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Już nigdy więcej nie przeczytamy w Kurierze Zarzeckim
przygotowanych przez Tadeusza informacji o planowanych
i zrealizowanych inwestycjach na terenie naszej gminy.
Tadeusz Stańko urodził się i mieszkał w Mirocinie, posiadał
średnie wykształcenie budowlane o specjalności - budownictwo
ogólne i przez całe swoje życie związany był z pracą w tym kierunku.
Po ukończeniu Technikum Budowlanego w Jarosławiu
w 1974r. rozpoczął pracę jako majster budowy w Rzeszowskim
Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego w Przeworsku.
W latach 1979-1982 pracował w Urzędzie Gminy Gać na stanowisku
Inspektora ds. budownictwa wiejskiego.
Od 1982r. do 1999r. pracował w Wojewódzkim Biurze
Planowania Przestrzennego w Przeworsku jako asystent projektanta
inż. arch. Stanisława Żuka. Pod czujnym okiem znanego i cenionego
architekta
wykonywał
wiele
planów
zagospodarowania
przestrzennego, które na wiele lat określały kierunki rozwoju gmin
i miast powiatu przeworskiego.
Od 1 maja 2006r. w wyniku rozstrzygniętego konkursu został
zatrudniony w naszym Urzędzie, gdzie pracował nieprzerwanie
do końca swoich dni.
Tadeusz Stańko posiadał pełne uprawnienia budowlane
w zakresie kierowania, kontrolowania, nadzorowania i projektowania
wszelkich inwestycji budowlanych. Dodatkowo prowadził
działalność gospodarczą w zakresie projektowania i nadzorowania
robót budowlanych - był autorem wielu opracowań projektowych
w zakresie budownictwa indywidualnego jak i uspołecznionego.
Ostatnią jego inwestycją, której odbioru nie doczekał
był projekt boisk ze sztuczną nawierzchnią
„ORLIK 2012”
w Zarzeczu.
Jego praca zawodowa była służbą dla innych. Jako człowiek
był osobą bardzo skromną, jako kolega był wyjątkowym
przyjacielem, zawsze służył pomocą, doradą i wsparciem, nigdy
nie stwarzał sytuacji konfliktowych, był przez wszystkich
pracowników lubiany i szanowany.
Tak nagłe i niespodziewane odejście Tadeusza jest dla Gminy
Zarzecze ogromną stratą.
W tym trudnym okresie smutku i bólu łączymy się z żoną
Tadeusza Ireną, córkami Jolantą i Dorotą oraz synem Mateuszem.
Wierzymy, że w niedługim czasie wszyscy się znów
spotkamy i będziemy dalej projektować i budować piękne domy
naszego życia wiecznego.

Koleżanki i Koledzy

KURIER ZARZECKI
PROJEKT BUDŻETU GMIY ZARZECZE A 2009 ROK

PLAOWAE DOCHODY GMIY
A ROK 2009 wynoszą
22.535 tys. zł
w tym:
1. Dochody własne
3.067 tys. zł tj. 14%
- podatek rolny
562 tys. zł
- podatek od nieruchomości
974 tys. zł
- podatek od środków transportu
39 tys. zł
- pozostałe podatki i opłaty
193 tys. zł
- wpływy z najmu dzierżawy
składników majątkowych
158 tys. zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości
40 tys. zł
- podatek od dochodów osobistych
1.101 tys. zł
9.829 tys. zł tj. 43%
2. Subwencje
- oświatowa
5.961 tys. zł
- wyrównawcza
3.648 tys. zł
- równoważąca
220 tys. zł
3. Dotacje na zadania zlecone i własne
2.870 tys. zł tj. 13%
- świadczenia rodzinne
2.602 tys. zł
- zasiłki i pomoc w naturze
78 tys. zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne
3 tys. zł
- ośrodek pomocy społecznej
97 tys. zł
- dożywianie dzieci w szkołach
90 tys. zł
Zadania z zakresu administracji rządowej:
- administracja publiczna
43 tys. zł
- prowadzenie rejestru wyborców
2 tys. zł
4. Dotacje rozwojowe na finansowanie programów i
projektów realizowanych ze środków funduszy
strukturalnych w ramach programu kapitał ludzki
pn. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz
wspierania aktywności zawodowej 200 tys. zł tj. 1%
5. Dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na realizację zadań inwestycyjnych
6.524 tys. zł tj. 29%
w tym:
- przebudowa drogi w Rożniatowie (Parcelacja)
980 tys. zł
- przebudowa drogi w Łapajówce (przez wieś) 620 tys. zł
- wymiana sieci wodociągowych i budowa kolektora
przesyłowego
2.785 tys. zł
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Zarzeczu
1.639 tys. zł
- rewitalizacja zabytkowego parku w Siennowie
500 tys. zł
PLAOWAE WYDATKI GMIY
A ROK 2009 wynoszą
26.614 tys. zł
i obejmują następujące zadania:
- bieżące utrzymanie dróg gminnych
540 tys. zł
- utrzymanie budynków mienia komunalnego, Lecznicy
Zwierząt, budynku Starej Szkoły, budynków Ośrodka
Zdrowia w Zarzeczu i Żurawiczkach
250 tys. zł
- utrzymanie administracji publicznej i Rady Gminy
1.655 tys. zł
- utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnych
250 tys. zł

- oświata i wychowanie
7.268 tys. zł w tym:
• szkoły podstawowe
4.366 tys. zł
• gimnazja
1.935 tys. zł
• oddziały przedszkolne
427 tys. zł
• dowożenie uczniów do szkół
244 tys. zł
• Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 232 tys. zł
• odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i
emerytów
33 tys. zł
• dokształcanie nauczycieli
31 tys. zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii
40 tys. zł
- pomoc społeczna
3.215 tys. zł w tym:
• świadczenia rodzinne
2.602 tys. zł
• domy pomocy społecznej
40 tys. zł
• zasiłki i pomoc w naturze
108 tys. zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne
4 tys. zł
• dodatki mieszkaniowe
51 tys. zł
• ośrodek pomocy społecznej
214 tys. zł
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne
52 tys. zł
• dożywianie dzieci w szkołach
120 tys. zł
• prace społecznie – użyteczne
22 tys. zł
• punkt interwencji kryzysowej
2 tys. zł
- zadania w zakresie polityki społecznej
200 tys. zł
w tym zatrudnienie 30 osób w ramach stypendiów
stażowych
- pomoc materialna dla uczniów
10 tys. zł
- świetlice szkolne
27 tys. zł
- dotacja dla Zakładu Komunalnego Gminy Zarzecze dopłata
do różnicy cen ścieków
347 tys. zł
- oświetlenie ulic i konserwacja punktów świetlnych
170 tys. zł
- utrzymanie czystości i zieleńców na terenie gminy 57 tys. zł
- dopłata do kanalizacji wsi Żurawiczki, Maćkówka, Zalesie
do Przeworskiej Gospodarki Komunalnej
40 tys. zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarzeczu
80 tys. zł
- dotacja dla Centrum Kultury w Zarzeczu
194 tys. zł
- ochrona zabytków (dozór i monitoring Pałacu w Zarzeczu,
zużycie energii i gazu)
77 tys. zł
- kultura fizyczna i sport
157 tys. zł w tym:
• dofinansowanie klubów sportowych na terenie gminy
100 tys. zł
• organizacja masowych imprez sportowych
10 tys. zł
• wykonanie zaplecza socjalnego dla LKS „Żuraw”
Żurawiczki
25 tys. zł
• dofinansowanie nauki pływania dla dzieci i młodzieży
22 tys. zł
- rezerwa na nieprzewidziane wydatki
210 tys. zł
- pozostałe zadania tj. utrzymanie pomników, opracowanie
planów przestrzennych, wpłaty 2% wpływów z podatku
rolnego do Izb Rolniczych, prowizja za inkaso oraz odsetki
od kredytów
218 tys. zł

Barbara Podolak
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PLAOWAE ZADAIA IWESTYCYJE DO REALIZACJI W 2009 ROKU

Lp

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Wartość
ogółem

azwa zadania

akłady w
2009r. w tys. zł
Udział
własny

Dotacje

Przebudowa drogi
gminnej w Rożniatowie
(„Parcelacja”)
Przebudowa drogi
gminnej w Łapajówce
(przez wieś)
Wymiana sieci
wodociągowej w Zalesiu
i Łapajówce i budowa
kolektora przesyłowego
do Żurawiczek i
Maćkówki
Modernizacja
oczyszczalni ścieków w
Zarzeczu
Rewitalizacja parku w
Siennowie „Odnowa
wsi”
Przebudowa ciągu dróg
powiatowych PrzeworskZarzecze-Siennów

1.390

410

980

1.240

620

620

4.080

1295

2.785

Ogółem:

Zadanie Nr 1-6 – finansowanie z kredytu
z dotacji EFRR

5.085 tys. zł
6.524 tys. zł

Planowane zadłużenie gminy w 2009r.
4.593 tys. zł
w tym:
- kredyt na zadania inwestycyjne
4.079 tys. zł
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i
pożyczek
514 tys. zł
Planowane zadłużenie Gminy
Dotychczasowe zadłużenie

2.440

801

1.639

685

185

500

1.774

1.774

-

11.609

5.085

6.524

4.593 tys. zł
1.748 tys. zł

Razem planowane zadłużenie na koniec 2009r.
minus spłata pożyczek w 2009r.

6.341 tys. zł
514 tys. zł
5.827 tys. zł
tj. 25,6% w stosunku do planowanych dochodów

Barbara Podolak

Informacja o najważniejszych wnioskach o dofinansowanie zadań złożonych w 2008 roku
LP

azwa zadania

Wnioskowana
kwota
dofinansowania

Wnioskodawca

1.

Przebudowa
drogi gminnej
Nr 1 11109 R
w Rożniatowie
(Parcelacja)

970.000 zł

Gmina
Zarzecze

2.

Wymiana sieci
wodociągowej
w Zalesiu
i Łapajówce
oraz budowa
kolektora
przesyłowego
do Żurawiczek
i Maćkówki

4.600.000 zł

Gmina
Zarzecze

Dodatkowe informacje
Wartość zadania: 1.380.000 zł
Projekt przewiduje przebudowę 1,2 km drogi. Zaplanowano
wykonanie nawierzchni jezdni z masy mineralno - bitumicznej
dwuwarstwowej o grubości warstwy 5 cm i 7 cm na podbudowie
z kamienia łamanego grub. 15 cm. Pobocze drogi ma mieć
nawierzchnię utwardzoną z kamienia łamanego podwójnie
utrwalonego grysami i emulsją asfaltową. Planuje się również
renowację istniejącego systemu odprowadzania wody, poprzez
budowę rowów przydrożnych, budowę rowów odpływowych oraz
przebudowę i budowę przepustów pod zjazdami, przebudowę
przepustów pod drogą. Wniosek złożono w miesiącu maju 2008r.
do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego. Wniosek przeszedł pozytywnie I etap oceny
formalnej. Obecnie jest w trakcie oceny merytorycznej.
Przewidywany termin oceny wniosku – I połowa stycznia 2009r.
Jeśli wniosek otrzyma dofinansowanie – prace rozpoczną
się w miesiącu kwietniu 2009r.
Wartość zadania: 6.670.000 zł
Projekt przewiduje modernizację systemu sieci wodociągowej w
gminie wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Zarzeczu.
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:
1. Budowę kolektora przesyłowego z ujęcia wody w Zarzeczu do
miejscowości Żurawiczki i Maćkówka (długość planowanej
magistrali tranzytowej: 4 737 mb),
2. Modernizację stacji uzdatniania wody w Zarzeczu,
3. Wymianę sieci wodociągowej w Łapajówce i Zalesiu

KURIER ZARZECKI

3.

Modernizacja
oczyszczalni
ścieków
w Zarzeczu

4.

5.

3.300.000 zł

Gmina
Zarzecze

Budowa
kompleksu
sportowego
Orlik 2012
w Zarzeczu

666.000 zł

Gmina
Zarzecze

Remont
nawierzchni
„Starej” drogi
Zarzecze –
Parcelacja
Pełnatycka

88.000 zł

Gmina
Zarzecze

o długości 10 228 mb z wymianą przyłączy (ilość przyłączy
191, łączna długość przyłączy 4 713 mb),
4. Budowę na terenie obecnej stacji hydroforowej w Zalesiu 2
zbiorników wodociągowych o poj. 2x100m3 współpracujących
z pompownią kontenerową wody.
Wniosek złożono w miesiącu maju 2008 r. do Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Podkarpackiego.
Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz ocenę
merytoryczną. Uzyskał wymaganą liczbę punktów. W dniu
20 listopada Zarząd Województwa przyznał dofinansowanie
w wysokości 4.600.000 zł. Na zadanie został rozstrzygnięty
przetarg. Prace będą trwać od stycznia 2009r. do maja 2010r.
Wartość zadania: 4.920.000 zł
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:
1. Rozbudowa budynku oczyszczalni ścieków (remont budynku
głównego: wymiana dachu, częściowe docieplenie budynku,
zainstalowanie sito-piaskownika wraz z rurociągami
technologicznymi), wykonanie budynku technicznego (ze stacją
dmuchaw oraz przepompownią ścieków), wykonanie magazynu
osadu,
2. Modernizacja komór technologicznych oczyszczalni,
3. Stacja odwadniania i higienizacji osadu,
4. Ogrodzenie terenu oczyszczalni,
5. Drogi na terenie oczyszczalni,
6. Roboty elektryczne w budynku oczyszczalni,
7. Monitoring - system stałego monitorowania pracy oczyszczalni
i przepompowni oraz informowania o awariach metodą
transmisji GSM w postaci SMS na telefony komórkowe,
8. Remont agregatorni,
9. Remont i przebudowa przepompowni ścieków 12 szt.
Wniosek złożono w miesiącu maju 2008r. do Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Podkarpackiego.
Wniosek przeszedł pozytywnie I etap oceny formalnej. Obecnie
jest w trakcie oceny merytorycznej. Przewidywany termin oceny
wniosku – II połowa grudnia 2008r. Jeśli wniosek otrzyma
dofinansowanie prace rozpoczną się w miesiącu kwietniu
2009r.
Wartość zadania: 1.033.000 zł
Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa:
− boiska do piłki nożnej o wymiarach 30 m x 62 m o nawierzchni
syntetycznej typu „sztuczna trawa” wyposażonego w bramki
aluminiowe,
− boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19 x 32 m o
nawierzchni poliuretanowej, wyposażenie do piłki koszykowej,
do piłki siatkowej.
− oświetlenie boisk,
− budynku gospodarczego zaplecza,
− ogrodzenie boisk z siatki wys. 4m, dł. 150 m oraz piłkochwyty
z siatki poliwinylowej o wys. 6 m – 35 m.
Wniosek otrzymał dofinansowanie w wysokości 333.000 zł ze
środków Ministra Sportu oraz 333.000 zł ze środków Zarządu
Województwa. Prace rozpoczęły się w miesiącu wrześniu br.
Termin zakończenia: 10 grudnia 2008r.
Wartość zadania: 110.000 zł
W ramach zadania wykonano remont odcinka drogi o dł. 910 mb.
Remont obejmował wykonanie nawierzchni z mieszanek
mineralno-asfaltowych grysowo-żwirowych gr. 4 cm oraz
utwardzenie pobocza kruszywem łamanym. Na realizację zadania
gmina otrzymała dotację w wysokości 87.920 zł ze środków
rezerwy celowej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji.
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6.

Remont drogi
dojazdowej
do pól w
Pełnatyczach

12.400 zł

Gmina
Zarzecze

7.

Remont drogi
dojazdowej
do pól w
Rożniatowie

16.000 zł

Gmina
Zarzecze

8.

Prace
renowacyjnoremontowe
w Pałacu
Dzieduszyckich
w Zarzeczu

260.000 zł

Gmina
Zarzecze

9.

Prace
renowacyjne
monochromatycznych
powierzchni ścian
i sztukaterii w
Sali im.
Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w
Pałacu w
Zarzeczu

15.000 zł

Gmina
Zarzecze

10. Konserwacja
Krzyża
przydrożnego z
figurą Chrystusa

12.600 zł

Gmina
Zarzecze

Wartość zadania: 16.000 zł
W ramach zadania zaimpregnowane zostały elementy krzyża,
wzmocniono jego konstrukcję, uzupełniono ubytki i wstawiono
fleki. Powyższe prace zostały wykonane w miesiącu październiku
br. Krzyż został ustawiony w parku w Zarzeczu przy ogrodzeniu
kościoła. Gmina otrzymała dotację od Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w wysokości 12.000 zł.

11. Wykonanie
dachu na
budynku
Zespołu Szkół
w Żurawiczkach
12. Wymiana stolarki

75.000 zł

Gmina
Zarzecze

Wartość zadania: 130.000 zł
W ramach zadania wykonano nadbudowę dachu na istniejącym
stropodachu budynku Zespołu Szkół oraz wykonanie zadaszeń nad
wejściem głównym i wejściem do stołówki. Na zadanie gmina otrzymała
środki z rezerwy oświatowej w wysokości 75.000 zł.

46.000 zł

Gmina
Zarzecze

Wartość zadania: 27.000 zł
W ramach zadania wymieniona została cześć stolarki okiennej
w budynku Szkoły Podstawowej w Rożniatowie – 21 szt. oraz
parapety zewnętrzne. Na zadanie gmina otrzymała środki
z rezerwy oświatowej w wysokości 12.000 zł.

48.500 zł

Gmina
Zarzecze

Wartość zadania: 48.500 zł
W ramach zadania Szkoła Podstawowa im. Orła Białego
w Pełnatyczach otrzymała nowy sprzęt sportowy o wartości
48.500 zł. Środki pochodzą z rezerwy oświatowej.

620.000 zł

Gnina
Zarzecze

Wartość zadania:1.240.000 zł
Projekt obejmuje przebudowę drogi gminnej od km 0+000 do km 2+054
w zakresie: poprawa jakości nawierzchni, likwidację istniejących
zawężeń drogi, poprawa przechyłek oraz poszerzenie pasa ruchu na
łukach, poprawa widoczności pionowej i poziomej

okiennej i
drzwiowej w
budynku Szkoły
Podstawowej w
Rożniatowie
13. Wyposażenie sali
gimnastycznej w
Szkole Podstawowej w Pełnatyczach
14. Remont drogi
gminnej Nr 1 111
04 R w Łapajówce (przez wieś)

Wartość zadania: 24.800 zł
W ramach zadania wyremontowano odcinek drogi o długości 250
mb. Wykonano nawierzchnię tłuczniową na odcinku 200 mb oraz
nawierzchnię z płyt drogowych żelbetowych na odcinku 50 mb,
rów odwadniający na długości 170 mb oraz odmulenie rowu
melioracyjnego na odcinku 100 mb. Na powyższe zadanie gmina
otrzymała dotację w wysokości 12.400 zł z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych.
Wartość zadania: 32.000 zł
W ramach zadania wyremontowano 400 mb drogi. Wykonano
nawierzchnię tłuczniową oraz przepusty. Na powyższe zadanie
gmina otrzymała dotację w wysokości 10.000 zł z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych.
Wartość zadania: 200.000 zł
Zadanie polega na wykonaniu remontu i restauracji drewnianych
schodów wewnętrznych usytuowanych we wschodniej części
pałacu, remoncie stolarki okiennej oraz wewnętrznej stolarki
drzwiowej na parterze i I piętrze, konserwacji posadzek
na parterze, remoncie sufitu w pomieszczeniu oranżerii oraz
obróbek blacharskich (rynny i rury opadowe). Wniosek
o dofinansowanie zadania złożony został w miesiącu styczniu
2008r. Na
powyższe zadanie Gmina otrzymała dotację
w wysokości 200.000 zł ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Prace rozpoczęły się w miesiącu
sierpniu 2008r. i trwały do grudnia 2008r.
Wartość zadania: 19.000 zł
Prace renowacyjne monochromatycznych powierzchni ścian
i sztukaterii w Sali im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Pałacu w Zarzeczu obejmujące uzupełnienie spękań
na powierzchni ścian, uzupełnienie ubytków sztukaterii,
oczyszczenie sztukaterii ścian i sklepienia oraz malowanie ścian.
Powyższe prace zostały wykonane w miesiącu październiku br.
Gmina otrzymała dotację od Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w wysokości 9.000 zł.
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15. Zakup nowego
lekkiego
samochodu
ratowniczogaśniczego dla
OSP Siennów
16. Aktywizacja
Zawodowa
Osób w Trudnej
Sytuacji na
Rynku Pracy
(Organizacja
staży)

50.000 zł

OSP Siennów

536.000 zł

Gmina
Zarzecze

17. Organizacja
zajęć
pozalekcyjnych
przez Publiczne
Gimnazjum w
Zarzeczu

209.000 zł

Publiczne
Gimnazjum
im. Jana
Pawła II w
Zarzeczu

18. Sportowa
inauguracja
roku szkolnego
2008-2009
„Zarzecze
dziękuje
Pekinowi”

15.000 zł

19. A. Nowe
kwalifikacje –
nowe
możliwości
B. Wysoko
wykwalifikowana kadra w
szkołach na
terenie gminy
Zarzecze

Stowarzyszenie

Rozwoju
Gminy
Zarzecze

199.300 zł

Gmina
Zarzecze

poprzez wycinkę drzew, likwidacja zagrożeń z wynikających
z osuwania się skarp poprzez umocnienie skarp płytami,
uregulowanie spływu wód powierzchniowych do nowo
wykonanych
przepustów,
regulację
skrzyżowań
z drogami gminnymi i zjazdami do posesji i działek rolniczych,
wykonanie zjazdów do granicy posesji. Przewiduje się także
częściowe poszerzenie nawierzchni. W miesiącu listopadzie
2008r. złożony został wniosek o dofinansowanie drogi w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
Decyzja o przyznaniu dofinansowania zostanie podjęta przez
Komisję wojewódzką do dnia 31.12.2008r.
Wniosek został złożony w miesiącu październiku 2008r.
Oczekuje na rozpatrzenie.

Wartość zadania: 536.000 zł
W ramach projektu Gmina zorganizowała staże zawodowe
dla 30 osób. Projekt jest skierowany do kobiet, osób
niepełnosprawnych oraz osób po 45 roku życia. Stażyści zostali
skierowani na staż do różnych zakładów pracy, pracują jako:
księgowa, pracownik biurowy, sprzedawca, piekarz. Zakłada się,
że po skończonym stażu minimum 50% stażystów znajdzie
zatrudnienie. Okres realizacji: 03.03.2008r. do 30.06.2009r.
Na realizację projektu gmina otrzymała dotację w wysokości
514.000 zł z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Dotacja pochodzi
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wartość zadania: 190.000 zł
Projekt „Edukacja wysokiej jakości szansą dla młodzieży
gimnazjalnej z Gminy Zarzecze” został złożony w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przewiduje dodatkowe
zajęcia dla 120 uczniów z języka angielskiego, języka
niemieckiego, matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii
i przedsiębiorczości. Dla uczniów zakupione zostały wyprawki
w postaci przyborów szkolnych i książek. Każdy z uczestników
pojedzie na trzydniową wycieczkę w całości finansowaną
z projektu. Do pracowni komputerowych zostały zakupione
programy multimedialne i tablica interaktywna. Projekt złożony
przez Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zarzeczu
uzyskał dofinansowanie w wysokości prawie 190 tys. zł,
realizowany jest od 1 września 2008r. i potrwa do czerwca 2009r.
Wartość zadania: 18.500 zł
W ramach projektu w Hali Sportowej w Zarzeczu została
zorganizowana 2-dniowa olimpiada dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów z terenu gminy. Uczniowie
rywalizowali w kilku konkurencjach: gry i zabawy ruchowe,
turniej mini piłki nożnej dla chłopców, turniej piłki ręcznej
dziewcząt oraz turniej tenisa stołowego dla dziewcząt i chłopców.
Każdy z uczestników imprezy otrzymał medal i dyplom,
a reprezentacje szkół otrzymały puchary. Impreza została
sfinansowana ze środków Ministerstwa Sportu w ramach projektu
KAROL.
Wartość zadania: 199.300 zł
Projekty przewidują studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne
dla 35 nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów z terenu
gminy Zarzecze. W dniu 20 listopada do Wojewódzkiego Urzędu
Pracy zostały złożone 2 wnioski o dofinansowanie w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jeśli Gmina otrzyma
dofinansowanie, w październiku 2009r. kadra pedagogiczna
z terenu gminy rozpocznie I semestr studiów. Projekt będzie trwał
do końca lipca 2010r.
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Stowarzyszenie

20. Uczę się
pływać, by
bezpiecznie
wypoczywać

86.600 zł

21. Przebudowa
ciągu dróg
powiatowych
PrzeworskZarzeczeSiennów

5.000.000 zł

Powiat
Przeworski

22. Podkarpackie
Ośrodki
Przedszkolne –
Nowa jakość
edukacji

1.248.000 zł

Związek Gmin
Ziemi
Przeworskiej

23. Roboty
remontowobudowlane
w Pałacu
Dzieduszyckich
w Zarzeczu

Razem

Rozwoju
Gminy
Zarzecze

520.000 zł

Gmina
Zarzecze

Wartość zadania: 108.000 zł
Projekt jest skierowany do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zarzecze.
Nauką pływania zostanie objętych 360 osób. Planuje sie 20 godzin zajęć
z nauki pływania dla każdego uczestnika projektu (10 x 2-godzinny
wyjazd). Zorganizowane zostanie sześć 5-tygodniowych turnusów.
W jednym turnusie zaplanowano cztery 15-osobowe grupy. Każda z grup
będzie uczestniczyć w zajęciach dwa razy w tygodniu. Przewidywany
termin realizacji: luty-listopad 2009r. Wniosek został złożony do
Ministerstwa Sportu w listopadzie 2008r. Decyzja o przyznaniu
dofinansowania zostanie podjęta w styczniu 2009r.
Wartość zadania: 8.300.000 zł
Udział Gminy Zarzecze: 1.774.000 zł. Projekt przewiduje wykonanie
16,7 km nowej nawierzchni asfaltowej, wzmocnienie podbudowy
tłuczniem w miejscowości Siennów, wymianę istniejących chodników,
wykonanie nowych rowów przydrożnych. Wniosek złożono w miesiącu
maju 2008r. do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego. Wniosek przeszedł pozytywnie I etap oceny formalnej.
Obecnie jest w trakcie oceny merytorycznej. Przewidywany termin
oceny wniosku – I połowa stycznia 2009r. Jeśli wniosek otrzyma
dofinansowanie – prace rozpoczną się w miesiącu kwietniu 2009r.
Wartość zadań: 1.267.000 zł
W miesiącu marcu 2008 roku Związek Gmin Ziemi Przeworskiej
w partnerstwie z Fundacją im. Jana Pawła II Wzrastanie złożył
50 wniosków o dofinansowanie działalności Podkarpackich Ośrodków
Przedszkolnych POP (w tym 13 w gminie Zarzecze). W ramach
projektów ośrodki zostały doposażone w zabawki, materiały plastyczne,
dydaktyczne, środki czystości. Ze środków projektów w gminie Zarzecze
powstało 13 placów zabaw. Projekty realizowane są od 1 kwietnia 2008r.
do 30 czerwca 2009r.
Wartość zadania: 520.000 zł
Projekt zakłada remont oficyny – wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, dachu
oraz remont elewacji, remont pergoli –impregnację, malowanie oraz
odtworzenie brakujących elementów konstrukcji oraz elementów
ozdobnych z drewna dębowego, remont powłoki tynkarskiej elewacji
pałacu i oranżerii. W dniu 21 listopada do Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego został złożony kolejny wniosek
o dofinansowanie zadania. Jeśli wniosek otrzyma dofinansowanie,
już w maju 2009r. rozpoczną się prace budowlane.

18.593.400 zł
Renata Kuk

OPIEKA AD ZABYTKAMI ASZEJ GMIY
Prace pielęgnacyjno-porządkowe
w ramach projektu „Zielone Podkarpacie” w Siennowie
Dnia 30 września 2008 r. w zabytkowym
parku w Siennowie były wykonywane prace
pielęgnacyjno-porządkowe w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”
projektu „Zielone Podkarpacie”. Prace polegały
na wycince samosiewów bzu czarnego.
Do w/w prac zostały zatrudnione 24 osoby
z miejscowości Siennów.
Prace porządkowe były wykonywane
również przez 31 uczniów Szkoły Podstawowej
im.
Marii
Konopnickiej
w
Siennowie.
Nadzór merytoryczny nad całością wykonywanych
prac sprawowała Elżbieta Żygała z-ca dyrektora
Arboretum
i
Zakładu
Fizjografii
w Bolestraszycach.

Uczestnicy akcji – uczniowie SP w Siennowie
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Dalsze
prace
porządkowe
będą
wykonywane przez pracownika skierowanego
przez Powiatowy Urząd Pracy.
Anna Zając

Uczniowie podczas prac porządkowych

REMOT PAŁACU DZIEDUSZYCKICH W ZARZECZU
Niebawem zakończy się pierwszy etap
prac
renowacyjno-remontowych
Pałacu
Dzieduszyckich. Na remont gmina otrzymała
dotację od Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w wysokości 200 tys. zł.
Z dotacji zostały pokryte koszty remontu
i restauracji drewnianych schodów wewnętrznych
usytuowanych we wschodniej części pałacu,
remontu stolarki okiennej oraz wewnętrznej
stolarki drzwiowej na parterze i I piętrze,
konserwacji posadzek na parterze, remontu sufitu
w pomieszczeniu oranżerii oraz rynien i rur
opadowych.
Schody prowadzące na piętro, gdzie
znajdują się sale muzealne były w złym stanie
technicznym. Pamiętają one czasy Magdaleny
z Dzieduszyckich Morskiej. W chwili obecnej
schody odzyskały dawny wygląd. Drewniane
elementy nie nadające się do remontu zostały
wymienione na nowe, konstrukcja schodów została
wzmocniona oraz wykonano nową podsufitkę.
Na koniec wyczyszczone i odnowione elementy
zostały pomalowane lakierem. Dawną świetność
odzyskały także okna oraz drzwi wewnętrzne.
Na całym parterze odnowiono drewniane
posadzki.
Parkiet
został
wycyklinowany

i pomalowany lakierem. Z sufitu oranżerii zniknęły
styropianowe kasetony. Wymieniono również
uszkodzone rynny i rury spustowe z blachy
miedzianej.
Prace
były
prowadzone
pod
Nadzorem
Wojewódzkiego
Konserwatora
Zabytków,
konserwatora dzieł sztuki oraz inspektora nadzoru
budowlanego.
Jednak na tym nie koniec. Dokumentacja
opracowana
we
współpracy
z
Rodem
Dzieduszyckich przewiduje również remont
oficyny, pergoli oraz elewacji pałacu. W dniu
21
listopada
do
Ministerstwa
Kultury
i Dziedzictwa Narodowego został złożony kolejny
wniosek o dofinansowanie na wartość ok. 520 tys.
zł. Projekt zakłada remont oficyny (wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej i termicznej, wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej, dachu oraz remont
elewacji), remont
pergoli – impregnację,
malowanie
oraz
odtworzenie
brakujących
elementów konstrukcji oraz elementów ozdobnych
z drewna dębowego, remont powłoki tynkarskiej
elewacji pałacu i oranżerii. Jeśli wniosek otrzyma
dofinansowanie, już w maju 2009 roku rozpoczną
się prace budowlane.
Renata Kuk

DZIAŁALOŚĆ CETRUM KULTURY W ZARZECZU
POSZUKUJĄC TOŻSAMOŚCI EDUKACJI MUZEALEJ
W dniach 27.10.08 do 29.10.08 zabytkowy
pałac w Zarzeczu został oblężony przez
muzealników z całej Polski. Do naszego muzeum

przybyli przedstawiciele Muzeum Narodowego
z
Warszawy,
Państwowego
Muzeum
Etnograficznego, Muzeum Sportu i Turystyki,
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Muzeum Literatury, Muzeum Stołecznego Miasta
Warszawy, Muzeum Narodowego z Poznania.
Gospodarzami,
a
zarazem
organizatorami
spotkania pod nazwą „Forum Edukatorów
Muzealnych” byli: Wójt Gminy Zarzecze, Związek
Rodu Dzieduszyckich Herbu Sas i Dyrektor
Muzeum Pałac w Wilanowie.
Motywem
przewodnim
konferencji
było poszukiwanie tożsamości edukacji muzealnej.
W ramach obrad poruszone zostały kwestie
miejsca muzeum w procesie edukacji oraz
najnowsze trendy i metody wykorzystywane przez
muzea w działalności edukacyjnej.
Trzydniowe
spotkanie
rozpoczęli
organizatorzy. Zebranych powitała Izabela
Dzieduszycka
–
Przewodnicząca
Związku
Rodowego Dzieduszyckich Herbu Sas, Wiesław
Kubicki – Wójt Gminy Zarzecze oraz Paweł
Jaskanis – Dyrektor Muzeum Pałac w Wilanowie.
Pierwszy dzień konferencji był skupiony
na Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu.
Rozmawiano o współpracy między „najmłodszym

muzeum”
(czyli
Muzeum
Dzieduszyckich
w Zarzeczu) a Muzeum Pałac w Wilanowie.
Pięknie o przeszłości pałacu opowiadała Izabela
Dzieduszycka, a o przyszłości Wójt Gminy
Wiesław Kubicki. Kulminacją dnia było
zwiedzanie ekspozycji muzealnej zarzeckiego
pałacu. Muzealnicy byli zachwyceni pięknem
tkwiącym we wnętrzach rodowej siedziby
Dzieduszyckich, a nawet można było usłyszeć
opinie, że te wnętrza pałacowe „żyją”,
nie są nieruchomymi pomieszczeniami, bije
od nich życie.
Trzy dni konferencji były okazją
do rozmów, dyskusji, rozmaitych prezentacji,
ale także były okazją do skosztowania smacznych
regionalnych potraw i posłuchania regionalnej
muzyki w wykonaniu zespołu „Gacoki” z Gaci .
Konferencja szybko dobiegła końca,
a muzealnicy w wybornych humorach opuszczali
to magiczne miejsce, jak sami o Zarzeczu
i o pałacu się wyrazili.
Barbara Szczygieł

X JUBILEUSZOWY FESTY POD PLATAEM
- REGIOALY PRZEGLĄD GRUP ŚPIEWACZYCH ZARZECZE 2008
W dniu 14 września 2008r. w iście
jesiennej pogodzie, odbył się X Jubileuszowy
Przegląd Grup Śpiewaczych, w którym
uczestniczyło 16 zespołów śpiewaczych, w dwóch
kategoriach: dorośli i młodzież.
Współorganizatorem
Przeglądu
było
Centrum Kulturalne w Przemyślu, a patronat
medialny przejęła już po raz dziesiąty „Gazeta
Jarosławska”. Przegląd odbywał się w ramach
Dni Europejskiego Dziedzictwa.
Imprezę zaszczycili swą obecnością
przedstawiciele
Urzędu
Wojewódzkiego
w Rzeszowie, Biura Dokumentacji Zabytków
w Rzeszowie, radni Rady Gminy Zarzecze,
dyrektorzy szkół oraz sołtysi.
Przegląd Grup Śpiewaczych otworzył Wójt
Gminy Zarzecze Wiesław Kubicki i p.o. Dyrektora
Centrum Kultury w Zarzeczu Tadeusz Kiełbowicz.
Jury w składzie: Jerzy Dynia – muzyk z TVP3
Oddział w Rzeszowie, Katarzyna Ignas – etnograf
z Muzeum z Przeworska, Jan Zołoteńko – muzyk
z Wojewódzkiego Domu Kultury z Rzeszowa
po wysłuchaniu piosenek konkursowych przyznało
następujące nagrody i wyróżnienia:
KATEGORIA MŁODZIEŻOWA:
I miejsce i tytuł LAUREATA PRZEGLĄDU
wyśpiewał Zespół Śpiewaczy z Maćkówki,

II miejsce zdobył Zespół Śpiewaczy ze Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarzeczu,
III miejsce zdobył Zespół Śpiewaczy z Dobkowic
gmina Chłopice,
Wyróżnienie – Zespół Śpiewaczy z Łapajówki.
KATEGORIA DOROŚLI:
I miejsce i tytuł LAUREATA PRZEGLĄDU
wyśpiewał Zespół Śpiewaczy z Rożniatowa,
II
miejsce
zdobył
Zespół
Śpiewaczy
„Dzikowianie” ze Starego Dzikowa,
III miejsce zdobyły 2 zespoły:
Zespół Śpiewaczy „ Cantus” z Gorliczyny gmina
Przeworsk,
Zespół Śpiewaczy z Kisielowa.
Wyróżnienia otrzymały:
Zespół Śpiewaczy „Białoboczoki” z Białobok
gmina Gać,
Zespół Śpiewaczy „Gacanki” z Gaci,
Zespół Śpiewaczy „Jawor” z Jawornika Polskiego,
Zespół Śpiewaczy „Niezapominajka” z Jawornika
Polskiego,
Zespół Śpiewaczy „Krzeczowiczanki” z Krzeczowic gmina Kańczuga,
Zespół Śpiewaczy z Maćkówki,
Zespół Śpiewaczy „Pawłosiowianie” z Pawłosiowa,
Zespół Śpiewaczy „Piganeczki” z Pigan gmina
Sieniawa.
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Każdy zespół otrzymał nagrodę pieniężną,
dyplom oraz pamiątkową statuetkę upamiętniającą
nasz mały jubileusz.

Zespół Śpiewaczy z Łapajówki

Kiermasz sztuki ludowej przyciągał swoimi
barwnymi stoiskami, a największą atrakcję
wzbudzało stoisko z miodami pitnymi, gdzie
można było degustować wspaniałe nalewki.
Licznie zgromadzona publiczność oraz
uczestnicy Przeglądu mogli posłuchać i potańczyć
do pięknej ludowej muzyki Kapeli Ludowej
„Gacoki” z Gaci Przeworskiej oraz
Kapeli
Rodziny Pelców z Hadli Kańczudzkich.
Nie zabrakło również atrakcji dla dzieci,
które mogły chwilę spędzić na zamku dmuchanym,
trampolinie, spróbować smaku popcornu, waty
cukrowej i wrócić do domu z balonikiem
na druciku i zabawkami.
Organizatorzy
dziękują
zespołom
i publiczności za liczne przybycie i wspaniałą,
ciepłą atmosferę.
Anna %iemczak

JUBILEUSZ ZESPOŁU ŚPIEWACZEGO Z ROŻIATOWA
W sobotnie popołudnie, 08 listopada 2008
roku, Remiza OSP w Rożniatowie tętniła życiem.
Zespół Śpiewaczy obchodził swój piękny jubileusz
– 10-lecie działalności.
Na imprezę przybyli: Wójt Gminy Zarzecze
Wiesław Kubicki, Członek Zarządu Powiatu
Przeworskiego
Jacenty
Kusy,
Dyrektor
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”
w Rzeszowie Lucyna Rybak, Radna Rady Gminy
Zarzecze a zarazem Przewodnicząca Koła
Gospodyń Wiejskich w Rożniatowie Małgorzata
Górska, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana
Kardynała Wyszyńskiego w Rożniatowie Maria
Bojarska, Instruktorzy Centrum Kulturalnego
w Przemyślu: Krystyna Trojanowska i Agata
Hemon, Zespoły Śpiewacze: „Jawor” z Jawornika
Polskiego, „Dzikowianie” ze Starego Dzikowa,
„Pawłosiowianie” z Pawłosiowa, Rodzime
zespoły: z Kisielowa, Maćkówki i Łapajówki,
Przedstawiciele
organizacji
społecznych
i politycznych wsi Rożniatów.
Część oficjalna rozpoczęła się od powitania
gości, a następnie Wójt Gminy przybliżył historię
powstania
zespołu
oraz
złożył
gorące
podziękowania członkom zespołu oraz Helenie
Kasperskiej, która jak to powiedział – jest
skarbnicą piosenek ludowych tego regionu.
Na ręce Kierownika Zespołu Bolesława Bluczaka,
Wójt Gminy przekazał wygrawerowany list
gratulacyjny, a goście składali gratulacje, kwiaty
i upominki.

Jubilaci podczas występu

Część artystyczną przygotował Zespół
Śpiewaczy z Kisielowa, który „śpiewająco”
przedstawił historię zespołu oraz ujawnił swoje
zdolności kabaretowe, parodiując piosenki
biesiadne, za co otrzymał gorące brawa. Wystąpił
również Zespół Młodzieżowy ZMW przy KGW
w Rożniatowie, który przygotował dwa skecze.
Po sporej dawce śmiechu podano obiad.
Z Kapelą Ludową „Gacoki” z Gaci goście
i organizatorzy bawili się rewelacyjnie, a piosenki
w ich wykonaniu wprowadzały w świat młodości
i wspomnień. Tańcom i śpiewom nie było końca.
Wspaniała rodzinna atmosfera udzieliła się
wszystkim, a parkiet był oblegany przez
biesiadujących. Życzymy zespołowi następnych
tak wspaniałych jubileuszy.
Anna %iemczak
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PODKARPACKIE OŚRODKI PRZEDSZKOLE
Gmina Zarzecze jest jedną z 10 gmin
realizujących projekt „Podkarpackie Ośrodki
Przedszkolne
–
nowa
jakość
edukacji”
współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Liderem projektu
jest Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II
„WZRASTANIE”, a partnerem Związek Gmin
Ziemi Przeworskiej, do którego należy gmina
Zarzecze. Na jej terenie zlokalizowano 13, spośród
50 takich ośrodków.
Działalność ośrodków ma na celu
upowszechnianie edukacji dla dzieci w wieku
3-5 lat, które mieszkają na wsi i nie chodzą
do przedszkola, przygotowanie ich do nauki
w szkole, a także wyrównywanie szans
edukacyjnych między miastem w wsią oraz
przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu.
Rodzice zostali bezpośrednio włączeni w realizację
programu, pełnią w ośrodku rolę asystenta
nauczyciela, dyżurują podczas zajęć i dzięki temu
uczestniczą w rozwoju własnych dzieci. Lepiej
rozumieją swoją rolę, chętnie przychodzą
na zajęcia i współpracują z nauczycielką.
Obecnie do ośrodków przedszkolnych na
terenie gminy Zarzecze uczęszcza 164 dzieci.
Zainteresowanie ośrodkami było tak duże,
iż w większych miejscowościach jak Zarzecze,
Żurawiczki, Siennów i Maćkówka zlokalizowano
po dwa ośrodki przedszkolne.

specjalistów odbywają się w każdym ośrodku dwa
razy w miesiącu.
Zadania wynikające z promocji zostały
zrealizowane poprzez zamówienie i wykonanie
szyldów, które zostały umieszczone na zewnątrz
budynku oraz tabliczki na drzwi sali, w której
mieści się ośrodek. Zakupione zostały również
nalepki z logo programu. Zostały one umieszczone
na wszystkich urządzeniach i materiałach
dydaktycznych oraz sprzęcie.

Zajęcia z psychologiem w ośrodku w Siennowie

Dzięki dofinansowaniu z EFS dla każdego
ośrodka zakupiono i zamontowano plac zabaw
dla dzieci, składający się z huśtawki podwójnej,
huśtawki wagowej oraz zestawu zabawowego
z wieżą z daszkiem, pomostem, schodkami oraz
zjeżdżalnią.

Zajęcia z logopedą w ośrodku w Łapajówce
Plac zabaw w Maćkówce

We wrześniu przeprowadzono rekrutację
specjalistów, tj. psychologów i logopedów
chętnych do pracy w ośrodkach. Zatrudnionych
zostało 12 psychologów i 9 logopedów. Wizyty

Ponadto zakupione zostały także pomoce
dydaktyczne, książki, materiały plastyczne oraz
zestawy pomocy dla nauczycieli i specjalistów.
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Zgodnie z harmonogramem została
przeprowadzona ewaluacja projektu, która polegała
na opracowaniu, wydrukowaniu i przekazaniu
ankiet rodzicom dzieci z prośbą o ich wypełnienie.
Celem badania było zdiagnozowanie umiejętności
dzieci w początkowej fazie projektu.
Ponadto
w
miesiącu
październiku
i listopadzie zorganizowane zostały szkolenia
we wszystkich ośrodkach
przedszkolnych
dla rodziców, które poprowadzili trenerzy

z Fundacji im. Jana Amosa Komeńskiego.
Na szkoleniach zostały rozdane książki autorki
Anne Bacus „Dziecko od 3 roku do 6 lat”
rodzicom, którzy brali w nich czynny udział.
W listopadzie został ogłoszony przetarg
na opracowanie i wydruk kalendarzy na rok 2009
w ramach projektów Podkarpackie Ośrodki
Przedszkolne – nowa jakość edukacji. Ofertę
złożyło 4 firmy.
Jan Szajny

CO SŁYCHAĆ W SZKOŁACH A TEREIE ASZEJ GMIY
„Edukacja wysokiej jakości szansą dla młodzieży gimnazjalnej
z gminy Zarzecze”
Od 1.09.2008r. w Publicznym Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Zarzeczu realizowany
jest Projekt pod nazwą „Edukacja wysokiej jakości
szansą dla młodzieży gimnazjalnej z Gminy
Zarzecze” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Kwota uzyskanej dotacji na realizacje
projektu to 189 550 zł.
W
ramach
Projektu
gimnazjaliści
uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne prowadzone
z uwzględnieniem metod IT (zajęcia prowadzone
są w pracowniach komputerowych przy użyciu
programów
multimedialnych
i
tablicy
interaktywnej) z takich przedmiotów jak: język
angielski, język niemiecki, matematyka, fizyka,
chemia, biologia, geografia i przedsiębiorczość.
Wsparciem została objęta grupa 120 uczniów klas
I-III z Publicznego Gimnazjum w Zarzeczu.
Uczniowie otrzymali wyprawki w postaci
przyborów szkolnych (długopisy, kalkulatory,
piórniki, ołówki, temperówki, gumki, zeszyty
i teczki), a w najbliższym czasie otrzymają książki
(słowniki, encyklopedie, repetytoria), w końcowej
fazie projektu każdy z uczestników pojedzie
na trzydniową wycieczkę w całości finansowaną
z budżetu projektu. Wartość wszystkich wyprawek

to 3600 zł, książek to 7200 zł natomiast wartość
wycieczek to 33560 zł.

Zajęcia pozalekcyjne z języka niemieckiego

Do pracowni komputerowych zastały
zakupione programy multimedialne o wartości
około 10 tys. złotych i tablica interaktywna
o wartości 6 tys. Zajęcia są realizowane od 15
września i potrwają do połowy czerwca 2009 roku.
Łącznie będą trwały 72 godziny z każdego
przedmiotu.
Katarzyna Balawender

"W świecie pełnym niepewności i niepokoju
nasz Ruch błyszczy jak złoty łańcuch na ciemnym tle..."
/R.Baden-Powell/

Dnia 17.09.2008r. po trwającej prawie rok
Próbie Harcerskiej, harcerze z Publicznego
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zarzeczu złożyli,
w obecności Komendanta Hufca w Przeworsku,
phm. Wojciecha Młodnickiego, Przyrzeczenia

Harcerskie. Od tego momentu stali się
pełnoprawnymi członkami ZHP.
"Starajcie się zostawić ten świat troszkę
lepszym niż go zastaliście..."
Cały czas starają się doskonalić swój
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charakter i siłę woli. Włączają się w różnego
rodzaju akcje, zdobywają przy tym nowe
sprawności i doświadczenia. Chcą żyć zgodnie
z Prawami Harcerskimi. Systematycznie spotykają
sie na zbiórkach, czas spędzony razem, nigdy nie
jest czasem zmarnowanym. Na zbiórkach poznają
historię harcerstwa, piosenki harcerskie oraz
urządzają różne gry i zabawy.

Zbiórka Sztandarowa Chorągwi Podkarpackiej

"Z praw harcerskich robimy dekalog,
a to jest tylko kodeks, którego przestrzeganie
daje nam prawo do nazwy harcerza."
Do drużyny ciągle przybywają nowe osoby,
co świadczy o tym, że coraz więcej młodzieży chce
żyć w zgodzie z Harcerskimi Ideałami. Wszyscy są
traktowani równo, nie ma podziału na "nowych"
i "starych" harcerzy, ponieważ nie liczy się dla
nich okres przynależności, lecz zaangażowanie
i doskonalenie się w Prawach Harcerskich.
"Harcerskie życie jest nieustanną
wędrówką..."
W październiku 2008r. brali udział
w Zlocie Harcerskim w Jaworniku Polskim, gdzie
przygotowywali się do obchodów 90-tej rocznicy

Odzyskania Niepodległości.
W listopadzie porządkowali zapomniane
groby na cmentarzach w Zarzeczu, Siennowie
i Pełnatyczach oraz zaopiekowali się grobami
znajdującymi
się
przy
dawnej
cerkwi
w Rożniatowie.
"Celem skautingu jest wyrabianie
w młodzieży samodzielności i szlachetności,
drogą zwalczania swych wad."
25-27
listopada
2008r.
zastępowi
i przyboczni z drużyny brali udział w szkoleniu
liderów grup młodzieżowych.
Prężnie przygotowują się do kolejnego
bardzo ważnego wydarzenia, które czeka drużynę
– tj.: nadanie imienia drużynie. Chcą, aby
patronem
drużyny
został
płk
Wojciech
Szczepański,
który
urodził
się
1914r.
w Żurawiczkach. Chcąc zdobyć jak najwięcej
informacji na jego temat w maju 2008r. spotkali
się z dr Berezą, pracującym w IPN w Rzeszowie,
który opowiadał o losach pułkownika i działalności
AK w naszym obwodzie.
"ie to ma wielkie znaczenie, czy
aktualnie osiągamy nasze najwyższe ideały, lecz
to, że są one wysokie."
Obecnie pracują nad projektem, mającym
przybliżyć sylwetkę Wojciecha Szczepańskiego.
W przyszłości planują odwiedzić Wólkę Pełkińską
– miejscowość, w której zmarł płk Szczepański.
"ie błądzi tylko, ten kto nic nie robi..."
Jednym
z
obecnych
zadań
było
przygotowanie kiermaszu świątecznego, na którym
harcerze sprzedawali własnoręcznie robione
ozdoby świąteczne. Kiermasz odbył się 14 grudnia
br. przy Kościołach Parafialnych w Pełnatyczach,
Siennowie i Zarzeczu.
Liliana Dziedzic

„DAĆ SZASĘ”
„Dać szansę” to nazwa projektu
edukacyjnego, który od 20 października 2008r. jest
realizowany w Szkole Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zarzeczu.
Na realizację tego programu zostały pozyskane
fundusze w ramach Rządowego Programu
Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci
i Młodzieży w 2008 roku w kwocie 15 tys.
złotych. Projekt obejmuje siedmiu uczniów
niepełnosprawnych, którzy uczęszczają do szkoły
w Zarzeczu.

Program ma na celu poprawienie
i
zwiększenie
efektywności
kształcenia
i wychowania uczniów niepełnosprawnych
w szkole ogólnodostępnej, stworzenie warunków
sprzyjających
wszechstronnemu
rozwojowi
dziecka na miarę jego indywidualnych potrzeb,
wspieranie rozwoju społecznego i przygotowanie
do samodzielnego życia w społeczeństwie na miarę
indywidualnych możliwości.
Dzięki pozyskanym funduszom zostaną
zakupione nowoczesne pomoce dydaktyczne
i wyposażenie przystosowane do pracy z dzieckiem
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niepełnosprawnym. Oprócz tego uczniowie mają
okazję uczestniczyć w wyjazdach do instytucji
kulturalnych; kina, teatru, parku zabaw. W ramach
projektu odbywają się też dodatkowe zajęcia
pozalekcyjne.
Do tej pory zostały zorganizowane trzy
wyjazdy. Dzieci spędziły kilka godzin w parku
zabaw „Fantazja” w Rzeszowie i obejrzały film pt.
„Wyprawa w kosmos” w kinie Helios.
Niezapomnianych wrażeń dostarczyło zwiedzanie
stadniny koni w Zabajce i lotniska w Jesionce.
Dzięki dodatkowym zajęciom pozalekcyjnym
również
uczniowie niepełnosprawni mogą
rozwijać swoje zdolności, wzmacniać mocne
strony i kompensować deficyty. Na zajęciach
teatralno-artystycznych realizowany jest program
„Kolorowy zawrót głowy”. Jego celem jest

rozbudzanie
zainteresowań
plastycznych,
muzycznych i teatralnych oraz wzmacnianie
poczucia własnej wartości. Na zajęciach
informatycznych dzieci pracują w oparciu
o nowoczesne programy multimedialne.
W ramach projektu w grudniu zostanie
zorganizowane spotkanie integracyjne dla całej
społeczności szkolnej i rodziców, które być może
przyczyni się do zmniejszenia barier i stereotypów
społecznych i pełniejszej integracji osób
niepełnosprawnych ze środowiskiem, w którym
żyją.
Program realizowany jest przez nauczycieli
zatrudnionych w szkole w Zarzeczu przy
współpracy z Gminą Zarzecze.
Beata Klisz

STYPEDIA DLA AJZDOLIEJSZYCH
Dnia 20.11.2008r. o godz. 1700 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu odbyła się uroczystość
rozdania stypendiów Stowarzyszenia Rozwoju
Gminy Zarzecze dla najzdolniejszych uczniów
z terenu Gminy Zarzecze.

• Elżbieta Borlik
• Paweł Piątek
• Patrycja Płocica
• Damian Piątek
• Klaudia Marcińczak
• Sylwia Kuras
• Gabriela Pieczek
Szkoły średnie:
• Daniel Szeliga
• Adam Gontarz
• Justyna Cielecka
• Mateusz Bieniasz
• Damian Skowronek
• Natalia Drabik
• Konrad Pieniążek

Rozdanie stypendiów

Stypendia przyznawane są co roku dla
uczniów, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce,
odnoszą sukcesy w konkursach, olimpiadach
na szczeblu wojewódzkim, o niskim dochodzie
w rodzinie. Stypendia otrzymali:
• Jakub Sirko – Szkoła Podstawowa im. Marii
Konopnickiej w Siennowie
• Karina
Darasz
–
Szkoła
Podstawowa
im. Królowej Jadwigi w Mackówce
• Mateusz Świerk – Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II w Zarzeczu
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Zarzeczu:

Zaproszeni goście oraz stypendyści

Uroczystość rozdania stypendiów uświetnił
swoim występem zespół teatralny „Guzik”
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ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Siennowie, który zaprezentował sztukę „Złota
kaczka” i tańce nowoczesne.
Rodzicom
uczniów,
stypendystom
i nauczycielom, którzy przyczynili się do sukcesów
naszych stypendystów GRATULUJEMY!
Stypendia, jak co roku, są współfinansowane przez Fundację im. Stefana Batorego
w Warszawie w ramach projektu „Równe szanse”.
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zarzecze
na koncie lokalnego funduszu stypendialnego
zebrało 20 tys. zł. Są to środki pochodzące z 1%
podatku od osób fizycznych, darowizny od firm,
Stowarzyszenia Przymierze Rodzin w Warszawie,
Związku Rodowego Dzieduszyckich i środki

własne wypracowane przez organizowanie imprez
charytatywnych. Od bieżącego roku po raz
pierwszy urzędy skarbowe nie informują nas
o osobach, które przekazały na konto naszego
stowarzyszenia 1%, a jedynie o kwocie ogólnej,
jaka wpłynęła na nasze konto. W związku z tym
WSZYSTKIM, KTÓRZY PRZEKAZALI 1%
PODATKU OD OSÓB FIZYCZYCH A
KOTO STOWARZYSZEIA ROZWOJU
GMIY
ZARZECZE
DZIĘKUJEMY!
Jednocześnie informujemy, że całość przekazanej
kwoty została przeznaczona na stypendia.
Sprawozdanie
finansowe
na
stronie
www.stowzarzecze.republika.pl
Emilia Pelc

„KOMPUTER DLA UCZIA”
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Zarzeczu, jako jedno z czterech w powiecie
przeworskim, zostało wytypowane przez Kuratora
Oświaty w Rzeszowie do udziału w programie
„Komputer dla ucznia”. Celem programu
wdrażanego przez Kancelarię Premiera Rady
Ministrów jest wyposażenie do roku 2010
wszystkich gimnazjów w Polsce w sprzęt
komputerowy tak, aby uczniowie mieli do niego
łatwy dostęp i korzystali z niego jako narzędzia
edukacyjnego. Pierwszy etap dotyczy 155 szkół
z naszego województwa i rozpoczyna się

szkoleniem nauczycieli w listopadzie i grudniu.
Z naszego gimnazjum udział w szkoleniu weźmie
czternastu nauczycieli. Celem szkolenia jest
przygotowanie ich do efektywnego wykorzystania
komputerów
przenośnych
w
procesie
edukacyjnym. Jednocześnie w Kancelarii Premiera
Rady Ministrów trwają prace nad wyborem
optymalnego sprzętu i oprogramowania, na który
już zapewnione są środki w przyszłorocznym
budżecie.
Dorota Wątroba

Studia podyplomowe dla nauczycieli
uczących w szkołach na terenie gminy Zarzecze
W dniu 20 listopada 2008r. Gmina
Zarzecze złożyła w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
w Rzeszowie dwa wnioski o dofinansowanie
studiów
podyplomowych
i
kursów
kwalifikacyjnych dla nauczycieli uczących w
szkołach na terenie naszej gminy. Każdy wniosek
został przygotowany na kwotę prawie 100 tys. zł.,
czyli maksymalną dopuszczalną kwotę. Łącznie
projekty mają wartość 200 tys. zł. z czego 15 %
to wkład własny gminy.
Jeśli
wnioski
zostaną
pozytywnie
rozpatrzone, od października 2009r. 35 nauczycieli
rozpocznie studia podyplomowe lub kursy
kwalifikacyjne. Każdy nauczyciel przez okres
dwóch semestrów, czyli do 30 czerwca 2010r.
będzie miał w 100% zwracany koszt kształcenia,

ponadto zwrócone zostaną koszty dojazdu
do uczelni. W ramach projektu nauczyciele
podejmą studia m.in. na takich kierunkach jak:
matematyka, informatyka, przyroda, historia,
logopedia, psychologia, oligofrenopedagogika.
Nauczyciele będą dokształcać się również poprzez
kursy kwalifikacyjne m.in.: zarządzanie oświatą,
terapia pedagogiczna oraz kursy instruktorskie
z zakresu sportu.
Dzięki podniesieniu kwalifikacji przez
nauczycieli uczących w szkołach na terenie naszej
gminy, dzieci i młodzież będą mogły skorzystać
z
zajęć
prowadzonych
przez
wysoko
wykwalifikowaną kadrę.
Sylwia Bembenek
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Z ŻYCIA PARAFII
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Diakonia Wyzwolenia KWC
ie lękajcie się ! Otwórzcie drzwi Chrystusowi.
W bieżącym numerze naszego ,,Kuriera”
pragnę przybliżyć państwu działalność Krucjaty
Wyzwolenia Człowieka założonej przez sługę
bożego ks. Franciszka Blachnickiego założyciela
Ruchu Światło-Życie.
Słowa Ojca świętego Jana Pawła II zawarte
w jego liście pożegnalnym do Polaków
z dn. 23 października 1978r.: ,,proszę abyście
przeciwstawili się wszystkiemu, co uwłacza
ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego
społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego
egzystencji i dobru wspólnemu, co może
umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca
ludzkości,
narodów
chrześcijańskich,
Chrystusowego Kościoła” – stały się – i to już
od chwili ich wygłoszenia przez Ojca świętego
podczas pamiętnej audiencji pożegnalnej –
bezpośrednim bodźcem i natchnieniem do podjęcia
nadzwyczajnej akcji na rzecz ratowania narodu
od alkoholizmu oraz innych zagrożeń.
Ruch Światło-Życie poczuł się pierwszym
i odpowiedzialnym adresatem powyższego apelu
Jana Pawła II skierowanego do wszystkich
Polaków.
Krucjata Wyzwolenia Człowieka nie jest
organizacją ani stowarzyszeniem, ale programem
działania wyrastającym z chrześcijańskiego
poczucia odpowiedzialności i zaangażowania
oraz formą chrześcijańskiego świadectwa życia,
działalności charytatywnej i apostolstwa.
Jest akcją o charakterze religijnym i moralnym.
Wyzwolenie człowieka nie jest pojmowane jako
wyzwolenie w sensie politycznym, społecznym,
lub ekonomicznym, ale jako wewnętrzne
wyzwolenie człowieka w sensie Ewangelii, które
oczywiście będzie wywierało swój dobroczynny
wpływ na wszystkie wymienione dziedziny życia
ludzkiego, które domagają się uzdrowienia przez
obecność i zaangażowanie nowych ludzi
wyzwolonych
z
egoizmu
ku
postawie
bezinteresownej służby.
KWC powstaje z inicjatywy Ruchu
Światło-Życie jako jego służba DIAKOIA
wobec społeczeństwa, narodu i państwa. W obliczu

wielkich zagrożeń, służy dobrze pojętemu dobru
narodu i społeczeństwa, dlatego zasługuje
na poparcie władz i czynników administracyjnych,
jakie przysługują stowarzyszeniom wyższej
użyteczności publicznej.
KWC nie zamierza odrzucać czy
zastępować stosowanych dotychczas form walki
z alkoholizmem czy innymi zagrożeniami,
przeciwnie, pragnie korzystać z dorobku
i doświadczeń podjętych wcześniej inicjatyw,
pragnie zjednoczyć z nimi swoje wysiłki.
Krucjata Wyzwolenia Człowieka, zwana
też Dziełem Niepokalanej, Matki Kościoła, jest
ruchem maryjnym […], który stoi zdecydowanie
na stanowisku całkowitej abstynencji od alkoholu.
Krucjata zrzesza w swoich szeregach tylko
całkowitych abstynentów i zmierza do tego,
aby jak najwięcej ludzi w imię miłości
do iepokalanej nakłonić do decyzji całkowitej
abstynencji od alkoholu. Przez abstynencję
rozumie KWC całkowite i dobrowolne
wyrzeczenie się alkoholu jako napoju - pod
wszelką postacią i we wszelkiej ilości.,
nie kupowania i nie częstowania alkoholem.
Definicja ta nie obejmuje używania alkoholu
w innym charakterze np. jako lekarstwa (jeśli
alkohol występuje jako składnik prawdziwego
lekarstwa) lub w celach liturgicznych. Również
spożywanie alkoholu w potrawach (np. w tortach)
lub w cukierkach zasadniczo nie podpada pod
pojęcie abstynencji. Z tak określonej definicji
abstynencji wynika, że nie chodzi tu o zwalczanie
alkoholu jako takiego, ale o zwalczanie
zwyczajów picia, które powszechnie panują
w życiu towarzyskim i łączący się z nimi
towarzyski przymus picia.
Abstynencja
przyjęta
świadomie
i dobrowolnie wyzwala tego, kto ją praktykuje,
a także drugiego człowieka, poprzez solidarne
stanięcie obok niego. Jest to „taktyka podania
dłoni” zamiast głoszenia haseł i programów,
które jeszcze nie przynoszą wyzwolenia.
Wyzwalając
innych,
wyzwalamy
siebie.
Ostatecznie wyzwalający prowadzi wyzwolonego do Chrystusa, w którym jest ideał
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i realizacja naszej wolności. Tylko człowiek
wolny może wyzwolić innych.
Jaką wymowę mają symbole KWC?
Przesłanie
Krucjaty
wyraża jej herb. Zawołaniem
Krucjaty są słowa „Nie
lękajcie się!” często wypowiadane przez Chrystusa,
a także często wypowiadane
przez papieża Jana Pawła II
przypominają one członkom
Krucjaty, że głównym ich
zadaniem jest wyzwalanie ludzi
od lęku, który czyni człowieka niewolnikiem.
Krzyż to znak Krucjaty – wyprawy krzyżowej,
a zarazem znak najgłębszej tajemnicy wolności.
Litera „M” symbolizuje stojącą pod krzyżem
Maryję – wzór naszego oddania się Chrystusowi i
zjednoczenia z Nim. Małe „m” po drugiej stronie
krzyża to „my”, którzy stajemy na zawołanie
Papieża, aby wraz z Nim zjednoczyć się z Maryją
(Totus Tuus) w oddaniu się Chrystusowi. Dlatego
KWC nazywana jest także dziełem Niepokalanej
Matki Kościoła.
Główną patronką KWC jest Niepokalana
Matka Kościoła. W Niepokalanej członkowie

Krucjaty widzą wzór osoby ludzkiej w pełni
wolnej, bo całkowicie przez bezinteresowną miłość
oddanej Chrystusowi i dziełu zbawienia ludzi.
Złączenie się z Maryją w tej postawie stanowi
najgłębszą tajemnicę żywotności i owocności
KWC.
Drugim patronem KWC jest św. Stanisław,
biskup i męczennik, patron ładu moralnego
w Polsce. Św. Stanisław jest dla członków
Krucjaty wzorem odwagi w dawaniu świadectwa
najwyższym wartościom.
KWC uznaje także za swego patrona
św. Maksymiliana Kolbe, który uczy oddania
się Niepokalanej i jest wspaniałym przykładem
oddania życia za braci.
− Jeżeli
chcesz
podać
pomocną
dłoń
zniewolonym braciom i siostrom
− Jeżeli myślisz o przyszłości swojej rodziny
− Jeżeli pragniesz kształtować nasze życie
w prawdzie i wolności chrześcijańskiej
Otwórz swoje serce i weź udział w Krucjacie
Diakonia Wyzwolenia parafii Zarzecze zaprasza
w każdą pierwszą sobotę miesiąca do włączenia się
w modlitwę o uwolnienie od wszelkich zniewoleń, a
szczególnie z nałogu alkoholizmu.
Józef Barczyński

GMIY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZEJ
Informacja dotycząca funduszu alimentacyjnego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zarzeczu informuje, że od października 2008r.
wypłaca świadczenia z funduszu alimentacyjnego
41 osobom uprawnionym. Średnia wysokość
świadczenia miesięcznie na jedną osobę wynosi
226 zł. Łącznie kwota wypłacana co miesiąc
to 9.260 zł.
W związku z przyznanymi świadczeniami
do dłużników alimentacyjnych zostały przesłane
informacje o wysokości przyznanych świadczeń
jak również o ich zobowiązaniach wobec Skarbu
Państwa. Informacje zostały również przesłane
do gmin ze względu na miejsce zamieszkania
dłużnika.
W chwili obecnej na terenie Gminy
Zarzecze
jest
28
osób
zobowiązanych
do alimentacji. Dłużnik alimentacyjny jest
zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu
wierzyciela należności w wysokości świadczeń
wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie
uprawnionej do alimentów, łącznie z ustawowymi
odsetkami.

W związku z przyznanymi osobie
uprawnionej
świadczeniami
z
funduszu
alimentacyjnego wystąpiono z wnioskiem do Gmin
ze względu na zamieszkanie dłużnika o podjęcie
działań
wobec
dłużnika
alimentacyjnego.
Po
otrzymaniu
w/w
wniosku
zostanie
przeprowadzony wywiad alimentacyjny, w celu
ustalenia
sytuacji
rodzinnej,
dochodowej
i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także
jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia
na utrzymanie osoby uprawnionej, oraz odbierane
będzie od niego oświadczenie majątkowe.
W przypadku uniemożliwienia przez
dłużnika
alimentacyjnego
przeprowadzenia
wywiadu alimentacyjnego, odmowy złożenia
oświadczenia majątkowego oraz odmowy podjęcia
prac, w ramach aktywizacji zawodowej, uchylania
się od nich lub odmowy zarejestrowania się jako
bezrobotny, odmowy zarejestrowania się jako
poszukujący pracy w przypadku braku możliwości
zarejestrowania się jako bezrobotny, dłużnik:
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- składa wniosek o ściganie za przestępstwo
określone w art. 209 Kodeksu karnego
- kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa
jazdy dłużnika alimentacyjnego.
Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r.
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Dz.U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.)
w przypadku bezskuteczności egzekucji osoba
uprawniona do alimentów (dziecko za pośrednictwem swego przedstawiciela ustawowego) może
złożyć do Wójta Gminy Zarzecze wniosek
o podjęcie
działań
wobec
dłużnika
alimentacyjnego. Do wniosku należy dołączyć
zaświadczenie od komornika prowadzącego
postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności
egzekucji, zawierające informację o stanie
egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz
o działaniach
podejmowanych
w
celu
wyegzekwowania zasądzonych alimentów.
Jednocześnie informuję, że nadal można
składać wnioski w sprawie przyznania świadczeń
z funduszu alimentacyjnego. Wnioski należy
składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
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.
Matka/ojciec nie musi być osobą rozwiedzioną
lub pozostającą w separacji, aby móc otrzymać
świadczenie, wystarczy, że ma zasadzone alimenty.
Świadczenia alimentacyjne przyznawane są
na tzw. okres świadczeniowy - tj. do 30 września
następnego roku.
Anna Krzeszowska-Gwóźdź

Teatr „Kurtyna” w naszych gimnazjach
W dniu 7.11.2008r. w Publicznym
Gimnazjum w Zarzeczu oraz w Zespole Szkół
w Żurawiczkach gościł Teatr „Kurtyna” z Krakowa
ze spektaklem „Złoty strzał”. Spektakl „Złoty
strzał” miał na celu zarówno przestrzec młodzież
przed przyjmowaniem narkotyków, jak również
zachęcić do unikania kontaktów ze środowiskiem
ludzi biorących środki odurzające, oraz

przypomnieć o konsekwencjach wynikających
z handlu narkotykami i namawiania nieletnich do
sięgania po narkotyki.
Przedstawienie
zostało
sfinansowane
ze środków przeznaczonych na realizację
Programu Przeciwdziałania Narkomani w gminie
Zarzecze na rok 2008.
Anna Krzeszowska-Gwóźdź

Podsumowanie realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Zarzecze”
realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu
W dniu 26 listopada 2008r. w Zabytkowym
Pałacu w Zarzeczu odbyło się spotkanie
podsumowujące realizację projektu systemowego
„Czas na aktywność w gminie Zarzecze”.
Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Zarzeczu w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele
władz gminy Zarzecze, zaproszeni goście, sołtysi,
pracodawcy, uczestnicy projektu oraz realizatorzy.
Uczestników spotkania powitał Wójt Gminy
Zarzecze Wiesław Kubicki.
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Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
w
Zarzeczu
przedstawiła
doświadczenia z realizacji w 2008r. projektu
systemowego „Czas na aktywność w gminie
Zarzecze”.
W roku 2008 realizacja projektu odbywa
się poprzez:
1. Aktywizację osób bezrobotnych poszukujących
pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu
będących w wieku aktywności zawodowej
i korzystających ze świadczeń z pomocy
społecznej tj.:
a) przeprowadzenie kursów:
− kurs z zakresu eksploatacji urządzeń
elektrycznych, w którym uczestniczyła 1 osoba
i
uzyskała
świadectwo
kwalifikacyjne
uprawniające do zajmowania się eksploatacją
urządzeń instalacji i sieci na stanowisku
eksploatacji. Kurs trwał w okresie 26.02.2008r.
do 18.03.2008r.
− kurs sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej,
w którym uczestniczyły 4 osoby i uzyskały
zaświadczenie o ukończeniu. Kurs trwał
od 22.07.2008r. do 6.08.2008r.
− kurs spawacz metodą MAG-135, w którym
uczestniczyła 1 osoba i uzyskała uprawnienia
do pracy na stanowisku spawacz. Kurs trwał
od 8.07.2008r. do 25.08.2008r.
− kurs palacz CO, w którym uczestniczyła
1 osoba, nie ukończyła kursu ze względu
na zły stan zdrowia. Kurs rozpoczął się od
19.09.2008r.
Uczestnikom, którzy ukończyli kursy zwrócone
zostały koszty dojazdu na kursy.

b) udział 4 osób biorących udział w projekcie
w pracach społecznie- użytecznych w okresie
od kwietnia do września 2008r.
c) uczestnictwo 6 uczestników projektu w dniu
25.06.2008r. i 5.07.2008r. w indywidualnym
spotkaniu z doradcą zawodowym, w zakresie
poradnictwa i wsparcia indywidualnego w celu
podniesienia
kompetencji
życiowych
i umiejętności zawodowych umożliwiających
powrót do życia społecznego, w tym powrót
na rynek pracy i aktywizację zawodową.
d) udział w miesiącu listopadzie 2008r. 4 osób
biorących udział w projekcie w warsztatach
z psychologiem
pt.:
„Radzenie
sobie
w sytuacjach trudnych”
e) wsparcie finansowe dla osób biorących udział
w projekcie w formie zasiłków z Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu.
2. Upowszechnianie aktywnej integracji i pracy
socjalnej polegało na:
− zatrudnieniu od miesiąca marca 2008r.
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Zarzeczu pracownika socjalnego, jak również
wyposażeniu dla niego stanowiska pracy.
Całość zadania finansowana jest ze środków
Unii Europejskiej.
Koszt realizacji projektu systemowego
„Czas na aktywność w gminie Zarzecze” przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu
w 2008r. wynosi 91.339zł, w tym dotacja 81.748zł,
środki własne to 9.591zł (wkład własny to prace
społecznie użyteczne oraz zasiłki celowe).
Anna Krzeszowska-Gwóźdź

AKCJA „POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”
W dniach od 1 do 5 grudnia 2008r.
na terenie gminy Zarzecze została przeprowadzona
Zbiórka Darów w ramach akcji ,,Pomóż Dzieciom
Przetrwać Zimę”. Akcja została przeprowadzona
przez Wolontariuszy w sklepach na terenie gminy
Zarzecze oraz w szkołach.
W ramach akcji zbierane były nowe rzeczy
takie jak: odzież, obuwie, zabawki, książki,
artykuły szkolne i papiernicze, środki czystości
i higieny osobistej, słodycze, produkty nadające
się do długoterminowego przechowywania.
Wolontariusze posiadali identyfikatory i rozdawali

ofiarodawcom słoneczka z napisem ,,Pomóż
Dzieciom Przetrwać Zimę”.
Dary skierowane
będą
do
rodzin
wielodzietnych, niepełnych, rozbitych będących
w trudnej sytuacji materialnej z terenu gminy
Zarzecze.
Do Akcji włączyły się osoby, którym nie
jest obojętny los dzieci znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej. Za zrozumienie i okazaną
pomoc bardzo dziękujemy.
Anna Krzeszowska-Gwóźdź
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OCHOTICZE STRAŻE POŻARE
Gminne Manewry Ochotniczych Straży Pożarnych
W sobotnie popołudnie dnia 15 listopada
2008 roku w Rożniatowie i Siennowie odbyły
się manewry zorganizowane dla Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu Gminy Zarzecze.
W manewrach wzięło udział 11sekcji z wszystkich
jednostek OSP, w tym trzy sekcje z OSP Zarzecze.
Głównym
celem
manewrów
było
sprawdzenie samochodów i sprzętu, którym
dysponują OSP oraz wykonanie ćwiczeń,
przypominających
podstawowe
umiejętności
przydatne w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
Pierwszym zadaniem jakie otrzymali
strażacy była rozbiórka starego drewnianego
budynku. Z zadaniem strażacy uporali się w trzy
godziny, poznając specyfikę budowy drewnianego
domu. Doświadczenie może się przydać w czasie
gaszenia pożaru podobnego typu obiektów.
Drugim zadaniem było rozpoznanie
i gaszenie pożaru budynku oraz ewakuacja
i udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu.
Do ćwiczenia wykorzystano remizę Ochotniczej
Straży Pożarnej w Siennowie, gdzie po
zakończeniu ćwiczeń uczestnicy manewrów
spotkali się przy ognisku, które przygotowali
druhowie z Siennowa. Część sekcji ćwiczyła
również gaszenie pożaru parku w Siennowie.
Dzięki manewrom druhowie z Pełnatycz
mogli pochwalić się samochodem pożarniczym

Volkswagen Transporter, który zastąpił wysłużona
Nysę natomiast druhowie z Zalesia zaprezentowali
swój nowy nabytek Ford Ecowan – karetkę
pogotowia
sprowadzoną
ze
Stanów
Zjednoczonych, przezbrojoną na samochód
pożarniczy.

Strażacy podczas zadania

Manewry zorganizował Zarząd Gminny
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
przy
udziale
Urzędu
Gminy
Zarzecze
i Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Przeworsku.
Jan Telega

S P O R T
Sportowa Inauguracja Roku Szkolnego 2008/2009
„Zarzecze dziękuje Pekinowi” w ramach projektu KAROL
W dniach 29.09 i 04.10.2008r. w Hali
Sportowej w Zarzeczu odbyła się sportowa
inauguracja
roku
szkolnego
2008/2009.
Pierwszego dnia imprezy swoje zdolności
sportowe mieli okazję zaprezentować dzieci
i młodzież ze szkół podstawowych z terenu gminy
Zarzecze, drugiego dnia rozgrywki sportowe
przeprowadzone zostały wśród gimnazjalistów.
Impreza miała bardzo podniosły charakter
gdyż odbyła się zgodnie z ceremoniałem
olimpijskim. Po uroczystej defiladzie szkół
przewodnicząca Stowarzyszenia Rozwoju Gminy
Zarzecze Emilia Pelc przywitała przybyłych gości,
uczestników i przedstawiła cel imprezy.

Szkoły przygotowują się do prezentacji
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W części artystycznej przygotowanej przez
uczniów szkół zastała przybliżona uczestnikom
rozgrywek idea i znaczenie symboli olimpijskich.
Następnie zapalony został znicz olimpijski.
Uroczystego
otwarcia
zwodów
szkół
podstawowych dokonał Wójt Gminy Wiesław
Kubicki, natomiast szkół gimnazjalnych Zastępca
Wójta Gminy Jan Telega.
Uczniowie mieli okazję rywalizować
w kilku konkurencjach takich jak: gry i zabawy
ruchowe dla dzieci, turniej mini piłki nożnej
dla chłopców, turniej piłki ręcznej dziewcząt oraz
turniej tenisa stołowego dla dziewcząt i chłopców.
Każdy z uczestników imprezy otrzymał medal
i dyplom, a reprezentacje szkół otrzymały puchary.

Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zarzecze oraz Wójt Gminy
Zarzecze. Koordynowania imprezy podjęła
się Katarzyna Warchoł, a nauczyciele wychowania
fizycznego przygotowali sprzęt i zajęli się obsługa
sędziowską, natomiast wolontariusze stowarzyszenia zadbali o wszelkie sprawy techniczne.
Środki finansowe na organizację tej
imprezy zostały pozyskane z Ministerstwa Sportu
i Turystyki. Dzięki czemu możliwy był nie tylko
zakup sprzętu sportowego, apteczki, medali,
dyplomów i pucharów ale również wszyscy
uczniowie szkół otrzymali poczęstunek.
Katarzyna Balawender

Boisko w naszej gminie
W miesiącu wrześniu br. rozpoczęły
się prace związane z budową kompleksu
sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012”.
Gmina Zarzecze otrzymała dotację
w wysokości 666 tys. zł ze środków budżetu
państwa za środków Ministra Sportu i Turystyki
oraz Urzędu Marszałkowskiego.
Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa:
− boiska do piłki nożnej o wymiarach 30 m x 62 m,
nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa”,
wyposażenie: bramki aluminiowe z siatkami,
− boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19 m x 32
m, nawierzchnia poliuretanowa, wyposażenie do
piłki koszykowej, wyposażenie
do piłki
siatkowej,

− ciągu pieszo jezdnego utwardzonego kostką
brukową,
− oświetlenie boisk,
− budynku gospodarczego zaplecza o pow.
zabudowy 25 m2,
− przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji
sanitarnej, drenażu boisk, przyłącza kanalizacji
deszczowej, budowę przyłącza elektrycznego,
− ogrodzenia boisk z siatki wys. 4 m,
− piłkochwytów z siatki o wys. 6 m.
Budynek zaplecza został ukończony przed
terminem, przeciągnęło się natomiast wykonanie
nawierzchni boisk. Uroczyste otwarcie odbyło się
10 grudnia br. Szerzej na ten temat w następnym
numerze „Kuriera”.
Renata Kuk

Uczę się pływać, by bezpiecznie wypoczywać
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zarzecze
we współpracy z gminą w dniu 17 listopada
złożyło wniosek o dofinansowanie nauki pływania
dla dzieci i młodzieży z terenu gminy.
Wartość projektu wynosi ok. 108 tys. zł,
w
tym
przewidywane
dofinansowanie
z Ministerstwa Sportu – 86,6 tys. zł. Pozostałe
środki zostały zaplanowane w budżecie gminy
na rok 2009.
Projekt przewiduje zorganizowanie lekcji
pływania dla 360 osób. Planuje sie 20 godzin zajęć
z nauki pływania dla każdego uczestnika projektu
(10 x 2-godzinny wyjazd). Zorganizowane zostanie

sześć 5-tygodniowych turnusów. W jednym
turnusie zaplanowano cztery 15-osobowe grupy.
Każda z grup będzie uczestniczyć w zajęciach
dwa razy w tygodniu. Zajęcia będą prowadzone
przez wykwalifikowanych instruktorów nauki
pływania. Dodatkowo dziećmi opiekować się będą
nauczyciele wychowania fizycznego z poszczególnych szkół. Zajęcia z instruktorem, wstęp
na pływalnie oraz dojazd będą bezpłatne.
Jeśli projekt uzyska dofinansowanie –
zajęcia rozpoczną się w miesiącu lutym 2009 roku
na pływalni w Jarosławiu.
Renata Kuk
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IFORMUJEMY, POLECAMY, ZAPRASZAMY

Punkt Interwencji Kryzysowej
działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zarzeczu
mieści się w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Zarzeczu
tel. (O16) 640-15-20
W dniu 29 grudnia 2008r. istnieje jeszcze możliwość skorzystania z porad prawnych.
Godziny przyjęć od 1600 do 1800.
Udzielana pomoc jest bezpłatna

Internetowe Centrum
Edukacyjno-Oświatowe
w Zarzeczu
Informujemy, że w remizie
Ochotniczej
Straży
Pożarnej
w Zarzeczu działa Internetowe
Centrum Edukacyjno-Oświatowe.
Centrum
w
Zarzeczu
jest jednym z 480 ośrodków
utworzonych w całym kraju
w lutym 2008r. w ramach projektu
finansowanego
przez
Unię
Europejską. Uczestnikami projektu
są
Ochotnicze Straże Pożarne
i Związek Ochotniczych Straży
Pożarnych RP.
Centrum wyposażone jest
w 5 stanowisk komputerowych
z dostępem do Internetu, dysponuje
również programami edukacyjnymi.
Do centrum zapraszamy
codziennie
od
poniedziałku
do piątku w godzinach od 1600
do
2000
oraz
w
soboty
w godzinach od 1100 do 2100.

CETRUM KULTURY W ZARZECZU
ZAPRASZA
A III GMIY KOKURS KOLĘD I PASTORAŁEK
W DIU 25 STYCZIA 2009
OD GODZIY 1400
BIURO ORGANIZACYJNE:
Centrum Kultury w Zarzeczu
37-205 Zarzecze
tel. 016 640 15 14 w godz. 8.00-22.00
CELE PRZEGLĄDU:
 upowszechnianie i kultywowanie ludowej tradycji
wspólnego śpiewania wśród dzieci i młodzieży
 promocja gminy
 ocalić od zapomnienia dawne kolędy i pastorałki
Bożonarodzeniowe
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie
karty zgłoszenia i dostarczenie jej na adres biura
organizacyjnego do dnia 10 stycznia 2009r.
2. W Konkursie może uczestniczyć dowolna ilość osób:
soliści oraz zespoły wokalne, zespoły wokalnoinstrumentalne, które przygotują 2 kolędy bądź
pastorałki.
3. Prezentacja nie może trwać dłużej niż 15 minut.
4. Dopuszcza się akompaniament muzyczny.
5. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie (w tym odtwarzacz
CD, magnetofon kasetowy) oraz mikrofony.
Organizatorzy proszą o przygotowanie starych,
zapomnianych kolęd i pastorałek. Skarbnicą tych kolęd
są nasi dziadkowie, u których trzeba szukać propozycji
repertuarowych. Centrum Kultury również służy pomocą
w przygotowaniu kolęd i pastorałek.

