakło rzeczowych
przemówień, humoru, ale i nerwów, a wszystko
to na trzecim zjeździe sprawozdawczo –
wyborczym Polskiego Stronnictwa Ludowego,
który odbył się pod hasłem „Tradycyjnie –
Nowocześni” w dniu 22 czerwca 2008r.
w Zarzeczu.
Od samego początku na zjeździe obecni
byli m.in. Jolanta Fedak – Minister Pracy i Polityki
Społecznej, Jan Bury – Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Państwa, Mirosław
Karapyta – Wojewoda Podkarpacki oraz
Mieczysław Kasprzak i Leszek Deptuła –
parlamentarzyści PSL, którzy mieli przyjemność

wręczać odznaczenia działaczom PSL-u oraz
legitymacje jego nowym członkom.
Zjazd PSL wyjątkowo odbył się
w Zarzeczu, a nie Rzeszowie, jak powiedział
Jan Bury – „To dlatego tutaj jest zjazd, ponieważ
chcemy dać wyraz temu, że PSL chce
zrównoważonego rozwoju Polski. Chcemy żeby
wielkie miasta rozwijały się dynamicznie. Chcemy
też, żeby kraj poza wielkimi miastami też istniał.”
Podczas zjazdu wybrano Prezesa Zarządu
Wojewódzkiego PSL, którym po raz już trzeci
został Jan Bury, wybrano również Zarząd
Wojewódzki, Wojewódzki Sąd Koleżeński oraz
Wojewódzką Komisję Rewizyjną.
Tadeusz Kiełbowicz

DZIAŁALOŚĆ CETRUM KULTURY W ZARZECZU
asza orkiestra na XIV Światowym
Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie
Gminna Orkiestra Dęta dnia 21.07.2008r.
dała koncert podczas corocznego światowego
święta zespołów folklorystycznych, które przybyły
do Rzeszowa z różnych zakątków świata.

Nasza orkiestra wystąpiła na specjalne
zaproszenie Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie. Orkiestra poprzez swój występ
promowała „pejzaż kulturalny Podkarpacia”.
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Występ rozpoczął się przemarszem ulicami miasta,
a główny koncert orkiestra, wraz z niezawodnymi
mażoretkami, dała na scenie rzeszowskiego rynku.
Chociaż początkowo pogoda nie wróżyła
nic dobrego, to jednak, gdy zabrzmiały pierwsze
dźwięki marsza, a dziewczęta zaczęły prezentować
swoje umiejętności, to pochmurne niebo
się rozjaśniło i zaświeciło słońce. Mieszkańcy
Rzeszowa zachęceni prezentacją zespołu dokonaną
przez konferansjerów zatrzymywali się na rynku,
aby wysłuchać utworów i podziwiać roztańczone
dziewczęta.
Stopniowo
rynek
zapełniał
się widownią, która gromkimi brawami nagrodziła

występ orkiestry i mażoretek. Występ trwał ponad
godzinę i mimo, że dzień był chłodny to nasi
artyści swoim występem potrafili rozgrzać
publiczność i rozgonić ciemne chmury.
Występ orkiestry i mażoretek na rzeszowskim rynku to dowód, że nasi rodzimi artyści nie
ustępują swoimi umiejętnościami profesjonalnym
międzynarodowym zespołom.
Warto dodać, że mimo wakacyjnej przerwy
orkiestra nie ma czasu na odpoczynek, muzycy
koncertują w różnych częściach Polski.
Barbara Szczygieł

II Przegląd Piosenki Biesiadnej i Gawędy
20 lipca 2008r. w Tryńczy odbył
się II Przegląd Piosenki Biesiadnej i Gawędy.
Naszą gminę reprezentowały 4 zespoły:
z
Rożniatowa,
Kisielowa,
Maćkówki
i młodzieżowy z Łapajówki.
Wspaniała pogoda i rodzinna atmosfera,
skłaniały do wspólnego śpiewania i biesiadowania.
Stoiska z potrawami regionalnymi przygotowane
przez koła gospodyń wiejskich z terenu gminy
Tryńcza zachęcały do poczęstunku i wprawiały
uczestników w dobry nastrój.
Gościnnie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca
„Kukułeczka” z Litwy, który zaprezentował
nam piękne tańce rzeszowskie, lubelskie, góralskie
i łowickie.
Nasze zespoły zaprezentowały się wspaniale. Zespół z Kisielowa wyśpiewał I miejsce
w kategorii zespołów wokalnych, a młodzieżowy
zespół z Łapajówki III miejsce w kategorii
zespołów instrumentalno-wokalnych.
Gratulujemy!

Zespół Śpiewaczy z Kisielowa
Anna $iemczak

Powiatowe Święto Chleba
Dzień 3 sierpnia 2008 r. zapisał się na stałe
w pamięci mieszkańców powiatu przeworskiego,
którzy
przybyli
na
zajazd
„Pastewnik”
w Przeworsku, by uczestniczyć w drugim już
Powiatowym Święcie Chleba zorganizowanym
przez Starostwo Powiatowe w Przeworsku oraz
Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu
Przeworskiego. Nie zabrakło też przedstawicielek
z naszej gminy. Swoje wyroby zaprezentowały
Koła Gospodyń z Kisielowa, Łapajówki, Zarzecza,
Rożniatowa, Maćkówki, Pełnatycz, Żurawiczek.

Po uroczystym otwarciu Święta Chleba
i wręczeniu Staroście Przeworskiemu bochna
chleba mieszkańcy Przeworska i okolicznych
miejscowości, nie czekając na słowa zachęty
ze strony organizatorów, przystąpili do konsumpcji
różnych smakołyków. Stoiska przyciągały już
samym wyglądem, a pięknie przystrojone placki,
ciasteczka, ułożone w koszach owoce i pachnący
smalec znikały ze stołów w mgnieniu oka. Panie
z Kół Gospodyń z terenu naszej gminy szczególnie
miały ręce pełne roboty, nie nadążały
z nakładaniem na tacki spragnionym wiejskich
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smakołyków biesiadnikom. Za zaangażowanie
w przygotowanie stoisk i smakołyków Panie
dostały pamiątkowe dyplomy z rąk Starosty
Przeworskiego.
Licznie zgromadzona widownia mogła
także
podziwiać
występy
artystyczne
przygotowanie przez zespoły śpiewacze Powiatu
Przeworskiego, kabarety oraz grupy śpiewacze.
Szczególny aplauz wzbudził występ grupy
dziewcząt ze Związku Młodzieży Wiejskiej
z Rożniatowa, które wykonały dwa tańce –
„Kankan” oraz „Taniec kwiatów”. Dziewczęta
ubrane w piękne stroje i zwinnie poruszające

się tanecznym krokiem prezentowały się niezwykle
barwnie na scenie zajazdu „Pastewnik”. Swoich
występów nie powstydziły się również Panie
z zespołu Śpiewaczego z Kisielowa, a przygotowany przez rodowitych zarzeczan kabaret
wzbudzał radość na twarzy naszych gminnych
władz, w osobie Pana Wójta i Sekretarza Gminy,
oraz publiczności.
Na Powiatowym Święcie Chleba każdy
więc znalazł coś dla siebie, coś „dla ciała” i coś
„dla ducha”.
Barbara Szczygieł

Spotkanie Rodzin Muzykujących w Babicach
Zespół z Rożniatowa to Zespół Rodzinny,
dlatego został zaproszony na X Jubileuszowe
Spotkanie Rodzin Muzykujących do Babic
3 sierpnia 2008r.

Oprócz
naszego
zespołu
wystąpiło
7 innych, też rodzinnych. Piękna pogoda
i atmosfera przyczyniła się do czynnego
wypoczynku mieszkańców gminy Krzywcza
i nie tylko. Nasz zespół dał 30 minutowy koncert.
Atrakcji było wiele, ponieważ rozegrano Turniej
Miejscowości a konkurencji było dużo,
np. obieranie ziemniaków przez mężczyzn,
oceniane były stoiska z tradycyjnym pożywieniem,
gdzie nie brakowało „okowity” i różnych nalewek,
pokaz mody ubrań wykonanych z roślin i kwiatów,
malowanie swoich miejscowości przez dzieci oraz
wiele innych.
Wspólne pieczenie kiełbaski przy ognisku
skłaniało do wspomnień z czasów harcerstwa
i młodości.
Anna $iemczak

Zespół z Rożniatowa podczas występu

II Festiwal Podkarpackich Smaków
Dnia 22 czerwca 2008r. na stadionie
sportowym w Górnie odbył się II „Festiwal
Podkarpackich Smaków”. Na Festiwalu swoje
produkty prezentowało 69 wystawców. Byli
to producenci i wytwórcy z Podkarpacia, rolnicy,
przedstawiciele zakładów oraz Kół Gospodyń
Wiejskich.
Koło Gospodyń Wiejskich z Kisielowa
jako jedyne z Gminy Zarzecze prezentowało swoje
wyroby kulinarne. Na stole KGW z Kisielowa
królował bób. Wśród wspaniałych smakołyków
pięknie wyeksponowane były przepisy na pierogi

z bobu oraz smalczyk wiejski z mięsem
i pomidorami. Panie z KGW wymieniały swoje
doświadczenia
w
zakresie
przygotowania
i prezentacji potraw kulinarnych. Pięknie
przygotowane stoisko przyciągało do degustacji.
Mając na względzie tak wspaniałą
i ciekawą imprezę już od dziś należy się
zastanawiać
jaki
najciekawszy
produkt
przygotować aby zwyciężył w kolejnej edycji
konkursu na „Najciekawszy Produkt”.
Anna Zając
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I Gminny Festiwal Folklorystyczny – Jawornik Polski
Zespoły z naszej gminy otrzymały
zaproszenie na tenże festiwal, który odbył
się 10 sierpnia 2008r. Zespoły z Maćkówki,
Rożniatowa i Kisielowa wystąpiły gościnnie
śpiewając swoje wesołe i porywające szlagiery.
Zespół z Łapajówki oprócz wykonania piosenek
biesiadnych, zatańczył piękne tańce przeworskie,
przy akompaniamencie Pana Adama Świtalskiego,
Emila Szałaja i Mariana Cielęcego. Widowni
bardzo podobały się występy naszych artystówamatorów, a w nagrodę wykonawcy otrzymali
gorące brawa.
Zespół z Łapajówki podczas występu
Anna $iemczak

Gminne Święto Plonów w Maćkówce
„Obyczaj naszych ojców każe,
Aby w tym miejscu,
W obecności szanownych gości i gospodarzy
Obrzęd dożynkowy urządzić”.
Zgodnie z tradycją pod koniec sierpnia
organizowane jest Gminne Święto Plonów
w naszej gminie. Tegoroczne Dożynki Gminne
obchodzono uroczyście w dniu 24 sierpnia 2008r.
na placu obok Remizy OSP w Maćkówce.
Uroczystość
zainaugurowała
msza
święta
dziękczynna którą celebrowali: Ksiądz Dziekan
Zenon Ruchlewicz – Proboszcz Parafii Zarzecze,
Ksiądz Leszek Gruszecki – Proboszcz Parafii
Siennów, Ojciec Gwardian Emanuel Stanisław
Nowak – Proboszcz Parafii Żurawiczki, Ojciec
Hugon Superson oraz Ojciec Mariusz Lepianka.
Nasze święto zaszczycili swą obecnością
dostojni goście: Zygmunt Sosnowski – Dyrektor
Oddziału Terenowego Nieruchomości Rolnych
Skarbu Państwa w Rzeszowie, Stanisław Telesz –
Dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Boguchwale, Teresa Hamulecka –
Kierownik Zespołu Doradców Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Przeworsku, Jolanta Bembenek –
Kierownik Oddziału Powiatowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Przeworsku oraz wielu zacnych gości.
Starostami
dożynek
byli:
Krystyna
Jakielaszek mieszkanka wsi Maćkówka oraz
Tadeusz Zamorski mieszkaniec Maćkówki.

Starostowie dożynek wraz z wieńczarzami

Po mszy świętej, korowodem wieńczarzy
ze wsi Maćkówka, rozpoczęła się dalsza część
uroczystości dożynkowych. Na początku oficjalnej
części uroczystości na ręce Wójta Gminy
Wiesława Kubickiego został przekazany przez
starostów dożynek, tradycyjny bochen chleba
upieczony z tegorocznych zbiorów. Następnie
zostały przekazane piękne i misternie wykonane
wieńce dożynkowe sołtysom przez delegacje
wieńcowe ze wszystkich miejscowości gminy.
Wieniec główny odebrał Stanisław Telesz
Dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Boguchwale. Głos zabrał Wójt
Gminy, który zwrócił się w szczególności
do rolników i ich rodzin ze słowami
podziękowania za trud codziennej pracy i w czasie
symbolicznego dzielenia się chlebem wyraził
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życzenie, by nikomu tego chleba na domowym
stole nie zabrakło.
Dużą atrakcją od lat są przyśpiewki
osetowe, w których to osoby pełniące różne
funkcje w życiu gospodarczym i społecznym
gminy mają „wytykane” w sposób wesoły swoje
błędy czy słabości.
Dożynki były także okazją do zintegrowania dzieci i młodzieży. Oni to przygotowali
barwną część artystyczną w której nie zabrakło
skeczów, wesołych piosenek oraz wspaniałych
i żywiołowych przeworskich tańców ludowych.
Wystąpił również działający od 2 lat Zespół
Śpiewaczy z Maćkówki pod kierownictwem Marii

Granda. Na zakończenie goście wraz z wieńczarzami zatańczyli walczyka.
Komitet Organizacyjny Dożynek pod
przewodnictwem sołtysa wsi Floriana Grandy
składa serdeczne podziękowania wszystkim
osobom, które były bezpośrednio i pośrednio
zaangażowane w organizację uroczystości,
dzieciom i wspaniałej młodzieży, która poświęciła
wiele czasu, aby pokonać trudy nauki tańców
i piosenek, osobom z obsługi czuwającym nad
porządkiem i bezpieczeństwem imprezy. Wyrazy
podziękowania składamy sponsorom, którzy
wsparli materialnie i finansowo nasze wspólne
święto.
Anna $iemczak

CO SŁYCHAĆ W SZKOŁACH A TEREIE ASZEJ GMIY
Z historii Szkoły Podstawowej w Pełnatyczach
Sięgając do kroniki szkoły, która powstała
z inicjatywy długoletniej nauczycielki Celestyny
Cieleń, napisanej przez jednego z mieszkańców
wsi śp. Bronisława Płocicę, czytamy:
„W naszej wsi powstała szkółka około roku 1884
(…), w tym roku przybył do naszej wsi z ramienia
władz austriackich nauczyciel p. Józef Tułak, który
zamieszkał w przygotowanym pomieszczeniu
w byłej karczmie, którą przystosowano
na mieszkanie z jedną salą lekcyjną. Budynek ten
położony był obok kościoła. Nauczyciel ten uczył
dzieci ze wsi Cząstkowice i Pełnatycze do roku
1911. W tym roku przybyła do naszej szkoły
młoda dyplomowana nauczycielka Łucja Barówna,
która przejęła nauczanie po poprzedniku. Od tego
czasu zaczęła się systematyczna nauka dzieci z obu
wsi, jako szkoła czteroklasowa. Administracja
szkoły była następująca: nauczyciel opłacany był
przez władze państwowe, natomiast utrzymywanie
należało do samorządów obu wsi, tak było
do 1918r. W 1914 roku wybuchła I wojna
światowa. Na skutek działań wojennych nauka w
szkole została przerwana przez cały rok 1915,
następnie po wyparciu wojsk rosyjskich naukę
wznowiono. W latach wojny występowały
rozliczne trudności w utrzymaniu i prowadzeniu
szkoły. Jednak na skutek energicznych działań pani
kierowniczki i przy wydatnej i bezinteresownej
pomocy społecznej (…), przez cały okres wojny
szkoła mogła być czynna. Należy tu podkreślić
duży wkład p. Ł. Barówny, która po odzyskaniu

niepodległości przez nasze państwo podjęła się
organizacji pracy w szkole, zorganizowania nauki
obu wsi i prowadzenia lekcji za darmo, bez
wynagrodzenia. W 1920 roku sytuacja szkoły się
poprawiła, dostarczono podręczniki do nauki
i przybory szkolne. Szkoły podstawowe wszystkie
pozostały czteroklasowymi szkołami z okresem
nauczania 6 lat tj. pierwsza i druga klasa po
jednym roku nauczania, natomiast trzecia i czwarta
klasa po dwa lata nauczania. Z braku nauczycieli
były to klasy łączone. Z każdym rokiem sytuacja w
szkolnictwie się poprawiała. W roku 1928
inspektorat oświaty przydzielił do szkoły
w Pełnatyczach drugą nauczycielkę p. Helenę
Gradkowską. Sytuacja w szkole zmieniła się.
Została utworzona piąta klasa i rozpoczęto naukę
bez łączenia klas. Ponieważ szkoła dysponowała
tylko jedną salą lekcyjną, wynajęta została druga
sala lekcyjna w prywatnym domu. Nie było
to dobre rozwiązanie ponieważ utrudniało
przemieszczanie się młodzieży w jedną i drugą
stronę. W roku 1932 odeszła p. H. Gradkowska,
a na jej miejsce przybyła p. Izabella Dúring.
Ze względu na zwiększoną ilość dzieci wynajęto
następna salę lekcyjną.
W Zarzeczu (…) została utworzona szkoła
siedmioklasowa, (…). Wszyscy uczniowie, którzy
ukończyli szkołę podstawową czteroklasową
w Pełnatyczach (…) mimo trzykilometrowej drogi
uczęszczali do tej szkoły w Zarzeczu. (…).
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Na przełomie roku 1944-45 wybudowany
został nowy szkolny budynek drewniany
z materiałów podworskich o trzech klasach
lekcyjnych. (…). Polepszone zostały warunki
nauczania już w zakresie siedmioklasowej szkoły.
Było to wielkie osiągnięcie tutejszej społeczności,
ponieważ dzieci (…) miały możliwość ukończenia
pełnej szkoły podstawowej. (…) Szkoła osiągała
wysoki poziom nauczania, co świadczyło o tym,
że wielka liczba jej absolwentów zdała egzaminy
do szkół średnich (…). W roku 1963 (…)
ówczesne władze państwa (…) ogłosiły apel
do społeczeństwa o wybudowanie 1000 szkół
na 1000-lecie państwa. W związku z tym powstała
wielka szansa wybudowania nowej szkoły wraz
z mieszkaniami dla nauczycieli. (…). W tym celu
wybrano Społeczny Komitet Budowy Szkoły.
Budowę rozpoczęto wiosną 1964 roku.
Szkołę wybudowano siłą pracy rąk mieszkańców
wsi Pełnatycz”. Budynek nowej szkoły oddano

do użytku we wrześniu 1966 roku. Nauka odbywa
się w tym budynku do chwili obecnej.
Na dzień dzisiejszy jest to szkoła
6 oddziałowa: 6 klas + oddział przedszkolny +
ośrodek przedszkolny POP. W szkole uczy się 69
dzieci. Funkcję dyrektora pełni niezmiennie od 23
lat Janina Świtalska, co wpływa na dynamiczny
rozwój szkoły. Budynek szkolny (42 letni)
po wielu remontach jest obecnie w stanie prawie
bardzo dobrym, dzięki dużemu zaangażowaniu
dyrektora, Wójta Gminy Zarzecze, rodziców,
nauczycieli oraz dzieci.
Na uwagę zasługuje fakt, iż społeczność
tutejszej szkoły aktywnie uczestniczy w życiu wsi,
gminy. Uczniowie pod opieką nauczycieli
przygotowują programy artystyczne na uroczystości rocznicowe i lokalne, uczestniczą w różnych
konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych.
I choć jest to mała szkoła,
śmiało staje
do rywalizacji z innymi w wielu dziedzinach
działalności oświatowej.
Teresa Szeliga

PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ…
adanie im. Orła Białego Szkole Podstawowej w Pełnatyczach
Dzień 7 czerwca 2008r. był dniem
szczególnym dla całej społeczności Szkoły
Podstawowej im. Orła Białego w Pełnatyczach.
W tym dniu szkoła otrzymała imię.
Do jednego z najważniejszych wydarzeń
w życiu szkoły przygotowywaliśmy się cały rok.
Nasze działania, których uwieńczeniem
była
ta
wyjątkowa
uroczystość,
rozpoczęliśmy
od wyboru kandydata na patrona. Orzeł Biały
najpierw spodobał się uczniom i nauczycielom,
następnie przekonali się do niego rodzice.
Jednomyślnie podjęliśmy decyzję o nadaniu szkole
im. Orła Białego. Uzyskaliśmy aprobatę Księdza
Proboszcza
i
Wójta
Gminy
Zarzecze,
a i społeczność wiejska poparła naszą inicjatywę.
Zwróciliśmy się do Rady Gminy Zarzecze
o podjęcie uchwały w sprawie nadania szkole
im. Orła Białego. Uchwała została podjęta
w dniu 5 marca 2008r.
Społeczność wsi Pełnatycze ufundowała
szkole sztandar. Jako motto na sztandarze
wypisane są słowa Ks. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego skierowane do młodzieży przełomu
tysiąclecia: ,,Musicie ducha hartować, aby jak orły
wzlatywać w przyszłość ojczyzny. Pamiętajcie,
orły to wolne ptaki.”

W uroczystości udział wzięli zaproszeni
goście: Poseł na sejm RP Mieczysław Kasprzak,
Księża Dziekani Kazimierz Lewczak i Zenon
Ruchlewicz, Ksiądz Proboszcz Anatol Standyło,
Dyrektor Nadzoru Pedagogicznego KO Alina
Pieniążek, Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka,
Przewodniczący
Rady
Powiatu
Tadeusz
Kiełbowicz, Członek Zarządu Rady Powiatu
Jacenty Kusy, Wójt Gminy Zarzecze Wiesław
Kubicki, radni, dyrektorzy szkół z terenu gminy,
pracownicy ZEAS, sołtysi, grono pedagogiczne
i emerytowani nauczyciele szkoły, przedstawiciele
Rady Rodziców, sponsorzy.
Goście, nauczyciele, rodzice, uczniowie,
mieszkańcy wsi zebrali się na parkingu przed
Kościołem Ofiarowania Najświętszej Marii Panny
w Pełnatyczach. Następnie w paradnym orszaku
wszyscy weszli do kościoła. Sztandar nieśli:
Augustyn Płocica – sołtys wsi Pełnatycze oraz
Mariola Zając i Małgorzata Nawolska –
przedstawicielki Rady Rodziców.
O godzinie 1000 rozpoczęła się uroczysta
Msza Święta, w czasie której został poświęcony
sztandar szkoły. Mszę celebrowali: Ksiądz Dziekan
Dekanatu Pruchnickiego – Kazimierz Lewczak,
Ksiądz Dziekan Dekanatu Przeworskiego – Zenon
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Ruchlewicz i Ksiądz Proboszcz Parafii Pełnatycze
– Anatol Standyło.
Po Mszy Świętej wszyscy przeszli
w paradnym orszaku za orkiestrą strażacką
do szkoły. Na placu szkolnym odbyła się dalsza
uroczystość . Odśpiewano hymn państwowy,
dyrektor szkoły Janina Świtalska powitała gości
i krótko przedstawiła historię szkoły. Następnie
przemawiał Wójt Gminy Zarzecze Wiesław
Kubicki. W swoim wystąpieniu podkreślił rolę
i znaczenie szkoły w środowisku wiejskim,
zaznaczył, że mimo niewielkiej liczby uczniów
nasza szkoła rozwija się zgodnie z duchem czasu.
Otrzymaliśmy nową pracownię komputerową oraz
środki na urządzenie zastępczej sali gimnastycznej.
We wsi, której szkoła jest najlepszą wizytówką,
też wiele się zmieniło. Został położony dywanik
na drodze, utwardzono drogę dojazdową do szkoły,
odnowiono remizę OSP, odmalowano sklep GS.
Wójt Gminy odczytał uchwałę Rady Gminy
o nadaniu imienia szkole i nastąpił uroczysty
moment przekazania sztandaru przedstawicielom
społeczności szkolnej. Uczniowie odśpiewali hymn
szkoły, a dwójka maluchów odsłoniła nowy szyld
szkoły.
Spośród zaproszonych gości głos zabrała
Alina Pieniążek – Dyrektor Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty. W swoim wystąpieniu
podkreśliła rolę jaką spełnia szkoła posiadająca
imię i sztandar w wychowaniu młodzieży
i przekazała upominek od Kuratora Oświaty
w postaci książek do biblioteki szkolnej.

Przemawiał także poseł na sejm RP Mieczysław
Kasprzak.
Następnie przystąpiono do wbijania
gwoździ w tablicę pamiątkową. Tablica została
umieszczona nad głównym wejściem do szkoły
i będzie przypominać dzień nadania imienia
szkole. Fundatorem tablicy był Łukasz Płocica –
absolwent szkoły i prezes firmy Euro-Okna Plus
Na zakończenie uczniowie naszej szkoły
wystąpili w programie artystycznym przygodowanym specjalnie na tę uroczystość. Przedstawili
legendę o Białym Orle, fragment powieści
H. Sienkiewicza ,,Krzyżacy” oraz odtańczyli
poloneza. Dostarczyli gościom i zgromadzonej
publiczności wielu radości i wzruszeń. Motywem
przewodnim programu były słowa refrenu
piosenki Maryli Rodowicz:
,,My mamy szczęście, że w tym momencie, żyć nam
przyszło, w kraju nad Wisłą. My mamy
szczęście…”
Uroczystość dobiegła końca. Goście
przeszli do budynku szkoły. Zwiedzili budynek
i obejrzeli wystawę pod tytułem ,,7 wieków Orła
Białego”. Następnie w wesołym nastroju udali
się do remizy OSP, gdzie rodzice przygotowali
dla nich obiad. Dla dzieci rodzice zorganizowali
zabawę i poczęstunek, a wszyscy mieszkańcy
bawili się do białego rana na wiejskiej zabawie.
Janina Świtalska
Zdjęcia z uroczystości na stronie 24.

OGÓLOPOLSKI FIAŁ PROGRAMU „MOJA MAŁA OJCZYZA”
– WARSZAWA od 5 do 10 LIPCA 2008 ROKU.
10 lipca 2008r. zakończył się finałowy etap
II edycji Programu „Moja Mała Ojczyzna”,
w którym wzięło udział 15 reprezentacji
z 6 województw – laureatów II etapu.
Ogólnopolski
finał
odbył
się
podczas
20 Jubileuszowej Parafiady Dzieci i Młodzieży
na warszawskich obiektach Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w dniach 5 do 10 lipca
2008 roku.
Województwo podkarpackie w kategorii
szkół podstawowych reprezentowali uczniowie
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Pawła II w Zarzeczu: Gabriela Pieczek,
Sylwia Kuras, Klaudia Marcińczak i Paweł Piątek.
Koordynatorem i opiekunem reprezentacji była
Beata Klisz.

Reprezentacja Szkoły Podstawowej w Zarzeczu
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Pobyt
uczestników
w
Warszawie
podzielony został na 2 części – konkursową
i kulturalno-oświatową. W ramach części
konkursowej uczniowie w oparciu o wcześniej
przygotowane
prezentacje
multimedialne
przedstawili na scenie regiony, z których
pochodzą. Tańce, przyśpiewki, legendy i historie
oraz prezentacje rekwizytów były nieodzownymi
elementami występów przygotowywanych przez
uczniów i ich opiekunów.
Prezentacje wzbogacone różnymi formami
przekazu oraz wielością informacji okazywały
się być sporym dylematem dla sędziów
przy wydawaniu ocen i podejmowaniu decyzji.
Drugim elementem części konkursowej
było rozwiązanie testu wiedzy o Warszawie.
Uczestnicy musieli zmierzyć się z ponad
czterdziestoma pytaniami o różnej skali trudności –
od łatwych dotyczących legend warszawskich,
aż po trudne, dotyczące historii stolicy, pomników,
kościołów i wydarzeń w Warszawie, które miały
wpływ na całą Polskę.
Drużyna z Zarzecza otrzymując z testu
47,33 pkt. uzyskała najlepszy wynik drużynowy
z testu. Warto podkreślić również, że Klaudia
Marcińczak, uzyskując 54 pkt., zajęła pierwsze
miejsce ex aequo z Karoliną Grzelec z Wąchocka
w kategorii szkół podstawowych.
Uczestnicy Finałów Programu „Moja Mała
Ojczyzna” brali także udział w imprezach
programowych Finałów XX Międzynarodowej
Jubileuszowej Parafiady Dzieci i Młodzieży,

a więc w dyskotekach i integracyjnych zabawach
z wodzirejem, koncertach, festynie inauguracyjnym. Uczestniczyli w licznych wycieczkach
warszawskimi szlakami turystycznymi.
10 lipca odbyła się uroczysta gala
podsumowująca III edycje Programu Moja Mała
Ojczyzna. Na uroczystość przybyli goście z całego
kraju;
przedstawiciele
najwyższych
władz
państwowych, przedstawiciele władz samorządowych, kuratoriów oświaty, dyrektorzy szkół.
Podczas uroczystości miało miejsce
wręczenie jubileuszowych statuetek i dyplomów
przedstawicielom
władz
samorządowych,
na terenie których znajdowały się placówki biorące
udział w finałach ogólnopolskich trzech edycji
programu. Honorową statuetkę otrzymał również
Wójt Gminy Zarzecze. W jego imieniu odebrał
ją dyrektor Szkoły Podstawowej w Zarzeczu
Krzysztof Majkowski.
Punktem
kulminacyjnym
gali
było
ogłoszenie wyników finału. Reprezentacja
ze szkoły w Zarzeczu po podsumowaniu trzech
etapów zajęła trzecie miejsce. Uczestnicy konkursu
w
nagrodę
otrzymali
dofinansowanie
dwutygodniowego pobytu na koloniach, drobne
nagrody rzeczowe i dyplomy.
Wieczorem, 10 lipca, uczestnicy Parafiady
powrócili do domu. Pozostały dobre nastroje,
satysfakcja,
nagrody
i
niezapomniane
wspomnienia.
Beata Klisz

Z ŻYCIA PARAFII
PIELGRZYMKA PRZEMYSKA A JASĄ GÓRĘ
4 lipca, jak co roku, wyruszyła z Przemyśla
XXVIII Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. W tym
roku z naszej parafii pielgrzymowało 22 osoby –
18 z Przemyśla, w grupie św. Kazimierza
i 4 z Przeworska w grupie św. Rafała.
Przewodnikiem grupy św. Kazimierza został nasz
ksiądz wikary Krzysztof Szybiak. Oprócz niego
z tą grupą pielgrzymował ks. Biskup Adam Szal,
dyrektor pielgrzymki ks. prałat Zbigniew Suchy
oraz inni kapłani, klerycy, bracia i siostry zakonne
z różnych zgromadzeń.
Pielgrzymowanie nasze rozpoczęliśmy
uroczystą Mszą św. w katedrze przemyskiej, gdzie

ks. arcybiskup Józef Michalik pobłogosławił
wszystkich pątników, po czym odprowadził nas
do granic miasta. Już w pierwszy dzień
doświadczyła nas pogoda, deszcz ćwiczył naszą
pokorę i był sprawdzianem, czy potrafimy radować
się i wielbić Pana Boga nawet wtedy, gdy
pojawiają się trudności. Jeszcze większym
doświadczeniem było przejście drugiego dnia
z rana przez „morze błota”. Na Mszy św.
w Jodłówce z daleka można było po butach
rozpoznać pielgrzymów ze św. Kazimierza.
Dotkliwie doświadczył trudu tego odcinka
ks. Krzysztof, który skąpany w błocie, musiał
w rzece prać sutannę. Już także w pierwszych
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dniach wielu pątników opatrywało swoje nogi
pokryte bąblami, pryszczami. Służba zdrowia
od początku pielgrzymowania miała pełne ręce
roboty.
Codzienne pielgrzymowanie zaczynało
się od modlitw porannych i odśpiewania Godzinek.
W ciągu dnia modliliśmy się, słuchaliśmy
konferencji, świadectw, śpiewaliśmy. Był też czas
na pogawędki, żarty. Każdego dnia uczestniczyliśmy w Eucharystii. Hasło tegorocznej
pielgrzymki brzmiało „Z Maryją w szkole Jezusa”.
Wędrując z nim uczyliśmy się Maryjnej pokory
i bezgranicznej ufności Jezusowi.
Każdy dzień miał swój temat, któremu
poświęcone były konferencje, medytacje oraz
świadectwa zaproszonych gości. Czwartego dnia
wraz z nami pielgrzymował Jan Budziaszek,
perkusista Skaldów, który zapraszany do każdej
grupy, dawał świadectwo swojego życia wiarą.
W kolejnych dniach gościliśmy także siostry
bezhabitowe, księdza pracującego na misjach,
brata z zakonu Tercjarzy oraz innych gości, którzy
dzielili się swoim życiem i działalnością
ewangelizacyjną, oddaniem swojego życia Maryi
i Jezusowi. W Świętym Kazimierzu szło troje
dzieci, w tym najmłodsza Gabrysia z naszej parafii,
które były pociechą grupy i chętnie udzielały
się przy mikrofonie w śpiewie i modlitwie.

parafialnej grupy były odwiedziny ks. Proboszcza
i ks. Jakuba w Działoszycach. Przejechali oni
szmat drogi, gdyż my byliśmy już niedaleko
Częstochowy. Ale nie tylko sama ich obecność nas
radowała. Ks. Proboszcz ugościł nas niezliczoną
ilością pierogów i własnego wypieku bułeczkami
z jagodami. Tego chyba nie było na żadnej
pielgrzymce.

Pierogi ks. Proboszcza

Na noclegach, których codziennie przez
wiele godzin poszukiwali nam klerycy,
przyjmowały nas rodziny. Byliśmy zbudowani
postawą wielu gospodarzy, którzy odstępowali
nam swoje pokoje, gościli tym, co mieli
najlepszego, poświęcali nam swój czas, czasem
żegnali się z nami ze łzami w oczach i nadzieją
spotkania
za
rok.
Często
przyjmowali
po kilkanaście osób. Wszystkich ich polecaliśmy
w naszych modlitwach na szlaku pielgrzymim.
15 lipca zmęczeni, ale szczęśliwi
przybyliśmy do tronu Matki Bożej Jasnogórskiej.
Przed Cudownym Obrazem złożyliśmy nasze
intencje, nasz trud i wdzięczność za dar
pielgrzymowania.
Naszą
dwunastodniową
wędrówkę uwieńczyliśmy udziałem w uroczystej
Mszy Św. w Bazylice Jasnogórskiej.

Bąble…

Na pielgrzymim szlaku odwiedzali nas
także znajomi, rodziny. Czasem można było
skosztować jakiegoś smakołyku z zarzeckich stron.
Jednak największą niespodzianką dla całej naszej

„Dzięki Ci Maryjo, Najlepsza z Matek,
że pozwalasz nam pielgrzymować do Siebie,
słyszysz nasze prośby i wypraszasz nam potrzebne
łaski u Swego Syna”.
Grażyna Winiarz
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GMIY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZEJ

Informacja dotycząca funduszu alimentacyjnego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zarzeczu informuje, że od 01.08.2008r. można
składać wnioski w sprawie przyznania świadczeń
z funduszu alimentacyjnego. Wnioski należy
składać w GOPS w Zarzeczu budynek Urzędu
Gminy pok. Nr 1, w godz. od 700 do 1500.
Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz ich wypłata następują
odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej
przedstawiciela
ustawowego.
Świadczenia
z funduszu alimentacyjnego przysługują:
− w wysokości bieżąco ustalonych alimentów,
jednakże nie wyższej niż 500 zł;
− osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18
roku życia, albo w przypadku, gdy uczy się
w szkole lub szkole wyższej do ukończenia
przez nią 25 roku życia, albo w przypadku
posiadania orzeczenia o znacznym stopniu
niepełnosprawności – bezterminowo;
jeżeli
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
−
w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.
Ważną zmianą jest to, że matka/ojciec nie musi
być osobą rozwiedzioną lub pozostającą
w separacji, aby móc otrzymać świadczenie.
Do wniosku należy dołączyć:
1) zaświadczenia o dochodzie podlegającym
opodatkowaniu
podatkiem
dochodowym
od osób fizycznych na zasadach ogólnych
każdego członka rodziny, wydane przez
naczelnika właściwego urzędu skarbowego;
2) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące
wysokość innych dochodów;
3) inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz
dowody niezbędne do ustalenia prawa
do świadczenia, w tym:
a) dokument
stwierdzający
wiek
osoby
uprawnionej,
b) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
c) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności,

d) odpis
prawomocnego
orzeczenia
sądu
zasądzającego alimenty, odpis protokołu
zawierającego treść ugody sądowej lub ugody
zawartej przed mediatorem,
e) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu
opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
f) zaświadczenie
o
uczęszczaniu
osoby
uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
g) informacje właściwego sądu lub właściwej
instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną
czynności związanych z wykonaniem tytułu
wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu
tych czynności w szczególności w związku z:
brakiem
podstawy prawnej do ich podjęcia lub
−
− brakiem możliwości wskazania przez osobę
uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika
alimentacyjnego za granicą.
Wniosek zawiera następujące dane:
1) dane dotyczące członków rodziny, w tym: imię,
nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, numer
NIP, a w razie gdy nie nadano tych numerów
lub jednego z nich – serię i numer dowodu
osobistego lub paszportu;
2) oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu
organowi egzekucyjnemu wszelkich znanych
mu informacji niezbędnych do prowadzenia
postępowania
egzekucyjnego
przeciwko
dłużnikowi alimentacyjnemu;
3) oświadczenie wnioskodawcy o miejscu
zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji
ekonomicznej osób zobowiązanych względem
osoby uprawnionej do alimentacji.
Świadczenia alimentacyjne przyznawane
będą na tzw. okres świadczeni owy –
od 1 października do 30 września następnego
roku. Aby do końca października dostać pierwszą
wypłatę, z wnioskiem trzeba będzie zdążyć
do końca sierpnia. Kto złoży dokumenty między
1 września a 31 października, otrzyma pieniądze
do 30 listopada.
Anna Krzeszowska-Gwóźdź
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„UCZEŃ A WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące
gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”
Od 01.09.2008r. w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Zarzeczu można
składać wnioski w sprawie dofinansowania
w roku szkolnym 2008/2009 kosztów nauki
dla
uczniów
szkół
podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy
posiadają ważne orzeczenie o niepełno sprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i są zameldowani na terenie gminy
Zarzecze.
Do wniosku o dofinansowanie należy
dołączyć:
1. Kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności
lub
orzeczenia
o stopniu
niepełnosprawności ucznia,
2. Dowody
potwierdzające
wysokość
dochodów brutto z ostatnich 3 m-cy
poprzedzających m-c złożenia wniosku
tj. czerwiec, lipiec, sierpień 2008r.
3. Zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki
przez ucznia w szkole podstawowej,
gimnazjum lub szkole ponagimnazjalnej,

4. Kserokopię aktu urodzenia ucznia –
dotyczy
Wnioskodawcy
ubiegającego
się o pomoc finansową w imieniu i na rzecz
niepełnoletniego dziecka, (dotyczy osób
składających wniosek po raz pierwszy)
5. Kserokopię dokumentu
o ustanowieniu
opieki prawnej nad podopiecznym –
dotyczy
Wnioskodawców,
będących
opiekunami prawnymi ucznia.
Wysokość pomocy finansowej ze środków
PFRON nie może przekroczyć:
− kwoty 2 tys. zł – w ciągu jednego roku
szkolnego, w przypadku ucznia szkoły
podstawowej lub gimnazjum;
− kwoty 3 tys. zł w ciągu jednego roku
szkolnego – w przypadku ucznia szkoły
ponadgimnazjalnej
bez
obowiązku
uiszczania czesnego.
Anna Krzeszowska-Gwóźdź

Podsumowanie realizacji programu „Uczeń na wsi” w roku szkolnym 2007/2008
Gmina Zarzecze w roku szkolnym
2007/2008 realizowała program „Uczeń na wsi” –
pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby
niepełnosprawne. Kwota środków PFRON
faktycznie wykorzystanych przez Gminę
na realizację programu to ok. 184 tys. zł.
Liczba niepełnosprawnych uczniów, którzy
skorzy-stali z dofinansowania w ramach
programu:
− 52 uczniów – szkoła podstawowa – kwota
ok. 97 tys. zł;
− 16 uczniów – szkoła gimnazjalna – kwota
ok. 31 tys. zł;
− 18 uczniów – szkoła ponadgimnazjalna
bez obowiązku uiszczania czesnego –
kwota ok. 52 tys. zł.
Przyznana ze środków PFRON pomoc
finansowa w ramach programu obejmowała
następujące koszty:
− zakup przedmiotów ułatwiających lub
umożliwiających naukę – 86 uczniów;

− uczestnictwo w zajęciach mających na celu
podniesienie sprawności fizycznej lub
psychicznej (w tym wakacyjne obozy
rehabilitacyjne) – 7 uczniów;
− koszty związane z dostępem do Internetu
(instalacja i abonament) – 30 uczniów;
− kursy doszkalające w zakresie programu
nauczania
oraz
kursy
językowe
–
5 uczniów;
− wyjazdy organizowane w ramach zajęć
szkolnych (wycieczki szkolne) – 2 uczniów.
W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa
obejmowała dodatkowo następujące koszty:
− dojazdy do szkoły – 1 uczeń;
− zakwaterowanie (opłata za bursę szkolną) –
1 uczeń.
Średnia
wysokość
dofinansowania
przypadającego
na
jednego
ucznia
niepełnosprawnego wyniosła ok. 2 tys. zł.
Anna Krzeszowska-Gwóźdź
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Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Zarzecze w roku szkolnym 2008/2009
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zarzeczu prosi wszystkich zainteresowanych
o składanie wniosków na dożywianie dzieci
w szkole. Pomoc w zakresie dożywiania może być
przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli
dochód na osobę w rodzinie z miesiąca
poprzedzającego złożenie wniosku nie przekracza
kwoty 526,50 zł.
Osoby zainteresowane korzystaniem
z tej formy pomocy w roku szkolnym 2008/2009
powinny złożyć wniosek o przyznanie
świadczenia w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Zarzeczu pok. r 2c.
Do wniosku należy dołączyć następujące
dokumenty:
− zaświadczenie
o
wynagrodzeniu
netto
za miesiąc poprzedzający złożenie 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 wielkości ha przeliczeniowych,
/dochód z ha przeliczeniowego wynosi 207 zł/;
− odcinki rent, emerytur lub ostatnia decyzja;
− decyzję przyznającą dodatek mieszkaniowy;
− zaświadczenie o uczęszczaniu do gimnazjum,
szkoły średniej lub wyższej;
− orzeczenie o niepełnosprawności;
− inne dokumenty mające wpływ na przyznanie
świadczeń.
Na terenie gminy Zarzecze funkcjonują
2 stołówki, w których wydawane są gorące posiłki:
− w
Szkole
Podstawowej
w
Zarzeczu
i Publicznym Gimnazjum w Zarzeczu,
− w Zespole Szkół w Żurawiczkach.
W pozostałych szkołach tj. Szkole Podstawowej
w Siennowie, Rożniatowie i Maćkówce wydawane
są posiłki w formie bułki z wkładką i herbaty.
Anna Krzeszowska-Gwóźdź

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej (OPS)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zarzeczu w roku 2008 realizuje projekt
systemowy „Czas na aktywność w gminie
Zarzecze” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał
Ludzki
2007-2013.
Projekt
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizacja projektu systemowego: „Czas na
aktywność w gminie Zarzecze” odbywa się
poprzez:
 Aktywizację osób bezrobotnych poszukujących
pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu
będących w wieku aktywności zawodowej
i korzystających ze świadczeń z pomocy
społecznej tj.:
 uczestnictwo w kursach, szkoleniach 7 osób
z terenu gminy Zarzecze:
 spawacz – 1 osoba,

 palacz CO – 1 osoba,
 sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej –
4 osoby,
 kurs z zakresu eksploatacji urządzeń
elektrycznych – 1 osoba
 spotkanie z doradcą zawodowym,
 zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, kursy
 pomoc pieniężna z Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w formie zasiłków
 Upowszechnianie aktywnej integracji i pracy
socjalnej tj.:
 zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Zarzeczu dodatkowego
pracownika socjalnego oraz wyposażenie
stanowiska pracy.
Anna Krzeszowska-Gwóźdź
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OCHOTICZE STRAŻE POŻARE

Orkiestra Dęta OSP w Cieszanowie

Orkiestra podczas występu

Dnia 8 czerwca 2008 Gminna Strażacka
Orkiestra Dęta z Zarzecza wraz z Zespołem
Mażoretek wzięła udział w VI Międzypowiatowym
Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP w Cieszanowie.

W przeglądzie rywalizowało 8 orkiestr,
w tym z Gaci, Tryńczy, Pruchnika, Łopuszki
Wielkiej, Medyki Sośnicy, Węgierki oraz
Zarzecza. Otwarcia przeglądu dokonał Wiceprezes
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Druh
Wiesław Kubicki. Jury przyznawało miejsca
za prezentację repertuaru na scenie a także
dodatkowe wyróżnienia za: musztrę paradną,
za najlepszego marsza na scenie, dla najlepszego
kapelmistrza oraz dla najlepszego instrumentalisty.
Orkiestra z Zarzecza stanęła na podium
zajmując III miejsce i tym samym została
zakwalifikowana do udziału w wojewódzkim
przeglądzie
orkiestr,
który
odbędzie
się w przyszłym roku. Jednocześnie orkiestra
otrzymała
wyróżnienie
dla
najlepszego
instrumentalisty.
Krzysztof Obłoza

PODSUMOWAIE ETAPU WOJEWÓDZKIEGO KOKURSU PLASTYCZEGO
„ZAPOBIEGAMY POŻAROM”
Celem konkursu było zainteresowanie
dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych
ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem
strażackich środowisk. Tematyka obejmowała
udział jednostek straży pożarnych w szkoleniu,
zawodach, działalności prewencyjnej i kulturalnej,
akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk
żywiołowych, ekologicznych oraz historie
pożarnictwa.
Organizatorem konkursu był Zarząd
Główny Związku OSP RP przy współudziale
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu
i Ministerstwa Kultury. Udział w konkursie mogli
brać wyłącznie plastycy amatorzy oraz dzieci
i młodzież, a przedmiotem konkursu były prace
w dziedzinie malarstwa, grafiki, tkactwa, rzeźby,
metaloplastyki itp.
W dniu 14 czerwca 2008r. w zabytkowym
Pałacu w Zarzeczu odbyło się rozstrzygnięcie
eliminacji wojewódzkich powyższego konkursu.
W uroczystości wzięli udział m.in. Wiesław
Kubicki – Członek Głównej Komisji Rewizyjnej
ZOSP RP, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego
ZOSP RP, Stanisław Zając – Przewodniczący

Komisji Kultury Zarządu Głównego ZOSP RP,
Mieczysław Kot – Sekretarz Prezydium Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Adam
Szumełda – Skarbnik Prezydium Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP, Jan Kilar – Prezes ZOP
ZOSP RP w Krośnie, Tadeusz Świątoniowski –
Prezes ZOP ZOSP RP w Łańcucie, Janusz Flak –
Zastępca
Komendanta
Powiatowego
PSP
w Przeworsku.
Spotkanie laureatów szczebla woje wódzkiego otworzył Wiceprezes Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie, Wójt
Gminy Zarzecze Wiesław Kubicki witając
zebranych gości oraz gratulując laureatom
za profesjonalizm i szczególną staranność
w prezentacji swojej szkoły i środowiska w ramach
konkursu.
W dalszej części spotkania nastąpiło
wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursu
poszczególnych grup wiekowych:
I grupa wiekowa – przedszkole
1. Gabriela Kołodziej – Przedszkole Publiczne
gminy Czarna Oddział w Zalesiu, pow.
łańcucki, opiekun Barbara Tryniecka
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2. Mateusz Pitrus – Samorządowe Przedszkole
w Jedliczu, pow. krośnieński, opiekun Jolanta
Krygowska
3. Jakub Wawer – Szkoła Podstawowa w Cisnej,
pow. leski
Wyróżnienia:
− Łukasz Warchoł – Szkoła Podstawowa
w Zarzeczu, pow. przeworski, opiekun Maria
Borlik
− Faustyna Inglot – Przedszkole Filialne Wola
Mała, pow. łańcucki, opiekun Magdalena Hanus
− Hubert Dyrda – Przedszkole nr 1 w Rakszawie,
pow. łańcucki, opiekun Agnieszka Wojtas,
Zofia Kukla
− Weronika Skórska – Gminny Ośrodek Kultury
w Padwi Narodowej, pow. mielecki, opiekun
Krzysztof Skórski
II grupa wiekowa – szkoła podstawowa klasy I-III
1. Beata Karp – świetlica Szkolna przy Szkole
Podstawowej w Iwoniczu, pow. krośnieński,
opiekun Danuta Ruszała
2. Damian Mielniczek – Szkoła Podstawowa
w Pełnatyczach, pow. przeworski, opiekun
Janina Mamak
3. Damian Nowak – Szkoła Podstawowa
w Targowiskach, pow. krośnieński, opiekun
Lucyna Szubrycht
3. Paulina Niepokój – Zespół Szkół Publicznych
w Rymanowie, pow. krośnieński
Wyróżnienia:
− Tobiasz Ławrowski – Cisna pow. leski
− Ewelina Wąchała – Szkoła Podstawowa
w Bratkówce, pow. krośnieński, opiekun
Sławomir Szwed
− Joanna Stecura – Szkoła Podstawowa
w Zarzeczu, pow. przeworski, opiekun Beata
Prymon
− Agnieszka Pajda – Zespół Szkół w Cieszacinie
Wielkim, pow. jarosławski, opiekun Renata Plęs
− Gabriela Filip – Szkoła Podstawowa nr 1
w Żołynie, pow. łańcucki, opiekun Joanna Pac
III grupa wiekowa – szkoła podstawowa klasy IVVI
1. Aleksandra Dobrowolska – Gminny Ośrodek
Kultury w Iwoniczu Zdroju, pow. krośnieński,
opiekun Ewa Dobrowolska
2. Kinga Chrzan – Zespół Szkół Publicznych
w Miejscu Piastowym, pow. krośnieński,
opiekun Jerzy Sznajder

3. Kamil Wywrot – Szkoła Podstawowa
w Rożniatowie, pow. przeworski, opiekun
Barbara Zięba
Wyróżnienia:
− Sabina Bielec – Szkoła Podstawowa
w Zarzeczu, pow. przeworski, opiekun Andrzej
Wołtosz
− Piotr Bartman – Zespół Szkół w Żurawiczkach,
pow. przeworski, opiekun Andrzej Wiśnica
− Weronika Barszcz – Gminny Ośrodek Kultury
w Padwi Narodowej, pow. mielecki
IV grupa wiekowa – gimnazjum
1. Magdalena Smoleń – Publiczne Gimnazjum
w Targowiskach, pow. krośnieński, opiekun
Jerzy Sznajder
2. Elżbieta Grodzka – Targowiska, pow.
krośnieński
3. Tomasz Baran – Publiczne Gimnazjum
w Rakszawie, pow. łańcucki, opiekun Marta
Dołęga-Rewer
Wyróżnienia:
− Jolanta Rajchel – Zespół Szkół Publicznych
w Rymanowie, pow. krośnieński
− Aleksandra Ulma – Publiczne Gimnazjum
w Zarzeczu, pow. przeworski, opiekun Grażyna
Rzeszutek
− Natalia Rakszawska – Publiczne Gimnazjum
w Kuryłówce, pow. leżajski, opiekun
Małgorzata Sztyrak
− Piotr Pelc – Zespół Szkół w Górkach, pow.
mielecki, opiekun Lucyna Ochalik
− Justyna Rżany – Gimnazjum Nr 4 w Mielcu,
pow. mielecki, opiekun Witold Targosz
V grupa wiekowa – szkoły ponadgimnazjalne
1. Justyna Nowińska – Liceum Ogólnokształcące
i Geodezyjne w Jarosławiu, pow. jarosławski
2. Katarzyna Prymon – Liceum Ogólnokształcące
i Geodezyjne w Jarosławiu, pow. jarosławski
Wyróżnienia:
− Katarzyna Wasylewicz – Zespół Szkół
Ekonomiczno-Rolniczych w Lesku, pow. leski
− Grzegorz Bubniak – Liceum Ogólnokształcące
im. M. Kopernika w Jarosławiu, pow.
jarosławski
VI grupa wiekowa – dorośli
1. Beata Prymon – Zarzecze, pow. przeworski
2. Grażyna Gryga – Rzemień, pow. mielecki
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Prace przestrzenne
1. Kamila Michno – Zespół Szkół im. M.
Kopernika w Czarnej, pow. łańcucki, opiekun
Ewa Sierżęga
2. Natalia Śliż – Publiczne Gimnazjum w Medyni
Głogowskiej, pow. łańcucki, opiekun Anna
Cichowska
Ponadto istotną nagrodą dla laureatów III,
IV i V grupy wiekowej było zaroszenie na plener

artystyczny w terminie od 29.06.2008r.
do 12.07.2008r.
Wyróżnione prace ozdobiły wnętrza
zarzeckiego Pałacu, a laureaci i zaproszeni goście
zwiedzili nowo otwarte Muzeum Dzieduszyckich
oraz wysłuchali Koncertu Gminnej Orkiestry
Dętej.
Barbara Zięba

Plener artystyczny
W dniach 26.06.–12.07.2008r. w Internacie
Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa
w Zarzeczu odbył się Ogólnopolski Plener
Artystyczny
dla
uzdolnionej
młodzieży.
Uczestniczyło w nim 48 osób z całego kraju,
6
instruktorów,
3
wychowawców
oraz
pielęgniarka. Uczestnikami tego pleneru byli
laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
pod
hasłem:
„Zapobiegamy
Pożarom”,
organizowanego
przez
ZG
ZOSP
RP
w Warszawie. W roku bieżącym z naszego
województwa
wzięło
udział
12
osób,
w tym 5 z naszej gminy. Otrzymali bowiem
skierowania jako nagrodę w eliminacjach
wojewódzkich tego konkursu, który już po raz
piąty organizowany był w Zarzeczu. Dodatkowo
na zajęcia warsztatowe dochodziła młodzież
z terenu naszej gminy z następujących
miejscowości: Kisielów, Maćkówka, Pełnatycze,
Rożniatów i Zarzecze. Mieli oni zapewnione
obiady oraz mogli korzystać z materiałów
plastycznych i uczestniczyć w zajęciach
warsztatowych.

Zajęcia
odbywały
się
w
następujących
dziedzinach: malarstwo, grafika, rzeźba, batik,
garncarstwo, taniec, rękodzieło artystyczne.
Młodzi artyści szukali inspiracji dla swych
prac
w
zespole
pałacowo–parkowym
w Zarzeczu, zachwycili się dawną architekturą
Łapajówki i Żurawiczek oraz w czasie wycieczek.
Podczas pobytu z Zarzeczu zwiedzili wiele
ciekawych miejsc, z którego słynie Podkarpacie.
Byli na wycieczce w Bieszczadach, zwiedzili
Solinę i skansen w Sanoku, podziwiali architekturę
Przemyśla oraz Zamku w Krasiczynie, odwiedzili
Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku, zwiedzili
Zamek w Łańcucie i Powozownię, zajrzeli również
do skansenu w Markowej, byli z wizytą
u garncarzy w Medyni Głogowskiej, gdzie poznali
tajniki wyrobu garnków glinianych, mieli
możliwość usiąść przy kole garncarskim
i popróbować swoich sił w tej niezbyt łatwej
dziedzinie.

Lepienie garnków w Medyni Głogowskiej
(fot. Bartosz Mamak)
Szkice pod pałacem w Zarzeczu (fot. Bartosz Mamak)

Młodzież integrowała się ze sowimi
rówieśnikami z Łapajówki, członkami zespołu
folklorystycznego. W tym celu młodzi artyści
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odbyli pieszą wycieczkę pod remizę strażacką
w Łapajówce i tam wspólnie przy dźwiękach
akordeonu,
piosenkach
biesiadnych
piekli
kiełbaskę na ognisku.
Podczas trwania pleneru powstało wiele
ciekawych prac z wymienionych dziedzin oraz
kwiaty z bibuły. Zostały one zaprezentowane
na wystawie poplenerowej w Pałacu.
Podsumowanie odbyło się dnia 10 lipca
2008r. pod Platanem. Najbardziej pracowici artyści
otrzymali nagrody rzeczowe w postaci artykułów
plastycznych. Dla maluchów zorganizowany został
konkurs plastyczny z nagrodami na temat:
„Ochotnicza Straż Pożarna w oczach dziecka”.
Uczestniczki pleneru odtańczyły kankana, wystąpił
zespół folklorystyczny z Łapajówki oraz kapela
z Przemyśla „Czy się wali, czy się pali”.
Wśród zaproszonych gości byli m.in.
druhna Leonarda Bogdan z ZG ZOSP RP
w Warszawie, druh Stanisław Zając z Gaci –
Przewodniczący Komisji ds. Kultury przy ZG

ZOSP RP w Warszawie, druh Ryszard Szmaja
z Komisji ds. Młodzieży przy ZG ZOSP RP
w Warszawie, druh Mieczysław Kot z ZW ZOSP
RP w Rzeszowie, druh Janusz Flak z-ca
komendanta powiatowego PSP w Przeworsku,
radni, dyrektorzy szkół z naszej gminy. Podczas
uroczystości podsumowania uczestniczyli również
wikliniarze i garncarze. Można było podziwiać
i kupować ich wyroby.
Plener organizowany jest każdego roku
w różnych częściach kraju, dotychczas odbywał
się m.in. w miejscowościach uzdrowiskowych,
takich jak: Krynica Zdrój, Nałęczów, nad morzem
w Jarosławcu, na Warmii w Bartoszycach,
na Suwalszczyźnie w Suwałkach oraz w woj.
lubelskim w Roskoszy, w woj. świętokrzyskim
w Opatowie, w woj. wielkopolskim w Grzybnie.
Jak wynika z relacji uczestników pleneru nasze
Zarzecze okazało się równie atrakcyjne jak
wcześniej wymienione miejsca.
Janina Mamak

Zawody Weteranów OSP
W dniu 06.07.2008r. w niedzielę
na stadionie sportowym w parku w Zarzeczu
odbyły się 4 Zawody Weteranów Ochotniczych
Straży Pożarnych. Organizatorem tej imprezy było
już po raz trzeci OSP Zarzecze, pomysłodawca
tego typu rywalizacji starszych strażaków.
Na Zawody niezawodnie stawiły się
wszystkie jednostki OSP z całej gminy. Zawody
sędziowały
członkinie
kobiecej
drużyny
pożarniczej w Zarzeczu. Skład sędziowski:
Katarzyna Balawender – przewodnicząca komisji,
Sylwia Aleksander, Anna Granda, Marta
Mroszczyk, Patrycja Żmijewska, Ewelina Bącal.
Rywalizacja
przebiegała
w
trzech
konkurencjach. Pierwsza to bieg sztafetowy
z nietypowymi przeszkodami, które miały
za zadanie nie tylko sprawdzić sprawność
strażaków weteranów, ale również zapewnić
widzom ciekawe wrażenia.
Druga konkurencja miała za zadanie
zaprezentowanie widzom jak niegdyś wyglądało
gaszenie pożarów za pomocą sikawki konnej,
a ostatnia to konkurs na najlepsze wykonanie
piosenki wykonaniu strażaków weteranów.

Jedna z konkurencji sztafety – posiłek jedzony bez pomocy
rąk
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Wszystkie wyżej wymienione konkurencje
zapewniły widowni niezapomniane wrażenia
i dostarczyły wielu atrakcji. Najlepiej ze
wszystkich strażaków spisali się Weterani z OSP
Zalesie, drugie miejsce zajęło OSP Rożniatów,
a trzecie Weterani z Siennowa. Na koniec
zawodów wszystkie OSP urządziły przejazd
samochodami wokół stadionu, prezentując swoje
wozy bojowe.
Katarzyna Balawender

Drużyna z Kisielowa pompuje wodę

Polała się krew w OSP
Rzeczywiście 4 sierpnia 2008r. polała się
krew w strażnicy OSP w Zarzeczu. Jednak
wszystko odbyło się zgodnie z planem. Wyniki
I Otwartej Akcji Honorowego Krwiodawstwa
przeszły oczekiwania organizatorów.
O godz. 900 korytarz przed salą narad
wypełnił się chętnymi do oddania krwi. Byli wśród
nich bardzo młodzi ludzie, jak i osoby w sile
wieku. Dla części osób była to pierwsza okazja,
by podzielić się cząstką siebie z potrzebującymi.
Podczas rozmów powtarzali, że zorganizowanie
akcji właśnie w tym miejscu skłoniło ich do
podjęcia tej pięknej decyzji.
Akcję rozpoczął Janusz Lewandowski
z Zarzecza, który ma na swoim koncie już
5 litrów. Pierwszy raz uczynił to w 1989r.
w wojsku w Przeworsku. Zapytany na temat
krwiodawstwa odpowiedział:
„Jest
bardzo
potrzebne. Wystarczy oglądać TV i widzimy ile
jest wypadków. Krew ciągle potrzebna jest
i młodym i starym”.
Piękny przykład dali także naczelnik OSP
Zarzecze Damian Hejnosz i członek Zarządu tej
jednostki Robert Świerk. Druh Damian oddał
wcześniej 3 litry tego niezastąpionego leku. Swoją
przygodę z krwiodawstwem rozpoczął 11 lat temu
w wojsku we Wrocławiu. Druh Robert pierwszy
raz oddał krew dla rodziny w 1999 r. w Jarosławiu.
Spośród 39 osób chętnych do oddania,
9 z nich nie zostało zakwalifikowanych przez
lekarza. W akcji uczestniczyło 18 strażaków z OSP
w
Zarzeczu,
Żurawiczkach,
Rożniatowie,
Pełnatyczach. Krew oddały m.in. rodziny: Panków,
Hejnoszów,
Bącali,
Jaroszów,
Cząstków,

Wiecheciów, Rutów i Kucabów. Łącznie
pozyskano ponad 14 litrów tego życiodajnego leku.

Krwiodawcy podczas oddawania krwi

Każda osoba, która podczas akcji oddała
krew otrzymała podziękowanie i kalendarzyk
krwiodawcy. Dawcy zapoznali się także
z możliwością otrzymania KREWKARTY (karty
grupy krwi) oraz oświadczeniem woli dotyczącym
przekazania narządów do transplantacji
„Akcję uważam za udaną. Widziałam duże
zainteresowanie wśród przybyłych. Cieszę się ze
wszystkich krwiodawców, a w szczególności
z tych osób, które pierwszy raz oddały krew i chcą
to czynić regularnie” – mówi prezes klubu HDK
PCK „Zorza” przy OSP w Zarzeczu Kasia
Balawender.
Wcześniej mieszkańcom akcję przybliżono
poprzez spotkania, rozmowy, a także informacje
przekazane przez księży proboszczów z tej
i sąsiednich parafii. Przeprowadzono ją w ramach
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ogólnopolskiej akcji pod hasłem „Ognisty
Ratownik - Gorąca Krew”. Jej organizatorem była

„Zorza” przy współpracy z ZR PCK w Jarosławiu
i RCKiK w Rzeszowie.
Zdzisław Wójcik

S P O R T
Gminne Święto Sportu – Żurawiczki 2008
Dnia 13 lipca 2008r. w Żurawiczkach
odbyła się impreza sportowo-rekreacyjna –
Gminne Święto Sportu. W zawodach sportowych
wzięły
udział
reprezentacje
wszystkich
miejscowości z terenu gminy Zarzecze.
W ramach Gminnego Święta Sportu,
tradycyjnie, rozegrano turniej piłki nożnej o puchar
Wójta Gminy Zarzecze, turniej siatkówki o puchar
Przewodniczącego Rady Gminy Zarzecze oraz
dyscypliny lekkoatletyczne i rekreacyjne.
Za przygotowanie reprezentacji swoich
miejscowości odpowiadali Sołtysi wsi i Prezesi
klubów sportowych.
Bezpośrednimi organizatorami Święta
Sportu byli Ludowy Klub Sportowy „Żuraw”
Żurawiczki, Ochotnicza Straż Pożarna i Koło
Gospodyń Wiejskich w Żurawiczkach.
Poszczególne konkurencje sędziowali
nauczyciele wychowania fizycznego i działacze
sportowi: Izydor Pieniążek, Robert Bielec, Jacek
Zięba, Jacek Gujda, Marcin Kasperski, Adam
Depciuch, Grzegorz Stępak, Paweł Anklewicz.

Opiekę medyczną imprezy sprawowała załoga
ambulansu w składzie: Barbara Perykasza
i Stanisław Gierczak. Prowadzenie imprezy i sprzęt
nagłaśniający zabezpieczyli pracownicy Gminnego
Centrum Kultury w Zarzeczu.
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TABELE WYIKÓW PO SEZOIE PIŁKARSKIM 2007/2008
SENIORZY
V liga okręgowa
1 KS Czuwaj Przemyśl
2 MKS Kańczuga
3 LKS Babiś-Syrenka Roźwienica
4 MKS Sokół Sieniawa
5 LKS Pogórze Rokietnica
6 KS Piast Tuczempy
7 MKS Radymno
8 LKS Skołoszów
9 LKS Zorza Zarzecze
10 LKS Golbalux Wiązownica
11 MKS Pogoń-Sokół Lubaczów
12 LKS Sanoczanka Święte
13 LKS Hetman Laszki
14 LKS San Ostrów
15 TS Viking Orły
16 LKS Pogórze Dubiecko
A klasa Przeworsk
1 LKS Huragan Gniewczyna
2 LKS Błękitni Grzęska
3 LKS Piast Nowosielce
4 LKS Wisłok Świętoniowa
5 LKS Gacovia Gać
6 LKS Żuraw Żurawiczki
7 LKS Promyk Urzejowice
8 LKS Kisielów
9 LKS Wisełka Siennów
10 LKS Wisłoczanka Tryńcza
11 LKS San Gorzyce
12 LKS Cresovia Krzeczowice
13 LKS Gorliczanka Gorliczyna
14 LKS Start Mirocin
B klasa Przeworsk
1 LKS Sokół Studzian
2 LKS Majdan Sieniawski
3 LKS Zorza Jagiełła
4 KKS Alabaster Łopuszka Wielka
5 RKS Błyskawica Rozbórz
6 LKS Nafta Gaz Jodłówka
7 LKS Błękitni Maćkówka
8 LKS Strumyk Hawłowice
9 LKS Huragan Rozbórz Długi
10 LKS Lechia Pantalowice
11 LKS Tęcza Ujezna
12 LKS Soból Niżatyce
JUNIORZY
Klasa okręgowa junior starszy
1 MKS Radymno

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

79
69
64
53
50
47
46
43
40
39
38
35
27
23
18
11

80 - 15
85 - 26
66 - 26
60 - 36
60 - 42
59 - 46
53 - 38
37 - 36
53 - 68
36 - 38
40 - 53
45 - 67
43 - 78
27 - 63
21 - 70
24 - 87

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

54
54
52
41
41
33
32
32
32
32
31
30
30
21

76 - 36
68 - 30
63 - 42
46 - 44
44 - 42
43 - 49
49 - 58
49 - 54
40 - 53
37 - 51
35 - 52
44 - 51
29 - 44
49 - 66

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

57
52
46
42
38
35
28
28
15
15
13
8

86 - 30
85 - 25
62 - 23
49 - 37
65 - 39
57 - 52
47 - 59
27 - 32
33 - 55
30 - 62
17 - 85
20 - 79

2 LKS Start Pruchnik
3 LKS Błękitni Grzęska
4 LKS Wólczanka Wólka Pełkińska
5 LKS Granica Stubno
6 LKS Hetman Laszki
7 LKS Golbalux Wiązownica
8 LKS Zorza Zarzecze
9 KS Piast Tuczempy
10 LKS Czarni Oleszyce
11 LKS Babiś-Syrenka Roźwienica
12 LKS Żuraw Żurawiczki
13 LKS Makovia Makowisko
14 GLKS Jawor Jawornik Polski
Klasa Okręgowa Junior Młodszy
1 KS Czuwaj Przemyśl
2 LKS Babiś-Syrenka Roźwienica
3 MKS Radymno
4 LKS Start Pruchnik
5 LKS Zorza Zarzecze
6 LKS Czarni Oleszyce
7 GLKS Jawor Jawornik Polski
A klasa Junior starszy gr. III
1 LKS Kisielów
2 LKS Sokól Studzian
3 LKS Cresovia Krzeczowice
4 LKS Piast Nowosielce
5 LKS Promyk Urzejowice
6 LKS Wisełka Siennów
7 LKS Błękitni Maćkówka
8 LKS Start Mirocin
A klasa Junior Młodszy gr. IV
1 MKS Kańczuga
2 LKS Majdan Sieniawski
3 LKS Gacovia Gać
4 LKS Błękitni Grzęska
5 LKS Lechia Pantalowice
6 LKS Zorza Zarzecze
A klasa trampkarzy gr. II
1 KS Pogórze Dubiecko
2 MKS Orzeł Przeworsk
3 LKS Żuraw Żurawiczki
4 LKS Wisłok Świętoniowa
5 LKS Gorliczanka Gorliczyna
6 LKS Piast Nowosielce
7 LKS Tęcza Ujezna
8 LKS Sokół Studzian

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

55 94 - 35
52 67 - 33
46 64 - 46
43 81 - 53
43 62 - 47
42 64 - 34
38 53 - 67
35 70 - 60
30 63 - 83
24 43 - 60
23 44 - 98
16 34 - 108
12 40 - 122

12
12
12
12
12
12
12

33
21
21
15
13
13
9

69 - 6
28 - 20
24 - 20
30 - 34
18 - 47
18 - 41
21 - 40

14
14
14
14
14
14
14
14

39
34
27
22
18
15
9
3

55 - 15
69 - 12
46 - 21
28 - 24
33 - 46
23 - 44
19 - 60
15 - 66

10
10
10
10
10
10

24
19
18
15
10
3

39 - 10
33 - 20
22 - 22
21 - 17
17 - 29
5 - 39

14
14
14
14
14
14
14
14

34
32
28
24
23
9
7
6

72 - 17
76 - 18
63 - 24
59 - 40
46 - 35
13 - 78
30 - 89
24 - 82
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95 - 28
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IFORMUJEMY, POLECAMY, ZAPRASZAMY

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje !
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje w związku z wejściem
w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2008r.
(Dz. U. z 2008r. r 64, poz. 397 z dnia 18 kwietnia 2007r.) o wprowadzeniu programu
zwalczania choroby Aujeszkyego u świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Opis choroby i jej znaczenie:
Choroba Aujeszkyego jest wirusową, zakaźną i zaraźliwą chorobą świń oraz wielu innych gatunków zwierząt
gospodarskich (owiec, krów, koni), zwierząt domowych (psów, kotów) oraz zwierząt wolno żyjących (dzików, lisów)
w przebiegu której mogą występować różne objawy kliniczne w postaci takie jak: posmutnienie, brak apetytu, kaszel, kichanie,
wymioty, gorączka, zaburzenia nerwowe, porażenia, konwulsje, bezgłos, biegunka, poronienia. Najczęściej jednak przebiega
bezobjawowo i dopiero w momencie pogorszenia się warunków utrzymania zwierząt mogą wystąpić objawy kliniczne
choroby.
Znaczenie ekonomiczne choroby Aujeszkyego wynika głównie z dużych strat, jakie może powodować w hodowli
trzody chlewnej, najczęściej z tytułu upadków, poronień i słabych miotów, jak również mniejszych przyrostów masy ciała,
a tym samym długości tuczu.
Występowanie choroby Aujeszkyego ma zasadnicze znaczenie w handlu trzodą chlewną między krajami Unii
Europejskiej, gdyż stanowi podstawowy warunek weterynaryjny zdrowotności świń.
Założenia Programu zwalczania choroby Aujeszkyego i korzyści wynikające z jego wprowadzenia :
Obecnie większość krajów Unii Europejskiej jest już urzędowo wolna od choroby Aujeszkyego u świń (w tym
Niemcy, Czechy, Dania, Szwecja, Austria) lub też znajduje się w daleko zaawansowanej fazie realizacji program zwalczania.
Realizacja programu, a następnie uznanie Polski za kraj urzędowo wolny od choroby Aujeszkyego u świń, przyniesie
wymierne korzyści dla wszystkich producentów trzody chlewnej w Polsce.
Przede wszystkim możliwy będzie wywóz (handel) polskich świń rzeźnych, do ubojni na terenie krajów UE,
które są urzędowo wolne lub znajdują się w daleko zaawansowanej fazie realizacji programu zwalczania choroby
Aujeszkyego. Powinno to pozytywnie wpłynąć na utrzymywanie się opłacalnej ceny rynkowe trzody chlewnej w Polsce
i poprawić trudną sytuację ekonomiczną producentów trzody chlewnej.
Możliwa także będzie sprzedaż świń do opasu i hodowli oraz sprzedaż nasienia i zarodków.
Zagrożenia wynikające z braku wprowadzenia i realizacji programu:
Patrząc w przyszłość, należy mieć na uwadze prawdopodobieństwo wprowadzenia przez Unię Europejską, zakazu
importu wieprzowiny z państw, w których choroba ta występuje. Nastąpi to prawdopodobnie w ciągu najbliższych kilku lat.
W związku z tym bardzo istotne jest jak najszybsze rozpoczęcie realizacji Programu zwalczania tej choroby w Polsce.
Zasady realizacji Programu zwalczania choroby Aujeszkyego:
Realizując Program zwalczania choroby Aujeszkyego, każde stado świń niezależnie od ilości utrzymywanych świń
będzie musiało być trzykrotnie zbadane.
W tym celu w gospodarstwach, wyznaczeni lekarze weterynarii będą pobierać próbki krwi od świń, a następnie
kierować je do badań laboratoryjnych w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej. Po trzykrotnym zbadaniu z wynikiem ujemnym,
gospodarstwo uzyska status urzędowo wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego (status ten będzie przyznawany przez
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przeworsku).
W sytuacji gdy stwierdzi się w badaniach laboratoryjnych chorobę Aujeszkyego, w stadzie będą prowadzone
szczepienia oraz wprowadzony decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii zakaz sprzedaży świń do hodowli. Z gospodarstwa,
w którym stwierdzono chorobę, świnie będą mogły być sprzedawane wyłącznie do rzeźni za zgodą Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Przeworsku.
W związku z niewątpliwymi korzyściami wynikłymi z wprowadzenia wymienionego programu, apeluje do rolników producentów trzody chlewnej na terenie powiatu przeworskiego o aktywny udział w realizacji powyższego programu.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt osobisty w biurze Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii w Przeworsku – 37-200 Przeworsk ul. Studziańska 4 lub kontakt telefoniczny pod numerem:
0 16-648-74-25.

