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W dniu 17 grudnia 2008 r.
licznie zgromadzona społeczność
Gminy Zarzecze oraz mieszkańcy
sąsiednich gmin pożegnali szczególnie
drogą sobie osobę Śp. Katarzynę
Kałamarz.
Katarzyna była naszą wspaniałą
koleżanką, wzorowym pracownikiem
samorządowym,
nieodżałowanym
przyjacielem dzieci, młodzieży oraz
ogromnej
rzeszy
dorosłych.
Świętej pamięci Katarzyna całe swe dorosłe życie poświęciła
służbie na rzecz społeczeństwa, zarządzając oświatą na terenie
Gminy Zarzecze.
Pracę w Zbiorczej Szkole Gminnej w Zarzeczu rozpoczęła
32 lata temu pracując najpierw jako kadrowa, następnie jako
kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego
Szkół. Od 14 lat, to jest od przejęcia szkół przez gminę, pełniła
zaszczytną, ale jakże odpowiedzialną funkcję Dyrektora Zespołu
Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół. Rokrocznie zarządzała
połową gminnego budżetu, realizując zadania oświatowe
przypisane gminie. Przez wszystkie lata swojej pracy
angażowała do pracy coraz to nowych nauczycieli, będąc dla nich
pierwszym drogowskazem doradcą i lekarstwem na każde ich
problemy.
To podczas jej zarządzania oświatą budowane były nowe
szkoły, sale gimnastyczne, prowadzone były remonty
i modernizacje szkół, nad którymi sprawowała pieczę dbając
o każdą społeczną złotówkę. W sposób niezwykle staranny
przygotowywała regulaminy wynagradzania arkusze organizacyjne
szkół, godząc w nich interes nauczycieli i gminy, co wcale nie
było łatwe. Przez jej ręce przechodziła każda złotówka
na stypendia, wyprawki dla uczniów dożywianie, pomoc dla
nauczycieli. Miała zawsze czas dla dzieci, rodziców, nauczycieli
i dyrektorów szkół. Cieszyła
się
ogromnym
szacunkiem
u Radnych Rady Gminy, władz kuratoryjnych.
W ostatnich dwóch latach bardzo zaangażowała się
w organizację i prowadzenie 50 przedszkoli w 10 gminach powiatu
przeworskiego i jarosławskiego do których uczęszczało ok. 700
dzieci. Jej pogoda ducha, spokój, rozwaga przenosiły się na
wszystkich tych, z którymi współpracowała.
Rodzinie, a w szczególności mężowi Jurkowi, córkom
Madzi i Marcie i synowi Marcinowi, przekazujemy wyrazy
szczerego żalu i współczucia.
Droga Kasiu, pozostaniesz w naszej pamięci jako wzorowy
samorządowiec, działacz oświatowy, osoba o szczególnie dobrym
i wrażliwym sercu, zapamiętamy Cię również jako wzorową
i przykładną żonę i matkę. Niech Bóg wynagrodzi Cię wieczną
chwałą w niebie za Twoje dobre uczynki, jakimi nas w całym
swym życiu obdarowywałaś.
Wójt Gminy Zarzecze
Koleżanki i koledzy samorządowcy
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Remonty dróg powiatowych
Koniec roku 2008 to półmetek pracy Zarządu
i Rady Powiatu Przeworskiego III kadencji. Należy
tutaj zwrócić uwagę na zauważalny postęp w jakości
nawierzchni sieci dróg powiatowych. Dwa lata
kadencji obecnych władz naszego powiatu to za
krótki okres na pełne rozwiązanie problemów
z drogami. Jest to tym bardziej trudne, że poprzednia
kadencja upłynęła w atmosferze kłótni i sporów
politycznych, które nie przyczyniały się do poprawy
warunków życia mieszkańców. Obecna kadencja
pokazuje zupełnie nowe oblicze samorządu,
dbającego o dobro mieszkańców powiatu. Powiatowy
Zarząd Dróg (PZD) w Przeworsku, jako jednostka
realizująca zadania na drogach powiatowych
poszerzyła swoje możliwości techniczne przez zakup
koparki, remontera, rębarki do gałęzi oraz samochodu
ciężarowego. Inwestycja ta pozwala na realizację
większej liczby zadań. Utworzone zostały brygady
składające się z pracowników stałych i osób
kierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy
w Przeworsku. Realizują one takie zadania jak:
remonty cząstkowe dróg przy użyciu masy
bitumicznej
i
emulsji
asfaltowej,
budowa
i remonty chodników, ustawianie krawężników,
udrażnianie przepustów drogowych i rowów, remonty
studzienek kanalizacyjnych, porządkowanie pasa
drogowego z odrostów drzew i traw. Utrzymanie sieci
dróg powiatowych o długości 320 kilometrów,
to trudne zadanie tym bardziej, że praca jest tutaj
przez cały rok. Najkosztowniejsze jednak jest zimowe
utrzymanie,
w
co
wchodzi:
odśnieżanie
i posypywanie mieszanką solno-żużlową oraz solnopiaskową. PZD Przeworsk charakteryzuje się tym,
że większość prac związanych z bieżącym
utrzymaniem dróg wykonywane jest samodzielnie, co
znacząco obniża koszty. Powiat przez dwa lata
efektywnie współpracuje ze wszystkimi gminami
w celu poprawy stanu dróg. Takie działanie pozwala
pozyskiwać środki zewnętrzne i zapewnić wymagany
wkład własny. Przez okres dwóch lat udało
się wykonać ok. 43 km nowych nakładek na drogach
powiatowych. PZD w Przeworsku przygotował, bądź
uczestniczył w pracach nad wnioskami o środki
zewnętrzne w ramach:
● Programu Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych
i Programu Walki z Osuwiskami (drogi na terenie
gmin: Zarzecze, Kańczuga, Jawornik Polski, Tryńcza,
osuwiska na terenie Gminy Jawornik Polski);
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● Regionalnego Programu Operacyjnego (wniosek
na drogę: Przeworsk - Zarzecze – Siennów);
● Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych (1 wniosek: Adamówka - Pawłowa Cewków oraz droga Krasne – Dobcza; 2 wniosek:
Siedleczka - Pantalowice, Łopuszka Wielka - Hucisko
Nienadowskie, Sietesz – Siedleczka).
15 grudnia 2008 r. zakończyły się prace
na drodze Przeworsk - Ujezna - Pełkinie, o długości
ponad 7 km. Na realizację tego zadania otrzymano
1 mln złotych z budżetu państwa w ramach kontraktu
wojewódzkiego. 600 tys. zł wkładu własnego zostało
pokryte ze środków Powiatu Przeworskiego,
natomiast 300 tys. zł dołożyła Gmina Przeworsk
oraz Miasto Przeworsk.
Na uwagę zasługuje również współpraca
samorządu
powiatowego
z
gminami
i przedsiębiorcami w celu realizacji inwestycji
na drogach. Na terenie wszystkich gmin w ramach
porozumień realizowane były inwestycje w postaci
licznych nakładek, co z roku na rok wydłuża odcinki
o dobrej nawierzchni.
Na terenie gminy Zarzecze w latach
2007-2008
wykonano
nową
nawierzchnię
na drodze Zarzecze – Pełnatycze, Pełnatycze –
Rożniatów,
Żurawiczki – Maćkówka oraz
w Kisielowie o łącznej długości 6 km. Udział
finansowy gminy Zarzecze wyniósł 639 tys. zł.
Wzrost nakładów na drogi powiatowe widać
w budżecie powiatu, gdzie z roku na rok środki
na zadania związane z drogami są wyższe. Znacznej
poprawie uległo zarządzanie Powiatowym Zarządem
Dróg w Przeworsku. Zmiany organizacyjne oraz
zwiększenie możliwości administracyjnych pozwala
sprawnie realizować ciągle powiększający się zakres
prac związanych z przygotowaniem inwestycji
(niezbędne dokumentacje, wnioski), przetargami,
jak
również
nadzór
nad
realizacją
i rozliczeniem końcowym inwestycji i remontów.
Podsumowując, ostatnie dwa lata upłynęły pod
znakiem intensywnej pracy, a nie byłaby ona możliwa
bez dobrej współpracy i zrozumienia między
PZD a Zarządem i Radą Powiatu. Liczymy, że obrany
kierunek będzie kontynuowany.
Tadeusz Kiełbowicz

KURIER ZARZECKI

Budżet powiatu uchwalony
Rada Powiatu Przeworskiego, dzięki
merytorycznemu zaangażowaniu Radnych podczas
prac w komisjach, na sesji 30 grudnia 2008 r.
uchwaliła budżet Powiatu Przeworskiego na rok
2009. Budżet przygotowany przez Zarząd Powiatu,
a zaakceptowany przez Radnych zakłada dochody
w kwocie 53.278.931 zł, a wydatki w kwocie
56.856.545 zł. Jak łatwo zauważyć wystąpi deficyt
w kwocie 3.586.614 zł, który w części pokryty
zostanie kredytem bankowym.
Należy mocno zaakcentować, że budżet
zasługuje na miano historycznego, ponieważ
od 10 lat istnienia samorządu powiatowego został
po raz pierwszy uchwalony jednogłośnie
(19 radnych obecnych na sesji głosowało ,,za”).
Warto dodać, że poprzedni budżet, na rok 2008,
jako pierwszy obecnej kadencji, uchwalono przy
3 głosach wstrzymujących. Budżet na 2009 rok jest
zarazem pierwszym, w którym zaplanowano tak
duże środki na inwestycje w infrastrukturę
drogową. Należy tu wspomnieć:
● przebudowę drogi powiatowej Przeworsk –
Zarzecze – Siennów (17 km długości za kwotę
8.315 tys. zł, w tym dofinansowanie
z funduszy europejskich – w ramach RPO 5 mln zł, realizacja w latach 2009-2010;
udział gminy Zarzecze - 1.774 tys. zł., udział
powiatu 1.109 tys. zł, udział miasta Przeworska
432 tys. zł.; rozpoczęcie inwestycji powinno
nastąpić w czerwcu 2009 r.);
● przebudowę drogi powiatowej Zawisłocze
Trynieckie – Chodaczów, Tryńcza – Ubieszyn
o łącznej długości 5,2 km; projekt realizowany
będzie w latach 2009-2010; Powiat Przeworski
i Gmina Tryńcza zapewnia finansowanie wkładu
własnego w kwocie 1.003 tys. zł; dofinansowanie
ramach RPO, wnioskodawcą był Powiat Leżajsk;
● remont ciągu dróg powiatowych Siedleczka –
Pantalowice, Łopuszka Wielka – Hucisko
Nienadowskie, Sietesz – Siedleczka; całkowity
koszt projektu wynosi 5 140 000 zł, w tym
dofinansowanie
Narodowego
Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2 560 000 zł.
W zapewnieniu finansowania wkładu własnego
niezbędnego do realizacji projektu obok środków
budżetowych powiatu udział wzięła Gmina
Kańczuga.
W dniu 24 lutego 2009 r. rozstrzygnięty
został przetarg na wykonanie nawierzchni
na drogach powiatowych w Kisielowie przez
wieś na odcinku 700 mb oraz w Żurawiczkach

przez wieś na długości 2.200 mb. Koszt
wykonania wyniesie 640 tys. zł, wkład Gminy
Zarzecze wynosi 500 tys. zł Wykonawcą będzie
firma STRABAG.
Jak widać z powyższego zestawienia
poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy
Zarzecze i powiatu przeworskiego będzie bardzo
widoczna. Jeśli dodać do tego planowane
inwestycje z samorządami w ramach ustalonej
na początku kadencji współpracy to życzyć sobie
należy utrzymania tak dobrej passy.
Po sesji budżetowej odbyło się spotkanie
opłatkowe, na które przybyli licznie zaproszeni
goście. Wśród nich wymienić należy posłów
na Sejm RP Mieczysława Kasprzaka, Jana Burego,
wojewodę podkarpackiego Mirosława Karapytę,
radnego sejmiku województwa podkarpackiego
Lucjana Kuźniara, księży dziekanów powiatu
przeworskiego,
wójtów
i
burmistrzów,
komendantów służb mundurowych, szefów
inspekcji i agencji, dyrektorów powiatowych
jednostek organizacyjnych.

Sesja Rady Powiatu Przeworskiego

Niewątpliwym gwoździem programu był
występ grupy kolędniczej z Ujeznej pod
kierunkiem Jana Wilka, który zarazem odgrywał
pierwszoplanową rolę króla Heroda.
Wzajemne życzenia składane przy przełamywaniu
się opłatkiem oraz poczęstunek przygotowany
przez uczniów klas gastronomicznych szkół
średnich powiatu przeworskiego, w tym również
uczniów Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa
w Zarzeczu, zakończyły tę bardzo sympatyczną
uroczystość.
Tadeusz Kiełbowicz

-4-

KURIER ZARZECKI

Wymiana sieci wodociągowej
W dniu 18 listopada 2008 roku
Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą
Nr 150/ 2705/08 podjął decyzję o przyznaniu
Gminie Zarzecze dofinansowania w wysokości 4,6
mln zł na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana
sieci wodociągowej w Zalesiu i Łapajówce oraz
budowa kolektora przesyłowego do Żurawiczek
i Maćkówki”.
23 grudnia Wójt Gminy Zarzecze podpisał
umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze
przetargu. Wykonawcą jest firma WODO-GAZ
Józef Słota – Przeworsk. Inwestycja obejmuje:
 budowę sieci w Łapajówce z rur PE długości
4,2 km wraz z wymianą przyłączy (1,8 km)
i wodomierzy (82 szt.);
 modernizację
stacji
uzdatniania
wody
w Zarzeczu oraz remont ujęcia wody
w Zalesiu;





budowę sieci w Zalesiu z rur PE długości 6 km
wraz z wymianą przyłączy (2,9 km)
i wodomierzy (109 szt.);
budowę sieci przesyłowej do Żurawiczek
i Maćkówki z rur PE trójwarstwowych –
4,7 km.

W wyniku przeprowadzenia przetargów
wartość inwestycji oraz prac towarzyszących
spadła z planowanych 6,7 mln zł do 6 mln zł,
w tym wartość dotacji z 4,6 mln zł do 4,1 mln zł
i wartość środków budżetu gminy z 2,1 mln zł do
1,9 mln zł. Aktualnie Wykonawca przystąpił do
budowy kolektora tłocznego Zarzecze –
Żurawiczki.
Termin zakończenia robót przewidziano na
15 maja 2010 roku.
Renata Kuk

Rewitalizacja zasobów przyrodniczo-kulturowych w Siennowie
1 kwietnia br. mija ostateczny termin
naboru wniosków o dofinansowanie w ramach
działania 3.3 „Odnowa i rozwój wsi” Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Do powyższego programu zostanie złożony
wniosek na zadania „Rewitalizacja zasobów
przyrodniczo-kulturowych w Siennowie”.
Dokumentacja opracowana w 2008 roku
przewiduje m.in.:
1. Remont budynku Remizy OSP oraz Amfiteatru
w Siennowie:
 wymianę dachu na budynku Remizy OSP,
 docieplenie budynku Remizy oraz wykonanie
elewacji,
 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
 wyburzenie ściany pomiędzy małą i dużą salą,
 malowanie ścian i posadzek,
 remont budynku Amfiteatru – wymiana
podłogi, naprawa elewacji, montaż rolet.
2. Remont i przebudowa ciągów pieszo-jezdnych
do budynku Remizy OSP i Amfiteatru:
 wykonanie drogi dojazdowej do Remizy
i Oficyny,
 wykonanie chodnika i placu przed Remizą,
 budowa alejek na terenie parku - wokół
stadionu oraz przed Oficyną,
 wyrównanie oraz ogrodzenie płyty boiska.

Oficyna w Siennowie

Wartość kosztorysu wynosi 800 tys. zł,
z czego Gmina odzyska 500 tys. zł w formie
dotacji.
Podpisanie umowy o dofinansowanie
przewidujemy na miesiąc wrzesień br. Planujemy
ogłoszenie przetargu na wykonanie robót
w miesiącach wakacyjnych, a w październiku
powinny rozpocząć się prace w budynku Remizy.
Ostateczny
termin
zakończenia
zadania
przewidziano na miesiąc październik 2010 roku.
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INWESTUJEMY W PRZYSZŁOŚĆ
Z Wiesławem Kubickim, delegatem do
Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Wójtem
Gminy Zarzecze rozmawiam o rolniczych
sprawach.
- Z jakimi problemami rolnicy najczęściej
zwracają się do gminy?
Rolnicy do gminy zwracają się z bardzo
rożnymi problemami. Często wiele z nich
kwalifikuje się do rozwiązania wyłącznie przez
inne instytucje takie jak: Starostwo Powiatowe
w Przeworsku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
czy Sąd Rejonowy. Są to najczęściej sprawy
ubezpieczenia społecznego, zaliczania stażu pracy
w zakładach i gospodarstwach rolnych oraz spory
sąsiedzkie. Najwięcej w gminie jest załatwianych
spraw związanych z przekazywaniem gospodarstw
za rentę, emeryturę czy rentę strukturalną.
Są
problemy
jak
podzielić
korzystnie
gospodarstwo, komu przekazać i jakie warunki
musi spełniać następca. Sprawy doradztwa oraz
środków pomocowych dla gospodarstw rolnych
są załatwiane przez Gminne Centrum Doradztwa
Rolniczego w Zarzeczu.
- Zbliża się termin składania wniosków
obszarowych. Czy w bieżącym roku nadal
rolnicy będą mogli korzystać z pomocy
Gminnego Centrum Doradztwa Rolniczego
działającego przy Urzędzie Gminy Zarzecze?
Tak, wzorem lat ubiegłych rolnicy będą
mogli korzystać z pomocy Gminnego Centrum
Doradztwa Rolniczego w Zarzeczu. Pomoc będzie
udzielana przez stażystów pod kierownictwem
i nadzorem Barbary Wolańczyk pracownika
Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
(PODR) w Boguchwale - Zespół Doradców
Przeworsku. System ten sprawdził się u nas i nie
ma potrzeby go zmieniać. Doradcy PODR
posiadają bardzo duże doświadczenie, są także
na bieżąco informowani przez pracowników Biura
Powiatowego
Agencji
Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Przeworsku
o wszystkich zmianach w przepisach prawnych.
Wnioski
przez cały zespół są wypełniane
prawidłowo. Dodatkowo podczas
kontaktu
z doradcą rolnik dowiaduje się z jakich innych
programów może jeszcze skorzystać, dotyczy
to np. Programu Rolnośrodowiskowego, dopłat
do owoców miękkich, modernizacji gospodarstw
rolnych czy rozwijania działalności pozarolniczej.

W ubiegłym roku część rolników z innych gmin
zrezygnowała z usług Centrum, po wprowadzeniu
przez PODR w Boguchwale odpłatności
za wypełnianie wniosków. Starali się wypełniać
je sami lub korzystając z pomocy znajomych.
Niektórzy
już
przekonali
się
o
tym,
że oszczędzając na odpłatności za wypełnienie
wniosku, musieli później sporo czasu poświęcić
na poprawianie błędów, ponieśli koszty przejazdu
do ARiMR oraz stracili możliwości pozyskania
dodatkowych pieniędzy dla swojego gospodarstwa.
- Rolnicy z gminy Zarzecze chętnie korzystają
z unijnych środków?
Rolnicy coraz chętniej i odważniej sięgają
po unijne pieniądze i coraz lepiej je wykorzystują.
Wiedzą już, że w obecnej sytuacji różnego rodzaju
wsparcie jest bardzo pomocne. Największym
zainteresowaniem cieszą się te programy, które
nie wymagają od rolników zaangażowania
własnych środków, ponieważ często ich nie
posiadają. Mogę powiedzieć, że z terenu mojej
gminy rolnicy złożyli 192 wnioski o wsparcie dla
gospodarstw niskotowarowych. Praktycznie byli
to wówczas wszyscy, którzy spełniali kryteria
dostępu. Na dzień dzisiejszy oczekuje jeszcze
na uruchomienie tego działania około 30 rolników.
Duże zaangażowanie w tym zakresie wykazali
sołtysi i radni, którzy analizowali pod względem
ekonomicznym każde gospodarstwo w swojej
miejscowości i namawiali do korzystania
ze
środków
pomocowych.
Dużym
zainteresowaniem
cieszy
się
Program
Rolnośrodowiskowy szkoda tylko, że zaczyna się
ograniczać fundusze na ten cel. Pragnę podkreślić,
że rolnicy Gminy Zarzecze na naradach
i zebraniach wiejskich bardzo pozytywnie oceniają
funkcjonowanie Gminnego Centrum Doradztwa
Rolniczego w Zarzeczu.
- Z europejskich funduszy korzystają nie tylko
rolnicy, ale całe wiejskie gminy. Gmina
Zarzecze jest podkarpackim rekordzistą, jeśli
chodzi o tworzenie przedszkoli za unijne
pieniądze. Ile przedszkoli udało się utworzyć dla
dzieci z obszarów wiejskich?
Na terenie gminy Zarzecze funkcjonuje
13 ośrodków przedszkolnych – w czterech
miejscowościach mamy po dwa ośrodki,
w pozostałych pięciu po jednym. Natomiast
w sześciu gminach powiatu przeworskiego oraz
trzech
gminach
powiatu
jarosławskiego
funkcjonuje jeszcze 37 takich ośrodków –
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od dwóch do dziesięciu na terenie gminy.
W sumie do przedszkoli uczęszcza 650 dzieci
w wieku od 3 do 5 lat, w tym 170 dzieci z terenu
gminy Zarzecze. Nasza gmina jest jedyną gminą w
Polsce, która posiada przedszkola w każdej
miejscowości.
- Z jakich funduszy Gmina pozyskuje pieniądze
na działalność tych przedszkoli?
Ośrodki powstały 2 kwietnia 2007 roku
na mocy porozumienia Związku Gmin Ziemi
Przeworskiej z Fundacją Pomocy Młodzieży
im. Jana Pawła II „Wzrastanie” i Fundacją
Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego.
Szansę utworzenia przedszkoli umożliwiło
Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłaszając
22 stycznia 2007 roku nabór wniosków
na organizację przedszkoli finansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Istotnym
kryterium
było
utworzenie
minimum
30 przedszkoli. Termin opracowania i złożenia
wniosku wynosił tylko 8 dni. Mimo tak krótkiego
terminu wspólnymi siłami przygotowaliśmy
wniosek na organizację 50 przedszkoli. Wniosek
otrzymał najwyższą punktację i uzyskał 100 proc.
dotacji w wysokości 3,5 mln zł.
Na organizację przedszkoli MEN przeznaczyło
70 mln zł. W odpowiedzi na konkurs zostało
złożonych 11 wniosków z czego 10 otrzymało
dofinansowanie na łączną kwotę 24,5 mln zł.
Środki niewykorzystane w wysokości 45,5 mln zł
zostały zwrócone do Unii Europejskiej.
Wspólnymi siłami przy współpracy wójtów,
burmistrzów i dyrektorów szkół z terenu 10 gmin
2 kwietnia 2007 roku działalność rozpoczęło
50 ośrodków przedszkolnych. Funkcję lidera
projektu przejęła Fundacja „Wzrastanie”, funkcję
organu prowadzącego przejął Związek Gmin Ziemi
Przeworskiej, natomiast Fundacja Komeńskiego
przejęła prowadzenie szkoleń nauczycielek,
specjalistów
i
prowadzenie
nadzoru
pedagogicznego.
W wyniku przeprowadzonej rekrutacji,
pracę w ośrodkach przedszkolnych znalazło
50 nauczycielek, 11 psychologów i 7 logopedów.
Wszystkie
nauczycielki
wzięły
udział
w dwutygodniowym szkoleniu zorganizowanym
przez Fundację Komeńskiego w Lipniku.
Ośrodki, które w większości zlokalizowane
są w szkołach zostały wyposażone w meble,
wykładziny, żaluzje, sprzęt RTV i AGD, pomoce
dydaktyczne,
książki,
zabawki,
materiały
plastyczne, środki czystości, aparaty fotograficzne

i piaskownice. Wartość wyposażenia ośrodka
wyniosła prawie 20 tys. zł.
Okres realizacji projektu zakończył się
30 marca 2008 roku. Jednak przedszkola tak
wtopiły się w naszą rzeczywistość, że zaczęliśmy
szukać środków na kontynuację ich działalności.
W miesiącu lutym 2008 roku Wojewódzki Urząd
Pracy w Rzeszowie ogłosił konkurs w ramach
Programu
Operacyjnego
Kapitał
Ludzki
na tworzenie i prowadzenie nowych ośrodków
przedszkolnych. Nie mieliśmy szans na składanie
wniosku, jednak aktywne działania prowadzone
przez Prezesa Fundacji „Wzrastanie” Posła Pana
Jana
Burego
w
Ministerstwie
Rozwoju
Regionalnego
i
na
Komisji
Sejmowej
spowodowały zmianę kryteriów. Dokonano
korekty błędnych zapisów uniemożliwiających
finansowanie już funkcjonujących przedszkoli.
Niestety kryteria konkursu zakładały, że wartość
projektu nie może przekroczyć 100 tys. zł. Kwota
ta zabezpieczała jedynie działalność jednego
ośrodka przez okres kilkunastu miesięcy.
My mieliśmy 50 ośrodków. To spowodowało
absurdalną sytuację – zamiast 1 wniosku
na wartość 5 mln zł musieliśmy złożyć
50 wniosków o wartości 100 tys. zł każdy.
Na początku czerwca dowiedzieliśmy się,
że wszystkie złożone przez nas wnioski otrzymały
pozytywną ocenę. Miesiąc później podpisaliśmy
50 umów na realizację 50 projektów.
Na prowadzenie 50 przedszkoli w okresie od
1 kwietnia 2008r. do 30 czerwca 2009r.
otrzymaliśmy dotację w wysokości 4,6 mln zł.
Udział gminy wynosi 1,5 proc. na jeden ośrodek –
tj. niecałe 1,5 tys. zł.
Projekt pod nazwą „Podkarpackie Ośrodki
Przedszkolne – nowa jakość edukacji” realizowany
jest w partnerstwie na mocy porozumienia
zawartego pomiędzy Związkiem Gmin Ziemi
Przeworskiej i Fundacją Pomocy Młodzieży im.
Jana Pawła II „Wzrastanie”. W ramach projektu
poza
50
nauczycielkami
zatrudniliśmy
12 psychologów i 9 logopedów.
Ośrodki
przedszkolne zostały doposażone w materiały
dydaktyczne, plastyczne, książki oraz środki
czystości,
zestaw
pomocy
dydaktycznych
otrzymali również nauczyciele oraz specjaliści.
Przy każdym ośrodku przedszkolnym został
zamontowany plac zabaw dla dzieci. Dzieci
otrzymują prenumeratę czasopisma „Miś”, biorą
udział w wycieczkach. W grudniu 2008 roku
zostały
wydrukowane
piękne
kalendarze
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promujące ośrodki przedszkolne. Natomiast
w październiku i listopadzie 2008 roku
we wszystkich ośrodkach odbyły się szkolenia dla
rodziców, które poprowadzili trenerzy z Fundacji
Komeńskiego.
Pomimo, że realizacja projektu zakończy się
z dniem 30 czerwca 2009 roku, nie będziemy
zamykać ośrodków. W najbliższych dniach
Wojewódzki Urząd Pracy ogłosi konkurs
na działalność przedszkoli do 2012 roku. Jesteśmy
przygotowani do składania kolejnych wniosków.
Poza kontynuacją działalności istniejących
50 przedszkoli zakładamy utworzenie 30 nowych
od podstaw. A szanse są duże, gdyż podczas
ostatniego naboru wniosków niewykorzystanych
zostało ponad 6 mln zł, z czego można było
utworzyć 70 przedszkoli.
- Czym różnią się te przedszkola od przedszkoli
tradycyjnych?
W naszych przedszkolach wykorzystujemy
alternatywne formy edukacji przedszkolnej.
Ośrodki działają w oparciu o program opracowany
przez Fundację Komeńskiego z Warszawy.
W alternatywnych formach wczesnej edukacji
nacisk położony jest na zajęcia edukacyjne,
nastawione na rozwój podstawowych umiejętności
dziecka. Zajęcia w ośrodkach odbywają się pięć
dni w tygodniu po cztery godziny dziennie
w grupach
8-15 osobowych. Do ośrodka
uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 lat
mieszkające na terenach wiejskich. Zajęcia
są bezpłatne.
Od tradycyjnych przedszkoli wyróżnia nas nie
tylko czas pracy, lecz także obecność rodziców

w ośrodku. Rodzice zostali bezpośrednio włączeni
w realizację programu, pełnią w ośrodkach role
asystenta nauczyciela, pełnią dyżury podczas zajęć,
przez co uczestniczą w rozwoju własnych dzieci.
W ośrodkach nie ma tradycyjnych zabawek.
Dzieci do zabawy wykorzystują zabawki
edukacyjne pobudzające wyobraźnię i percepcję
dziecka – układanki, nakładanki, klocki, puzzle.
Nauczyciele prowadzą zajęcia w oparciu o metodę
projektów. Metoda ta polega na szczegółowym
poznaniu jakiegoś zagadnienia. Przykładem może
być projekt nazwany „mleko”. W projekcie dzieci
biorą udział w badaniu mleka – poznają smak,
zapach mleka i jego przetworów, odnotowują
spostrzeżenia związane np. z pozostawieniem
mleka na kilka dni, poznają zwierzęta które dają
mleko, robią masło, kanapki z przetworów
mlecznych, koktajle. Do przedszkola dzieci
zapraszają „eksperta” – np. pracownika mleczarni.
Dodatkowo raz w miesiącu każdy ośrodek
odwiedzają psycholog i logopeda. Pracują
z dziećmi i rodzicami, obserwują zachowanie
i rozwój dzieci oraz pomagają rozwiązywać
problemy wychowawcze.
- I na zakończenie zapytam kto może zakładać
takie przedszkola?
Przedszkola mogą być zakładane przez
gminę, osobę prawną np. organizację pozarządową,
stowarzyszenie, fundację to jest jednostki
posiadające osobowość prawną.
Wiesław Lada
„Podkarpacka Izba Rolnicza.
Biuletyn Informacyjny” luty – marzec 2009 r.

GMINNE CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO

Nowe wymagania dotyczące płatności bezpośrednich
Wnioski o płatności bezpośrednie za rok
2009 można składać od 16 marca do 15 maja 2009
roku w Gminnym Centrum Doradztwa Rolniczego
w Zarzeczu. W bieżącym roku
dostarczane
rolnikom
przez
Agencję
Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) formularze
wniosków zawierają, poza danymi rolnika oraz
danymi dotyczącymi działek ewidencyjnych, także
dane dotyczące działek rolnych. Informacje
te pochodzą z dokumentów, które rolnik składał
w 2008 roku. Zmieniają się także wymogi, jakie
musi spełnić rolnik, aby otrzymać płatności
w pełnej wysokości.
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Są to tzw. Wymogi Wzajemnej Zgodności.
Minimalne wymagania będą dotyczyły w pierwszej
kolejności
ochrony
środowiska
przed
zanieczyszczeniami wynikającymi z prowadzonej
w gospodarstwie działalności oraz identyfikacji
i rejestracji zwierząt. Oznacza to, że rolnik
zobowiązany
będzie
do
odpowiedniego
przechowywania substancji niebezpiecznych, czyli
środków ochrony roślin, olejów napędowych,
smarów. Miejsca składowania muszą być
oznaczone, zabiegi ochrony roślin muszą być
ewidencjonowane, sprzęt sprawny z atestem,
a wykonujący opryski musi posiadać aktualne

KURIER ZARZECKI
zaświadczenie
o
ukończeniu
szkolenia
uprawniającego do wykonywania zabiegów
ochrony roślin. Właściciele zwierząt muszą
pamiętać o oznakowaniu zwierząt, terminowym
zgłaszaniu wszystkich zdarzeń dotyczących
zwierząt do biur powiatowych ARiMR oraz
prowadzeniu księgi rejestracji stada. Wymogi
Wzajemnej Zgodności dotyczące zarządzania
gospodarstwem nie są nowymi przepisami.
Już
wcześniej
były
wprowadzone
do
prawodawstwa krajowego.
Nowym elementem jest jedynie powiązanie
przyznawania
płatności
bezpośrednich
z
przestrzeganiem
tych
przepisów.
W przypadku nieprzestrzegania wymagań,
płatności
bezpośrednie
będą
zmniejszane
w zależności od wagi stwierdzonej niezgodności.
Obniżka ta będzie z zasady stanowić 3%
całkowitej kwoty płatności bezpośrednich.
Jednakże na podstawie raportu z kontroli może
zostać wydana decyzja o obniżeniu wielkości
potrącenia do 1% lub zwiększeniu go do 5%
całkowitej kwoty lub, w określonych przypadkach,

odstąpieniu od nałożenia jakichkolwiek obniżek.
Powtarzająca się niezgodność to 15% obniżki,
a w przypadku stwierdzenia celowego działania
rolnika - 20%.
Kontroli w tym zakresie podlegać będzie
1% gospodarstw rolnych ubiegających się
o płatności bezpośrednie, co w przypadku Polski
oznacza konieczność przeprowadzenia około
15 tysięcy kontroli rocznie. Natomiast kontrole
z zakresu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt
dotyczyć będą 10% gospodarstw utrzymujących
bydło, 3% gospodarstw utrzymujących owce
i kozy oraz gospodarstw utrzymujących świnie.
Organem odpowiedzialnym za kontrole wymogów
Wzajemnej Zgodności w zakresie spełniania przez
rolnika zasad dobrej kultury rolnej oraz ochrony
środowiska,
będzie
ARiMR.
Organem
odpowiedzialnym
za
kontrole
Wymogów
Wzajemnej Zgodności w zakresie identyfikacji
i
rejestracji
zwierząt
będzie
Inspekcja
Weterynaryjna.
Barbara Wolańczyk

DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM KULTURY W ZARZECZU

V Przegląd Piosenki Turystycznej – Kolbuszowa
5 grudnia 2008 r. od rana w Miejskim
Ośrodku Kultury w Kolbuszowej rozbrzmiewały
dźwięki piosenek turystycznych i szantowych.

Na Przegląd przybyły zespoły i soliści
prawie ze wszystkich zakątków województwa
podkarpackiego. Najczęściej wykonywanymi
utworami były przeboje „Starego Dobrego
Małżeństwa”, „Czarnego Tulipana” czy utwory
Wojtka Bellona.
Nie zabrakło naszych zespołów, które
stawiały pierwsze kroki w tej dziedzinie muzyki.
Wystąpił 8-osobowy zespół wokalny z Łapajówki
oraz trio z Maćkówki w składzie: Paulina Kucza,
Joanna Jamroży, Justyna Jamroży. Prezentowane
przez nie piosenki zdobyły uznanie publiczności.
Chociaż bez nagród, ale z wiarą w lepsze
jutro, wróciliśmy zadowoleni i pełni wrażeń.
Anna Niemczak

Występ zespołu z Maćkówki
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Kiermasz Sztuki Ludowej w Przemyślu

Praca Anny Niemczak

Święta Bożego Narodzenia to czas zadumy,
radości i pełen pomysłów na wykonanie pięknych
i niepowtarzalnych stroików czy ozdób
choinkowych. W dniu 17 grudnia 2008 r.
w Przemyślu spotkali się artyści sztuki ludowej
prezentując swoje wyroby z bibuły, wosku, gipsu
i innych materiałów. Były szyszki, aniołki, świece,
gwiazdy betlejemskie, bombki choinkowe czy
kartki świąteczne. Było pięknie i kolorowo,
a nastrój świąteczny wszystkim się udzielał.
Nasza gmina też czynnie uczestniczyła w tym
wydarzeniu.
Anna Niemczak

Spotkanie Opłatkowe Klubu Emeryta i Rencisty w Zarzeczu

Spotkanie opłatkowe Klubu Emeryta i Rencisty

5 stycznia 2009 r. w Centrum Kultury
w Zarzeczu Członkowie Klubu spotkali się
aby
jak
co
roku
uczestniczyć
w spotkaniu opłatkowym. Duża frekwencja
udowodniła, że spotkania takie są bardzo potrzebne
i integrują mieszkańców gminy. Zadzielano się
opłatkiem i składano sobie życzenia, tak od serca,
abyśmy byli zdrowi i doczekali następnych świąt.
Sympatyczna i świąteczna atmosfera udzieliła się
wszystkim, a po konsumpcji 12 dań wigilijnych
rozpoczęło
się
wesołe
kolędowanie.
Wszystkich chętnych do czynnego uczestnictwa
w klubie zapraszamy w każdy pierwszy wtorek
miesiąca na godzinę 1400.
Anna Niemczak

Mażoretki wystąpiły
w XVII Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Taneczna grupa mażoretek wystąpiła
podczas koncertu finałowego Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, który miał miejsce
w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku dnia
11 stycznia br. Orkiestra grała po raz XVII,
a mażoretki występowały po raz drugi na koncercie
charytatywnym organizowanym przez Jurka
Owsiaka.
Koncert rozpoczął się o godzinie 15.00,
i jako pierwsze wystąpiły nasze młode tancerki.

Konferansjer po krótkim przedstawieniu historii
mażoretek zaprosił na scenę dziewczęta sprawnie
„wywijające” buławami. Licznie zgromadzona
publiczność na sali widowiskowej w Przeworsku
z
zainteresowaniem
obserwowała
występ
uśmiechniętej grupy mażoretek. Zainteresowanie
tym, co dzieje się na scenie było ogromne, gdyż
wielu widzów miało możliwość spotkania
dziewcząt z buławami pierwszy raz. Wraz ze
starszą grupą dziewcząt na scenie wystąpiły
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dziewczynki ze wstążkami, które wywijając
kolorowymi tasiemkami dodały uroku układom
choreograficznym. Na koniec mażoretki ze swoich
ciał ułożyły skrót Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy „WOŚP”.
Nie tylko występ był wkładem dziewcząt
w XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Do licytacji została oddana buława oraz
wstążka, co spotkało się z jeszcze większym
aplauzem ze strony widowni oraz organizatorów
koncertu.
Barbara Szczygieł

Występ mażoretek

X Przegląd Kolęd i Pastorałek - Pawłosiów
Już od 10 lat zespoły nasze przygotowują
się i uczestniczą w Przeglądzie, który
organizowany
jest
przez
Stowarzyszenie
„Pawłosiowianie”, Parafię Rzymsko-Katolicką
oraz Centrum Kulturalne w Przemyślu. Nasze
zespoły 11 stycznia 2009 r. w Pawłosiowie,
zaprezentowały stare, już nigdzie nie śpiewane,
piękne kolędy i pastorałki, które podbiły serca
jurorów i publiczności.
Zespół
Śpiewaczy
z
Maćkówki
zaprezentował dwie kolędy: „Mesyjasz przyszedł”
i „Wśród nocnej ciszy”- kolędę z czasów I wojny
światowej i zajął II miejsce.

Zespół Śpiewaczy z Kisielowa wykonał
kolędy: „Kiedy król Herod królował” i „ Na kopie
siana”, za które zdobył równorzędną nagrodę
z Maćkówką, czyli II miejsce.
Zespół Śpiewaczy z Rożniatowa za kolędy
„ Niepojęte dary” oraz „ Powiedzcie pasterze mili”
zdobył III miejsce, a Młodzieżowy Zespół
Śpiewaczy z Łapajówki zdobył wyróżnienie.
Pełny sukces zespołów, to wytężona praca
50 osób należących do zespołów przez okres
dwóch miesięcy. Warto dodać, że w przeglądzie
uczestniczyło 13 zespołów śpiewaczych.
Anna Niemczak

XIV Przegląd „Godnie Święta” w Przeworsku
Przegląd odbywał się 24 stycznia 2009 r.
w Miejskim Ośrodku Kultury im. Oscara Kolberga
w Przeworsku od godzin rannych do późnego
popołudnia. Wystąpiło 19 zespołów w 3 formach:
 Jasełka,

Zespół Śpiewaczy z Kisielowa, który otrzymał
główną nagrodę Przeglądu GRAND PRIX,
a w nagrodę wystąpił w dniu 25.01.2009 roku na
koncercie charytatywnym na rzecz budowy
kościoła pw. Chrystusa Króla w Przeworsku.



Grupy kolędnicze,



Kolędy i pastorałki w wykonaniu zespołów
i solistów.

Uznanie jury za piękne stroje zespołu
z Kisielowa, za piękny płynący z serca śpiew
uczestniczek
przeglądu
spowodowało,
że to wielkie wyróżnienie zapisze się w naszej
pamięci na długo.

Nasza gminę reprezentowały: Grupa
Kolędnicza z Łapajówki, która wywalczyła
wyróżnienie w kategorii grup kolędniczych oraz

- 11 -

Anna Niemczak

KURIER ZARZECKI

III Regionalny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Kuryłówce
17 stycznia 2009 roku w małym, zacisznym
Gminnym Ośrodku Kultury w Kuryłówce pow.
leżajski, niedzielne popołudnie przebiegało pod
znakiem kolędowania.
11 zespołów prezentowało utwory, które
pieczołowicie przygotowywali przez długie
wieczory. Nie zabrakło naszych zespołów
z Maćkówki, Łapajówki, Kisielowa i Rożniatowa,

które miały nie lada wyzwanie zmierzyć się
w śpiewaniu z 7 zespołami z regionu leżajskiego.
Tym
razem
Zespół
Śpiewaczy
z Rożniatowa zdobył III miejsce. Mieliśmy okazję
podziwiać zespoły dziecięce, które umilały czas,
gdy jurorzy obradowali.
Anna Niemczak

III Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek
Centrum Kultury w Zarzeczu po raz trzeci
25 stycznia 2009 r. organizowało Gminny Przegląd
Kolęd i Pastorałek, który ku naszej satysfakcji,
cieszył się dużym zainteresowaniem dzieci
i młodzieży. Wystąpiły dzieci ze szkół
podstawowych z Pełnatycz, Zarzecza, Siennowa
i Maćkówki. Komisja miała wielki dylemat, jak
przyznać nagrody, aby nikt nie był pokrzywdzony,
ponieważ poziom był bardzo wyrównany.

Występ zespołu z Łapajówki

W przerwie wystąpiła Grupa Kolędnicza
pod przewodnictwem Pana Adama Świtalskiego
z Łapajówki, która przedstawiła, jak dawniej
chodziło się „po kolędzie” oraz zaprezentowali
piękne kolędy i pastorałki. W trakcie występów
uczestnikom podano posiłek, a młodzi artyści
z wypiekami na twarzy oczekiwali na werdykt
jurorów w składzie: Grażyna Winiarz, Barbara
Szczygieł i Barbara Dziad.
A oto wyniki:
I kategoria: najmłodszy uczestnik - 4 latek
I nagroda – Jakub Markowski „Wśród nocnej
ciszy”
II kategoria: grupa 5 latek i „O”

Kinga
Kozłowska
z
Kisielowa,
utwór
„Gwiazdeczka” - I miejsce
Aleksandra Majkut z Siennowa, „Wśród nocnej
ciszy” - II miejsce
III kategoria: klasy I-II
Gabriela Obłoza, Szkoła Podstawowa Zarzecze
„Śliczna gwiazda” i „Maleńka miłość” – I miejsce
Wiktoria Kruk, Szkoła Podstawowa Pełnatycze
„Kolęda świetlista” – II miejsce
Tomasz Stecura, Szkoła Podstawowa Zarzecze
„Gore gwiazda” – II miejsce
Emilia Krukar, Szkoła Podstawowa Zarzecze
„Bosy pastuszek” – III miejsce
Hubert Hubacz, Szkoła Podstawowa Zarzecze
„Zagrzmiała, runęła” – III miejsce
IV kategoria: klasy III-IV
Arkadiusz Wójcik, Szkoła Podstawowa Zarzecze
„Gdy się Chrystus rodzi” i „Do szopy” – I miejsce
Maria Krukar, Szkoła Podstawowa Zarzecze
„Przyjdź do mnie mały Jezusiku” – II miejsce
Klaudia Mazur, Szkoła Podstawowa Zarzecze,
„Anioł pasterzom mówił” i „Gore gwiazda
Jezusowi” – III miejsce
V kategoria: duety
Ewelina i Karolina Nykiel z Siennowa –
„Uciekali” i „Przekażcie sobie znak” – I miejsce
Marzena i Martyna Ilasz z Siennowa – „Lulajże
Jezuniu” i „Złota Jerozolima” – II miejsce
Oliwia Zygmunt i Paulina Łanda z Siennowa
„Śliczna gwiazda” i „Marzenia dziewczynki
z zapałkami” – III miejsce
VI kategoria: klasy V-VI
Aleksander Pacholarz, Szkoła Podstawowa
Maćkówka „Przybieżeli do Betlejem” i „Cicha
noc” - I miejsce
Gabriela
Kwaśniak,
Szkoła
Podstawowa
Zarzecze „Dzisiaj w Betlejem” i „Jezus
malusieńki” – I miejsce.
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Mariola Pałys, Szkoła Podstawowa Zarzecze
„Święty Szczepan” – II miejsce
VII kategoria: Zespoły
Zespół
instrumentalno-wokalny
Szkoły
Podstawowej z Pełnatycz, „Wśród nocnej ciszy”
i „Jam jest Dutka” – I miejsce
Zespół Śpiewaczy Szkoła Podstawowa Zarzecze
„A wczora z wieczora” i „Dnia jednego
o północy” – II miejsce

Zespół
instrumentalno-wokalny
Szkoły
Podstawowej z Pełnatycz, „My tez pastuszkowie”
i „Pójdźmy wszyscy do stajenki” – III miejsce
Serdecznie dziękujemy dyrektorom szkół,
nauczycielom oraz rodzicom za przygotowanie
dzieci i młodzieży na Przegląd. Chociaż grypa
uniemożliwiła występ kilkunastu uczestnikom,
mamy nadzieję, że za rok znów się spotkamy
i zaśpiewamy.
Anna Niemczak

Warsztaty dla mażoretek
W dniach 12.02.2009 - 13.02.2009
w Zarzeczu odbyły się warsztaty dla mażoretek,
które towarzyszą Gminnej Orkiestrze Dętej
podczas występów. Czas ferii był doskonałą okazją
do zorganizowania takiego przedsięwzięcia.
Pracownicy
Centrum
Kultury
zapewnili
dziewczętom dwa dni pełne tańca i rozrywki.

Zajęcia rozpoczynały się o godzinie 9,
a kończyły nawet o 21. Harmonogram był napięty.
Dziewczęta wraz ze swoją choreograf Dominiką
Kuźmą spotykały się na hali sportowej, żeby
trenować układy z użyciem buław (starsze
dziewczyny)
bądź ze wstążką (młodsze
dziewczynki). Następnie dziewczęta przechodziły
do pałacu, tam uczyły się czesać i malować,
następnie wracały na halę, by dalej ćwiczyć.
Kulminacją warsztatów był koncert mażoretek
wraz z Gminną Orkiestrą Dętą na hali sportowej.
Dziewczęta zaprezentowały swoje umiejętności nie
tylko przy dźwiękach marszy, ale i przy rytmach
znanych muzycznych przebojów.
Na zakończenie, specjalnie dla licznie
zgromadzonej publiczności ułożyły ze swych ciał
napis „mażoretki”.
Barbara Szczygieł

Mażoretki wraz z Dyrektorem Centrum Kultury

LEKCJE MUZEALNE
Muzeum Rodu Dzieduszyckich w Zarzeczu
w ramach wzbogacania i uzupełniania procesu
edukacji oraz wychowania dzieci i młodzieży
zaprasza pedagogów do korzystania z lekcji
muzealnych.
Podczas lekcji muzealnych umożliwia się
dzieciom i młodzieży kontakt z eksponatami,
wprowadzamy również elementy pracy własnej,
dzięki której wzrasta aktywność dzieci, ułatwia ona
także przyswojenie nowych wiadomości.

Jak zamówić lekcje?
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Telefonicznie
w
Centrum
Kultury
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00
do 15.00 pod nr telefonu: 016 640 15 14.
Prosimy o precyzyjne podawanie tematu lekcji,
proponowanego terminu zajęć, liczebności
klasy, nazwy szkoły, telefonu do szkoły oraz
nazwiska nauczyciela zamawiającego lekcje.
Lekcje prosimy zamawiać przynajmniej
z tygodniowym wyprzedzeniem.
Zajęcia należy potwierdzić lub odwołać na 1-2
dni przed terminem lekcji.

KURIER ZARZECKI
Kiedy odbywają się lekcje?





Poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki
w godz. od 8.00 do 15.00.
Czas trwania lekcji nie jest sztywno określony,
zwykle waha się od 30 do 45 minut.
Dla szkół z terenu Gminy Zarzecze lekcje są
bezpłatne.
Dla szkół z poza terenu Gminy Zarzecze
odpłatność za lekcję muzealną wynosi 2 zł od
ucznia.
UWAGI









Nie łączymy klas.
Grupa może liczyć najwyżej 25 osób.
Nie
prowadzimy
zajęć
z
grupami
nieumówionymi.
Prosimy o punktualne przychodzenie na zajęcia
(grupa spóźniona ponad 15 minut może nie
zostać przyjęta).
Zajęcia nie potwierdzone mogą się nie odbyć.
Opiekun ma obowiązek pozostawać z grupą
przez cały czas pobytu w Muzeum
Tematy lekcji muzealnych

Klasy
0
–
III
Szkoły
„Śladami
Hrabiego
Dzieduszyckiego”

Podstawowej
Włodzimierza

Podczas zajęć uczniowie dowiadują się kim
był I Ordynat Zarzecza, co Go interesowało oraz
przy pomocy prostych ćwiczeń utrwalają zdobytą
wiedzę. Zabawy i ćwiczenia mają na celu
zapoznanie dzieci z prostymi terminami
związanymi z Muzeum Rodu Dzieduszyckich.

Klasy IV – VI Szkoły Podstawowej
„Spacerkiem po Muzeum Dzieduszyckich”
W czasie zajęć uczniowie mają możliwość
odkrycia tajemnic dziewiętnastowiecznej siedziby
Rodu Dzieduszyckich. Wędrując po pałacu
uczniowie zapoznają się z krótką historią rodu oraz
razem z nami prześledzą podstawowe pojęcia
dotyczące sztuki. Uzupełnieniem lekcji są
ćwiczenia utrwalające wiedzę zdobytą podczas
lekcji.
Klasy I – III Gimnazjum
„Moja wizyta w Muzeum Rodu Dzieduszyckich”
Zajęcia są okazją do poznania wnętrz
pałacowych oraz zapoznania się z historią Rodu
Dzieduszyckich. Młodzież ma okazję poznać różne
zagadnienia artystyczne związane z pałacem.
Uczniowie rozwiązują przy tej okazji ćwiczenia,
które pomagają zainteresować zajęciami oraz
utrwalić zdobytą wiedzę.
Szkoły średnie
„Oblicza Pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu.
Wnętrza pałacowe i ich mieszkańcy”
Celem zajęć jest zaprezentowanie wnętrz
pałacowych i przedstawienie historii Rodu
Dzieduszyckich. Wizyta w pałacu jest dla uczniów
doskonałą okazją do zapoznania się z siedzibą rodu
jak również z zagadnieniami z dziedziny sztuki.
Wnętrza pałacowe pozwolą młodzieży poznać
oblicza pałacu.
Barbara Szczygieł
Sabina Granda

KONFERENCJA „PRZYSZŁOŚĆ OŚWIATY POLSKIEJ”
20 lutego 2009 r. w Pałacu Dzieduszyckich
w Zarzeczu odbyła się konferencja z udziałem
Wiceministra Edukacji Narodowej Krzysztofa
Stanowskiego, której tematem była „Przyszłość
Oświaty Polskiej”. Gospodarzami spotkania byli:
Wójt Gminy Zarzecze Wiesław Kubicki oraz
Przewodnicząca
Związku
Rodowego
Dzieduszyckich
Izabela
Dzieduszycka.
W spotkaniu wzięli udział także m.in.
Wiceprzewodnicząca
Związku
Rodowego
Dzieduszyckich Maria Wasilewska, Sekretarz

Związku Tomasz Wasilewski, Poseł na Sejm RP
Jan Bury, Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek
Wojtas, Ksiądz Roman Jurczak, Dziekan Dekanatu
Przeworskiego Ks. Zenon Ruchlewicz, Dyrektor
Polsko-Amerykańskiej Fundacji „Wolność” Jacek
Michałowski, Przedstawiciel Fundacji Inicjatyw
Menadżerskich Paweł Prokop, Przedstawiciel
Kolegium Europejskiego Jerzy Rejt, Dyrektor
Wydziału Nadzoru Edukacji Podstawowej
i Gimnazjalnej Alina Pieniążek, Starosta
Przeworski Zbigniew Kiszka, Przewodniczący
Rady Powiatu Przeworskiego Tadeusz Kiełbowicz,
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Przewodniczący Rady Gminy Zarzecze Tadeusz
Dryniak, Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Zarzecze Józef Bury, Przewodniczący Komisji ds.
Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia
i Rodziny Izydor Pieniążek, Dyrektor Zespołu
Szkół Zawodowych im. Jana III Sobieskiego
w Przeworsku Lesław Ścisłowicz, Dyrektor
Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa
w
Zarzeczu
Bogumiła
Konieczna
wraz
z nauczycielami oraz harcerze i wyróżniający się
uczniowie
z
gimnazjum
w
Zarzeczu
i Żurawiczkach. Celem konferencji było spotkanie
Ministra Krzysztofa Stanowskiego Podsekretarza
Stanu
MEN
z
nauczycielami.
Konferencję otworzył Wójt
Gminy
Zarzecze Wiesław Kubicki witając zaproszonych
gości. Następnie Dyrektor Wydziału Nadzoru
Edukacji Podstawowej i Gimnazjalnej Alina
Pieniążek przedstawiła stan oświaty w gminie
Zarzecze
na
tle
województwa
podkarpackiego. Podkreśliła przede wszystkim
dobry wynik sprawdzianów i egzaminów
zewnętrznych, który jest efektem pracy z uczniem
zdolnym.
Szczególną uwagę zwróciła na edukację
przedszkolną, w tym działalność Podkarpackich
Ośrodków Przedszkolnych, które swoje istnienie
zawdzięczają Posłowi na Sejm RP Janowi Buremu
oraz Wójtowi Gminy Zarzecze Wiesławowi
Kubickiemu. Alina Pieniążek wymieniła również
inne działania, które wpływają na całokształt
poziomu edukacji na terenie naszej gminy.
Podkreśliła
edukację
ogólnotechniczną
i wychowanie komunikacyjne,
kształcenie
zawodowe
oparte
na
współpracy
z przedsiębiorcami oraz zakładami pracy,
informatyzację,
działanie
wychowawcze
i profilaktyczne, redagowanie gazetek szkolnych,
działalność harcerstwa, współpracę z radami
rodziców. Na zakończenie Dyrektor Wydziału
Nadzoru Edukacji Podstawowej i Gimnazjalnej

stwierdziła, że to innowacja wpływa na jakość
kształcenia szkół, a Gmina Zarzecze jest liderem
tych zmian.

Uczniowie z Ministrem Edukacji Narodowej

Następnie głos zabrał Wiceminister
Edukacji Narodowej Krzysztof Stanowski, który na
wstępie podkreślił istotną rolę współpracy Związku
Rodowego Dzieduszyckich między samorządem
a społecznością lokalną. Omówił również
możliwość powołania w pałacu w Zarzeczu domu
spotkań międzynarodowych i krajowych ze
szczególnym uwzględnieniem polsko-ukraińskich
spotkań młodzieży oraz konferencji naukowych,
w tym historycznych i archeologicznych.
Wiceminister w swoim wystąpieniu również
zwrócił uwagę na zmiany w podstawie
programowej, które wchodzą od września br.
w klasach pierwszych szkoły podstawowej
i gimnazjum i będą sukcesywnie wprowadzane
w następnych latach w pozostałych klasach.
Konferencję podsumowała Przewodnicząca
Związku Rodowego Dzieduszyckich Izabela
Dzieduszycka.
Barbara Zięba

POLSKO-URAIŃSKA KONFERENCJA NAUKOWA
„ROLA ARYSTOKRACJI W ŻYCIU XIX WIECZNEGO LWOWA”
Jednym z celów Muzeum Dzieduszyckich
w Zarzeczu jest organizowanie spotkań Polaków
z Ukraińcami. W dniu 21 lutego 2009 r. odbyła się
Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowa „Rola
arystokracji w życiu XIX wiecznego Lwowa”.
Jej uczestnikami byli członkowie Związku

Rodowego Dzieduszyckich z jego Prezesem
Izabelą Dzieduszycką oraz zaproszeni goście.
Konferencję otworzył Wójt
Gminy
Zarzecze Wiesław Kubicki witając zebranych. Jako
pierwszy swój referat
pt. „Arystokracja
w społeczności miasta. Pałace miejskie – styl
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życia” wygłosił prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Następnie głos zabrał dr Tomasz Jakubiec
przedstawiając osobę i twórczość Wojciecha
Dzieduszyckiego (1848 – 1909) – pisarza, estetyka
i filozofa, a po nim docent Marian Mudri
z Uniwersytetu Lwowskiego im. I. Franko omówił
rolę arystokracji wobec ukraińskich aspiracji.
W
przerwie
konferencji
nastąpiło
zwiedzanie pałacu, a w nim Muzeum
Dzieduszyckich. Kustoszami w tym dniu byli
Kazimierz Karolczak – autor i kronikarz dziejów
Rodu Dzieduszyckich oraz Izabela Dzieduszycka.
W drugiej części spotkania swoje
wystąpienie miał prof. dr hab. Juri Czarnobay –
dyrektor
Muzeum
Przyrodniczego
we Lwowie, który omówił pasje naukowe Muzeum

Przyrodniczego
im.
Dzieduszyckich.
Następnie głos zabrała prof. dr hab. Maria
Konopka
z
Uniwersytetu
Pedagogicznego
w Krakowie wygłaszając referat pt. „Pasje
bibliofilskie. Prywatne biblioteki”. Konferencję
podsumował prof. dr hab. Kazimierz Karolczak.
Natomiast wieczorem z okazji 190 rocznicy
wydania
przez
hrabinę
Magdalenę
z Dzieduszyckich Morską pierwszego balu
w Pałacu Dzieduszyckich odbył się Bal
Charytatywny. W trakcie balu przewidziano liczne
atrakcje, aukcję obrazów, loterię, zabawę
z wodzirejem przy doskonałej muzyce oraz
wyborne potrawy. Dochód z balu przeznaczony
został na rozwój Muzeum Dzieduszyckich oraz
stypendia dla młodzieży z Gminy Zarzecze.
Barbara Zięba

SZKOŁY W NASZEJ GMINIE

Dzień Otwarty Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Pawła II w Zarzeczu
13 grudnia 2008 r. był dniem otwartym dla
wszystkich, którzy chcieli odwiedzić szkołę
i wspólnie z nami miło spędzić czas.
Wydarzenia w sobotnie przedpołudnie
miały różnorodny charakter. Wszystko zaczęło się
o godzinie 9-tej, od części oficjalnej. Dyrektor
szkoły dr Krzysztof Majkowski przywitał
wszystkich przybyłych gości – księdza dziekana
Zenona Ruchlewicza oraz rodziców, którzy
tłumnie przybyli na tę uroczystość.

Aniołki i szopki wystawione na licytację

Uczniowie klas najstarszych zaprezentowali się
artystycznie, występując w montażu słowno –
muzycznym, pt. „Adwentowe spotkanie z poezją”.
Scenografia i odpowiednio dobrane utwory,
wprowadziły wszystkich w nastrój Świąt Bożego
Narodzenia. Kolejnym punktem programu, który
dostarczył najwięcej emocji była licytacja
aniołków – małych arcydzieł, które pochodziły ze
szkolnego konkursu „Aniołowo”. Tutaj w głównej
roli wystąpili rodzice, którzy aktywnie wzięli

Scena
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udział w licytacji. Dwa wystawione na aukcji
aniołki i dwie ręcznie pomalowane gipsowe
szopki, zostały sprzedane w mgnieniu oka.
Dzień otwarty szkoły o charakterze „pikniku
rodzinnego” urozmaicił kiermasz, który cieszył się
dużym zainteresowaniem wśród przybyłych gości,
a nawet uczniów. Na kiermaszu można było nabyć
za niewielką kwotę upominki świąteczne, przede
wszystkim wyroby z gipsu, ręcznie wykonane
przez Samorząd Szkolny.

Zabawy na hali sportowej

Każdy mógł coś ciekawego dla siebie wybrać.
Największym powodzeniem cieszyły się gipsowe
szopki. Jakie było zdziwienie, kiedy okazało się,
że w ciągu godziny wszystko zostało sprzedane.
Uczniowie najmłodszych klas, pod opieką
wychowawców, miło i przyjemnie spędzali czas na
hali sportowej. Dzieci bawił wodzirej, który
uświetnił zabawę. Dobry humor dopisywał
wszystkim uczestnikom. Niektórzy rodzice
próbowali swoich sił przy rozgrywkach w tenisa
stołowego, inni wymieniali się swoimi wrażeniami
przy ciastku i kawie. Na zakończenie imprezy
wszyscy zebrali się na górnym korytarzu
szkolnym, gdzie mieli możliwość oglądać
pantomimę, pt. „Jak Wojtek strażakiem został”
w wykonaniu uczestników warsztatów terapii
zajęciowej w Przeworsku w reżyserii Wacława
Wdowiaka.
Przedstawienie
to
uświetniło
uroczystość i bardzo się wszystkim podobało.
Dzień otwarty szkoły był dla wszystkich
niezwykłym wydarzeniem. Jak się później okazało,
każdy wracał z niego uśmiechnięty i zadowolony,
co było efektem doskonałej współpracy dzieci,
nauczycieli oraz rodziców.
Małgorzata Różańska

Hej kolęda, kolęda…
Już po raz kolejny w Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II
w Zarzeczu, odbył się Szkolny Festiwal Kolęd
i Pastorałek. Impreza miała miejsce w dniu
30.01.2009r. W tegorocznym Festiwalu udział
wzięło 29 uczniów z kl. 0 – VI. Repertuar
przygotowywanych utworów z roku na rok jest
coraz bogatszy, a ich aranżacje stają się ciekawsze.
Forma tegorocznej imprezy przewidywała także
i wspólne kolędowanie, które było doskonałym
przerywnikiem
poszczególnych
prezentacji.
Poznana w jego trakcie pastorałka „Hej dzień
narodzenia” doskonale tutaj spełniła swe zadanie.
W festiwalu prezentowali się zarówno
soliści, jak i zespoły instrumentalno – wokalne.
Jury
postanowiło
wyróżnić
wszystkich
wykonawców z kl. 0 – III. Nagrodzeni uczniowie

to: Dawid Horoszkiewicz, Jakub Hejnosz, Piotr
Stęc, Jakub Bukowy, Dominik Kuźma, Weronika
Pawłowska, Kamila Szczepańska, Karolina
Barylak, Katarzyna Kowal, Kacper Kuras, Łukasz
Warchoł, Gabriela Obłoza, Emilia Krukar, Kamil
Szal, Maria Krukar, Arkadiusz Wójcik.
Z kolei z kl. IV – VI wyróżnienia
otrzymali: Klaudia Mazur, Wiciak Natalia, Justyna
Podgórska, Joanna Stecura, Anna Koperska,
Mariola Pałys.
Wspólne kolędowanie to tradycja, którą
warto podtrzymywać i kultywować. To również
wspaniała forma umuzykalniania, która przy tym
dać może wiele radości. A więc „Trza tradycje
pielęgnować! Będziem je wtedy mieć!”
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Moja Mała Ojczyzna
Uczniowie
Szkoły
Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II
w Zarzeczu już po raz drugi biorą udział
w programie „Moja Mała Ojczyzna”. Program ma
zasięg ogólnopolski i jest adresowany do uczniów
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.
Tegoroczna edycja przebiega w trzech etapach.
Pierwszy etap zakończył się w grudniu 2008 r.
Szkołę w Zarzeczu reprezentuje drużyna
w składzie: Gabriela Kwaśniak, Oliwia Rochacka,
Joanna Stęc, Oliwia Lenar i Patryk Wychodnik
pod opieką Beaty Klisz.
Zadaniem
pierwszego
etapu
było
opracowanie albumu, dokumentującego życie

i losy osoby pochodzącej z regionu, która została
zamordowana strzałem w tył głowy przez NKWD
w Katyniu. W etapie tym wzięło udział
kilkadziesiąt
szkół
z
całej
Polski.
Album
reprezentacji
Szkoły
Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II
w Zarzeczu, w kategorii szkół podstawowych
otrzymał najwyższą, maksymalną liczbę
punktów spośród wszystkich nadesłanych z Polski
prac. Drużyna z Zarzecza zajmuje po pierwszym
etapie pierwsze miejsce. Obecnie, uczniowie
przygotowują prezentację multimedialną, która jest
kolejnym zadaniem konkursowym.
Beata Klisz

Wieczór Kolęd w Zespole Szkół Rolniczych
im. Wincentego Witosa w Zarzeczu
„Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
Wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi…”
Słowami tej tradycyjnej polskiej kolędy
z XVIII w. rozpoczął się w Zespole Szkół
Rolniczych im. W. Witosa w Zarzeczu Wieczór
Kolęd. Spotkanie to odbyło się 22 stycznia 2009 r.
Zaproszono na nie władze powiatu przeworskiego,
przedstawicieli gminy Zarzecze oraz dyrektorów
okolicznych szkół. Ponadto w tym dniu w budynku
internatu ZSR zagościli rodzice z trójek
klasowych, nauczyciele i pracownicy szkoły.
Witając wszystkich zebranych, dyrektor szkoły
Bogumiła
Konieczna
wyraziła
radość
i wdzięczność za tak liczne przybycie na tę
uroczystość. Głos zabrali również: wicestarosta
Powiatu Przeworskiego Marek Frączek oraz
proboszcz parafii Zarzecze ksiądz dziekan Zenon
Ruchlewicz. Ksiądz proboszcz przybliżył nam
historię kolęd oraz tradycję kolędowania
w narodzie polskim. Podkreślił też ważną rolę, jaką
w historii naszego kraju odgrywa okres Bożego
Narodzenia, czas wspólnych spotkań, jednoczenia
się ludzi, śpiewania kolęd.
Wszyscy uczestnicy Wieczoru obejrzeli
Misterium Bożonarodzeniowe przygotowane przez
uczniów naszej szkoły pod opieką Bożeny
Kolasy, zatytułowane: „Światło zwycięża mrok”.

Program przypomniał wszystkim, o wartościach,
które powinny być najważniejsze w naszym życiu,
ukazał rolę wiary, pokoju, radości, zaufania
i miłości, które w dzisiejszych czasach zabiegania
często schodzą na dalszy plan, co powoduje
zagubienie, lęk, a nawet degradację człowieka.
Program ubogacił występ połączonych
chórów, prowadzonych przez pedagog Grażynę
Winiarz
szkolnego
kółka
instrumentalnowokalnego oraz Chóru Parafialnego z Zarzecza.

Chór parafialny i szkolny
Warto wspomnieć, że wśród członków
chóru parafialnego są przedstawiciele nauczycieli,
rodziców i uczniów Zespołu Szkół Rolniczych,
a także uczniowie, nauczyciele i pracownicy
innych szkół naszej gminy oraz przedstawiciele
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innych zawodów. Do wspólnego kolędowania
zaprosiliśmy wszystkich zebranych i przy
akompaniamencie
gitary
oraz
akordeonu
odśpiewaliśmy radośnie „Wśród nocnej ciszy”,
„Dzisiaj w Betlejem”, „Pójdźmy wszyscy
do stajenki” i inne tradycyjne kolędy. Okazuje się,
że tradycja śpiewania kolęd w naszym regionie jest
bardzo żywa, gdyż większość zebranych potrafiła
zaśpiewać z pamięci nawet piątą czy szóstą
zwrotkę kolędy.

Chata chłopska

Znamy
także
wiele
pastorałek,
a niektóre z nich są charakterystyczne szczególnie dla naszego regionu. Chcieliśmy,
by nasze spotkanie miało choć po części urok
Polskich Świąt, dlatego też na pięknie
udekorowanych stołach pojawiły się niektóre z dań
wigilijnych. Przygotowano także szwedzki stół
z szeroką ofertą sałatek oraz słodkości. Wielką
atrakcją okazała się Wiejska Chata, w której
dziewczęta w ludowych strojach częstowały nas
„chłopskim
jadłem”.
Całość
gastronomii
przygotowana i obsługiwana była przez uczniów
naszej szkoły z pionu technikum żywienia
i gospodarstwa domowego pod opieką nauczycieli
uczących w tym zawodzie. Na pamiątkę
wspólnego spotkania wszyscy zebrani otrzymali
skromne laurki wykonane przez Samorząd
Uczniowski pod czujnym okiem opiekunki – Alicji
Pilch. Spotkanie nasze miało na celu integrację
szkół i środowiska lokalnego, wspólne spędzenie
wolnego czasu w świątecznej atmosferze przy
śpiewie kolęd. Wierzymy, że ten wieczór zbliżył
nas do siebie i uświadomił, jak ważne jest wspólne
przebywanie ze sobą. Być może w przyszłości
podobne spotkania będą mogły odbywać się
częściej.
Grażyna Winiarz

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Projekt systemowy „Czas na aktywność w gminie Zarzecze”
Od 2008 r. Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Zarzeczu realizuje projekt
systemowy „Czas na aktywność w gminie
Zarzecze” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. W 2009 r. Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Zarzeczu w ramach
realizacji
projektu
systemowego
„Czas
na aktywność w gminie Zarzecze” zakłada:
 zorganizowanie
treningu
umiejętności
i kompetencji społecznych,
 zorganizowanie szkolenia z zakresu doradztwa
zawodowego,
 uczestnictwo
w
kursach
zawodowych,



wsparcie finansowe – zasiłki celowe wypłacane
przez Ośrodek,
kontynuację
zatrudnienia
pracownika
socjalnego, który został zatrudniony w 2008 r.
w ramach
przyznanych
środków
na upowszechnianie pracy socjalnej.

W roku 2009 uczestnictwo w projekcie
zadeklarowało 7 osób. Od stycznia 2009 r.
pracownicy socjalni GOPS w Zarzeczu zawarli
kontrakty socjalne z osobami, które przystąpiły do
udziału w projekcie systemowym „Czas
na aktywność w gminie Zarzecze” w 2009r.
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w Krynicy Zdroju, gdzie zorganizowane były
zajęcia
dotyczące
treningu
umiejętności
i kompetencji społecznych, jak również szkolenie
z zakresu doradztwa zawodowego. Osoby
przebywały tam razem ze swoimi dziećmi. Opiekę
nad dziećmi sprawowali pracownicy GOPS
w Zarzeczu z wykształcenia pedagodzy w ramach
oddelegowania na wyjazd. W ramach projektu
pokrywane były koszty wyżywienia, noclegu,
wynajmu sali wykładowej, dojazdu, jak również
zajęć tj. treningu umiejętności i kompetencji
społecznych oraz szkolenia z zakresu doradztwa
zawodowego. Po odbytych zajęciach zgodnie

Dzieci z Gminy Zarzecze w Krynicy Zdroju

W dniach od 9.02.2009 r. do 13.02.2009 r.
7 osób biorących udział w projekcie uczestniczyło
w zorganizowanym wyjeździe do Ośrodka
Wypoczynkowo - Szkoleniowego „GÓRNIK”

z propozycją osób biorących udział w projekcie
od maja 2009 r. do października 2009 r. będą
organizowane kursy zawodowe.
Anna Krzeszowska-Gwóźdź

Zmiany dotyczące świadczeń rodzinnych
17 października 2008 r. wprowadzono
zmiany do ustawy o świadczeniach rodzinnych,
tj. ustalono nowy okres zasiłkowy od 1 listopada
do
31
października
następnego
roku
kalendarzowego,
a
nie
jak
dotychczas
od 1 września do 31 sierpnia. Ponadto bieżący
okres zasiłkowy, który rozpoczął się 1 września
2008 r., został przedłużony do 31 października
2009 r.
W związku z powyższym decyzje
w sprawie świadczeń rodzinnych wydane przed
1 stycznia 2009 r. z terminem do 31 sierpnia 2009
roku, zostaną przedłużone do 31 października br.
Z dniem 1 stycznia 2009 r. zlikwidowano
ograniczenia
terminu
złożenia
wniosku
o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.
Wniosek o ten dodatek może być złożony
w każdym czasie przypadającym do końca okresu
zasiłkowego. Dodatek przysługuje raz w roku
szkolnym. Wnioski w sprawie ustalenia prawa
do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy
będą przyjmowane od dnia 1 września.
Ważną zmianą w ustawie o świadczeniach
rodzinnych jest to, że od 1 listopada 2009 r., przy
ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu
urodzenia się dziecka (kwota 1.000,00 zł –
niezależnie od dochodu rodziny) jak również
o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia

dziecka (kwota 1.000,00 zł - uzależniona
od dochodu), wymagane będzie przedłożenie
zaświadczenia
lekarskiego
potwierdzającego,
że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską
przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży
do porodu.
Kolejną ważną zmianą w świadczeniach
rodzinnych jest tryb postępowania przy ustalaniu
prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Oznacza to,
że jeżeli osoba w okresie trzech miesięcy
od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub
stopniu niepełnosprawności złoży wniosek
o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,
prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się
począwszy od miesiąca, w którym wpłynął
wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub
stopnia niepełno-sprawności. Zaś w przypadku
utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności
lub stopniu niepełno-sprawności i ponownego
ustalenia
niepełno-sprawności
lub
stopnia
niepełno-sprawności stanowiącego kontynuację
poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń
rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności
ustala się od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym upłynął
termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli
osoba spełnia warunki uprawniające do nabycia
tych świadczeń oraz złożyła wniosek o ustalenie
niepełnosprawności
lub
stopnia
niepełno-
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sprawności w terminie miesiąca od dnia utraty
ważności poprzedniego orzeczenia i prawa
do
świadczeń
rodzinnych
uzależnionych
od niepełnosprawności w terminie trzech miesięcy
od dnia wydania orzeczenia.

po 31 sierpnia 2005r., jeżeli spełniają warunki
określone w dotychczasowych przepisach, tj. w
przepisach ustawy o pomocy społecznej
w brzmieniu obowiązującym na dzień 30 kwietnia
2004 r.

Ponadto od dnia 31 lipca 2008 r.
o świadczenie pielęgnacyjne (kwota 420,00 zł
miesięcznie), poza rodzicem lub opiekunem
faktycznym
niepełnosprawnego
dziecka
legitymującego się odpowiednim orzeczeniem,
mają prawo ubiegać się także inni członkowie
rodziny, na których zgodnie z przepisami Kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek
alimentacyjny, także w przypadku gdy pełnią
funkcję spokrewnionej rodziny zastępczej.

Oznacza to, że od dnia 31 lipca 2008 r.
osoby, które zgodnie z Kodeksem rodzinnym
i opiekuńczym, obciąża obowiązek alimentacyjny
względem dziecka legitymującego się orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub
pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
oraz konieczności stałego współudziału na co dzień
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,
rehabilitacji i edukacji, osoby posiadającej
orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, mogą ubiegać się o świadczenie
pielęgnacyjne w związku z koniecznością opieki
nad tymi osobami.

Osoby, które pełniły funkcję rodziny
zastępczej spokrewnionej i otrzymywały do
30 kwietnia 2004 r. zasiłek stały na podstawie
przepisów ustawy o pomocy społecznej, mają
prawo do świadczenia pielęgnacyjnego także

Anna Krzeszowska-Gwóźdź

Spotkanie opłatkowe dla osób starszych i samotnych
W dniu 6.01.2009 r. w Zabytkowym Pałacu
w Zarzeczu odbyło się spotkanie opłatkowe dla
osób starszych i samotnych z terenu Gminy
Zarzecze. Przybyłych gości powitał Wiesław
Kubicki - Wójt Gminy Zarzecze. Słowo Boże
wygłosił Ksiądz Prałat Zenon Ruchlewicz –
Dziekan Dekanatu Przeworskiego, Proboszcz
Parafii w Zarzeczu. Osoby składały sobie życzenia
i dzieliły się opłatkiem. Następnie zorganizowano
poczęstunek, wspólne kolędowanie oraz zabawę.

Spotkanie dla osób samotnych i starszych

Całą imprezę uświetniał swoją obecnością
Zespół Śpiewaczy z Kisielowa. Sołtys wsi
Zarzecze Pan Józef Skałuba umilał atmosferę
poprzez grę na akordeonie.
Impreza została zorganizowana przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu
przy współpracy z Centrum Kultury w Zarzeczu.
Impreza odbyła się dzięki wsparciu sponsorów:
Wiesław Mędzela „GPR” Guma Plastik
i Recykling w Zarzeczu, Piotr Malinowski
Przedsiębiorstwo
Handlowe
i
Usług
Wielobranżowych „BAMAL” w Pełnatyczach,
Józefa Kozłowska Bank Spółdzielczy Przeworsk,
Łukasz Płocica Firma Usługowo- Handlowa
w Roźwienicy, Kazimierz Szczygielski Firma
AKS W Przeworsku, Tadeusz Goch Transport
Handel i Produkcja Opakowań Drewnianych
w Zarzeczu, Bogumiła Stasiowska Sklep
„ AMBROZJA” w Zarzeczu, Piotr Stec Sklep
„ LEWIATAN” w Zarzeczu, Andrzej Miazga
Firma Handlowo-Usługowa „Jędruś”, Teresa
Sirko Cocktail- Bar Hurtownia w Przeworsku,
Stefan Wojdyło „GS SCH” W Zarzeczu.
Wszystkim sponsorom za okazaną pomoc
serdecznie dziękujemy.
Anna Krzeszowska-Gwóźdź
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INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA
PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY ZARZECZE W 2008 ROKU

Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego całościowo
na terenie Komisariatu Policji w Kańczudze
Komisariat Policji w Kańczudze obejmuje
swoim działaniem tereny gmin w Gaci, Kańczudze,
Jaworniku Polskim i w Zarzeczu. Strukturę
organizacyjną tej jednostki stanowią Rewiry
Dzielnicowych, Zespół Kryminalny oraz Zespół
Patrolowo Interwencyjny.
Na terenie poszczególnych gmin działają
wspomniane Rewiry Dzielnicowych, których
kierownicy odpowiadają za stan bezpieczeństwa
i porządku publicznego na podległym im terenie.
W Komisariacie Policji w Kańczudze utworzono
następujące Rewiry Dzielnicowych:
 Rewir Dzielnicowych nr I obejmujący swym
działaniem gminy Kańczuga i Gać,
 Rewir Dzielnicowych nr II obejmujący swym
działaniem gminę Jawornik Polski,
 Rewir Dzielnicowych nr III w Zarzeczu
obejmujący swym działaniem gminę Zarzecze.

Taka struktura istnieje od 2000 roku, natomiast
wcześniej
w
miejscu
rewirów
istniały
w każdej gminie Komisariaty Policji podległe
bezpośrednio Komendzie Powiatowej Policji
w Przeworsku.
Obecnie etatowo w każdym z Rewirów
w Jaworniku Polskim i Zarzeczu jest po trzech
policjantów (kierownik i 2 dzielnicowych).
Natomiast w Rewirze Dzielnicowych w Kańczudze
etatowo jest 6 policjantów (kierownik i pięciu
dzielnicowych).
Przystąpienie
do
merytorycznego
omówienia stanu ładu i bezpieczeństwa
publicznego zostanie rozpoczęte od przedstawienia
przestępczości
na
terenie
całego
terenu
Komisariatu,
a
następnie
na
terenie
poszczególnych rewirów.

Zagrożenie przestępczością w 2007 roku w rozbiciu na poszczególne Rewiry
Dzielnicowych oraz ogółem na terenie Komisariatu Policji w Kańczudze
Teren
gmina
Zarzecze

gmina
Jawornik
Polski

włamania

3

12

kradzieże
przestępstwa
rozbójnicze
bójki, pobicia
i uszkodzenia
ciała
kierowcy
w stanie
nietrzeźwości

5

gmina
Gać

Ogółem teren
KP Kańczuga

13

2

30

8

24

6

43

1

0

2

0

3

5

1

9

3

18

24

12

43

7

86

Inne

21

5

46

22

94

Razem

59

38

137

40

274

Rodzaj
przestępstwa
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Zagrożenie przestępczością w 2008 roku na terenie działania
Komisariatu Policji w Kańczudze
Teren
gmina
Gać

Ogółem teren
KP Kańczuga

13

3

23

6

24

4

37

0

2

0

0

2

1

0

9

0

10

14

10

41

16

81

15

13

42

6

76

36

35

129

29

229

gmina
Zarzecze

gmina
Jawornik
Polski

włamania

3

4

kradzieże
przestępstwa
rozbójnicze
bójki, pobicia
i uszkodzenia
ciała
kierowcy
w stanie
nietrzeźwości
Inne

3

Rodzaj
przestępstwa

Razem

gmina
+
Kańczuga

W ciągu całego 2008 roku na terenie
działania Komisariatu Policji w Kańczudze
odnotowano ogółem 229 przestępstw. Liczba ta nie
obejmuje spraw umorzonych przed wszczęciem
oraz czynów, które po przeprowadzonym
dochodzeniu
nie
wyczerpywały
znamion
przestępstwa. Na wspomnianą liczbę przestępstw
/oprócz wypadków drogowych/ - 81 stanowią
przestępstwa drogowe. Są to kierowania
samochodem,
bądź
rowerem
w
stanie
nietrzeźwości. Przestępstwa te są ujawniane przez
policjantów w trakcie kontroli drogowych.
Mają one istotny wpływ na stan bezpieczeństwa
i porządku publicznego. To właśnie dzięki tak
dużej liczbie ujawnionych przestępstw tego typu
nie dochodziło do tragedii na drogach naszych
gmin. Dla porównania trzeba podać, że w roku
2007 przestępstw z art. 178a § 1 i 2 kk ujawniono
85. Jednakże na stan bezpieczeństwa i porządku
publicznego największy wpływ mają przestępstwa
kryminalne. Porównując dane z ubiegłego roku
należy zauważyć, że liczba kradzieży z włamaniem
na terenie Komisariatu Policji w Kańczudze uległa
zmniejszeniu z 30 do 23. Poza tym liczba
kradzieży także uległa zmniejszeniu z 43 do 37.
Istotny wpływ na poczucie bezpieczeństwa

mieszkańców mają także przestępstwa przeciwko
życiu i zdrowiu. Do najczęściej popełnianych
przestępstw tego gatunku należą przestępstwa
rozbójnicze, bójki, pobicia oraz uszkodzenia ciała.
W roku 2007 zanotowano ich łącznie 21, natomiast
w roku 2008 – 12. W 2008 roku na terenie KP
Kańczuga nie zanotowano pobić ze skutkiem
śmiertelnym, jak też nie zanotowano zabójstw.
Reasumując w kategoriach przestępstw
kryminalnych w 2008 roku nastąpił wzrost
wykrywalności.
W roku 2007 Komisariat
Policji
w Kańczudze osiągnął następującą wykrywalność
sprawców przestępstw:
ogółem 80 %, w tym:
przestępstw kryminalnych 71 %,
kradzieży z włamaniem 58 %,
kradzieży 46 %.
W roku 2008 wykrywalność kształtowała
się następująco:
ogółem 86 %, w tym:
przestępstw kryminalnych 77 %,
kradzieży z włamaniem 51 %,
kradzieży 65 %.
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Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Zarzecze

2007
2008

260
292

17
17

62
59

Pouczenia

Mandaty

Wnioski do Sądu
Grodzkiego

nie został ustalony, w Zarzeczu - kradzież
z włamaniem do budynku internatu Zespołu Szkół
Rolniczych, gdzie sprawca także nie został
ustalony oraz do budynku Pałacu Dzieduszyckich
i kawiarni Wiktoria, gdzie dwóch sprawców
zostało
ustalonych
i
pociągniętych
do odpowiedzialności karnej.
W 2008 roku zanotowaliśmy zmniejszenie
liczby przestępstw kradzieży. Zaistniało ich
na terenie gminy Zarzecze 3, przy czym w roku
2007 było ich 5. Przestępstwa kradzieży zaistniały
na terenie Rożniatowa - kradzież radioodtwarzacza
samochodowego; na terenie Siennowa - kradzież
blachy oraz na terenie Zarzecza - kradzież
mieszkaniowa. Przestępstwa te zostały umorzone
z powodu niewykrycia sprawcy.
Praktycznie więc, w kategorii przestępstw
kryminalnych
tj.
kradzieże
i
kradzieże
z włamaniem, zanotowaliśmy podobne proporcje
jak w roku 2007.

Ogółem
wykroczeń

W czasie pełnionych służb patrolowoobchodowych policjanci Rewiru Dzielnicowych
w Zarzeczu prowadzą intensywne czynności
w celu zapobiegania wszelkiego rodzaju
naruszeniom prawa. Szczególnie duży nacisk
kładziemy na przeciwdziałanie przestępstwom
przeciwko mieniu. Chodzi tutaj o kradzieże
z włamaniem i kradzieże. W kategorii kradzieży
z włamaniem w 2008 roku odnotowano
3 przestępstwa zachowując taką samą ilość tych
przestępstw jak w roku 2007.
Kradzieże z włamaniem zaistniały:
na terenie Zalesia - kradzież z włamaniem do
sklepu spożywczo-przemysłowego, gdzie sprawca

OKRES

Rewir III Dzielnicowych w Zarzeczu jak
już nadmieniono działa w obsadzie 3 policjantów.
W roku 2008 na terenie działania Rewiru
Dzielnicowych w Zarzeczu zaistniało 36
przestępstw i jest to liczba przestępstw mniejsza
o 23 niż w roku 2007. Dla mieszkańców gminy
najbardziej dokuczliwe i mające największy wpływ
na poczucie bezpieczeństwa stanowią przestępstwa
przeciwko życiu i zdrowiu. W 2008 roku nie
odnotowano żadnego rozboju, bójki ani też
pobicia, zaistniało 1 uszkodzenie ciała, gdzie
sprawca został ustalony. Porównując z rokiem
2007 w tej kategorii przestępstw nastąpił znaczny
spadek z 6 do 1.

W kategorii przestępstw drogowych
tj. kierowanie samochodem, bądź rowerem będąc
w stanie nietrzeźwości w roku 2008 ujawniono
14 takich przestępstw, natomiast w roku 2007
ujawniono ich 24.
Do spadku ujawnionych
przestępstw w tej kategorii przyczynił się między
innymi fakt nie delegowania do Rewiru
Dzielnicowych w Zarzeczu żadnego policjanta,
co miało miejsce w roku 2007. Ponadto na terenie
gminy Zarzecze w roku 2008 zaistniały 2 wypadki
drogowe ze skutkiem śmiertelnym w wyniku,
których śmierć na drodze poniosły 3 osoby.
W kategorii przestępstwa inne znajdują się
np. przestępstwa o znęcaniu się fizycznym
i psychicznym nad rodziną, czy też kierowanie
gróźb karalnych. W tej kategorii przestępstw
nastąpił spadek z 21 w roku 2007 do 15 w roku
2008.
Na poczucie bezpieczeństwa na terenie
gminy mają wpływ nie tylko naruszenia prawa
w postaci czynów przestępczych. Także nie bez
znaczenia są czyny nie będące przestępstwami
w rozumieniu prawa karnego, a przez swoją
nagminność czasami nawet bardziej dokuczliwe
od przestępstw. W szczególności chodzi tutaj
o wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi
publicznemu oraz mieniu. Oto kilka liczb
dotyczących wykroczeń ujawnionych przez
policjantów Rewiru Dzielnicowych w Zarzeczu
w odniesieniu do roku poprzedniego:

183
201

Analizując dane dotyczące wykroczeń
stwierdzić należy, iż w roku 2008 ujawniono 292
wykroczenia, a w roku 2007 ujawniono ich 260,
a zatem nastąpił nieznaczny wzrost ujawnionych
wykroczeń. Zmalała liczba nałożonych mandatów
karnych z 62 w roku 2007 do 59 w roku 2008r,
sporządzono 17 wniosków o ukaranie do Sądu
Karnego za popełnianie wykroczeń i ilość ta jest
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taka sama jak w roku 2007. Za popełnianie
wykroczeń w roku 2008 zastosowano 201 pouczeń,
natomiast w roku 2007 pouczeń takich było 183.
W 2008
roku
policjanci
Rewiru
Dzielnicowych w Zarzeczu przeprowadzili łącznie
419 interwencji w tym 57 interwencji domowych,
z których sporządzono 27 „Niebieskich Kart” - 181
interwencji w miejscu publicznym oraz 181
interwencji przeprowadzono w innych miejscach.
Doprowadzono w celu wytrzeźwienia
do Izby Wytrzeźwień 13 osób i nietrzeźwych
do miejsca zamieszkania 6 osób. Zatrzymano
2 osoby poszukiwane. Skontrolowano 282 pojazdy.
Wylegitymowano 761 osób.
Policjanci
Rewiru
Dzielnicowych
w Zarzeczu nie ograniczają się jedynie do ścigania
sprawców naruszeń prawa, lecz działamy także
zapobiegawczo – profilaktycznie min. przez
spotkania z młodzieżą szkolną z terenu gminy
Zarzecze. W czasie prowadzonych spotkań
omawiane są problemy przestępczości nieletnich,
zjawiska patologii społecznej, narkomanii,
alkoholizmu,
bezpiecznego
poruszania
się
po drodze. Dzięki współpracy z proboszczami
parafii w Zarzeczu, Siennowie, Pełnatyczach
i Żurawiczkach poprzez odczytywane w kościołach
ogłoszenia przekazywano ważne dla społeczności
informacje. Z problemem patologii społecznej
wiążą się zwykle przestępstwa przeciwko rodzinie.
Rocznie notujemy kilkanaście tego typu
przestępstw. Jest to bardzo istotny problem,
bowiem zwykle z rodzin dotkniętych przemocą

wywodzą się później osoby dokonujące
przestępstw i wykroczeń. Temu problemowi
poświęcamy
dużo
czasu
współpracując
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Staramy się wspólnie rozwiązywać problemy
niektórych rodzin. W przypadku zagrożenia dzieci
demoralizacją w takich rodzinach i nieletnich
popełniających czyny karalne informujemy o tym
Sąd Rodzinny w Przeworsku. W rozwiązywaniu
problemów rodzin zagrożonych alkoholizmem
ściśle współpracujemy z Gminną Komisją
Przeciwdziałania Alkoholizmowi. W roku 2008
wystąpiliśmy z 11 wnioskami do wspomnianej
komisji o skierowanie osób nadużywających
alkoholu na leczenie odwykowe. Ponadto
policjanci Rewiru Dzielnicowych w Zarzeczu
zatrzymali na gorącym uczynku 15 sprawców
przestępstw. W tej liczbie znajdują się sprawcy
włamań do budynków, osoba przewożąca towar
bez polskich znaków akcyzy oraz osoby kierujące
samochodem bądź rowerem będące w stanie
nietrzeźwości.
Podsumowując
należy
zaznaczyć,
że w roku 2008 na terenie gminy Zarzecze nastąpił
widoczny
spadek
przestępstw
i
wzrost
ujawnianych wykroczeń. Policjanci Rewiru
Dzielnicowych w Zarzeczu dokładali wszelkich
starań,
aby zapewnić właściwy poziom
bezpieczeństwa
i
porządku
publicznego.
Także
w bieżącym
roku
dołożymy
wszelkich starań, aby mieszkańcy gminy Zarzecze
czuli się bezpiecznie.
Wiktor Grzegorzewski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWOFINANSOWEGO GMNNEJ SPÓŁKI WODNEJ NA DZIEŃ 31.12.2008 R

ŁAPAJÓWKA
B.O.
Wpłaty rolników
Dotacja państwa
Ogółem dochody

- 2.277 zł
- 3.065 zł
- 500 zł
- 5.842 zł

Wydatki:
Robocizna
Wysłanie wezwań i upomnień
Prowizja sołtysa
Sprzęt koparka
Transport ziemi
Ogółem wydatki

- 400 zł
- 128 zł
- 175 zł
- 3.904 zł
- 1.450 zł
- 6.057 zł

Stan środków na dzień 31.12.2008 r. - saldo
ujemne 215 zł. Rolnicy zalegają ze składkami
na wartość 705 zł. Na 157 poz. w rejestrze
wysłano
26
szt.
upomnień.
Wykonano
mechanicznie pogłębiono rów z wywózką ziemi –
800 mb.
ROŻNIATÓW
B.O.
Wpłaty rolników
Dotacja państwa
Dotacja Gminy
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-

1.223 zł
2.438 zł
320 zł
1.500 zł
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Wpłata Gminy
Ogółem dochody

wartość 443 zł. Na 121 poz. w rej. wysłano 24 szt.
upomnień. W roku ubiegłym nie wykonywano
prac konserwacyjnych

- 5.504 zł
- 10.985 zł

Wydatki:
Robocizna
3.240 zł
Prowizja
200 zł
Wysłanie wezwań i upomnień
84 zł
Sprzęt koparka
5.504 zł
Ogółem wydatki
9.028 zł
Stan środków na dzień 31.12.2008 r. - saldo
dodatnie 1.956 zł. Rolnicy zalegają ze składkami
972 zł. Na 152 poz. w rej. wysłano 22 upomnień.
Wykonano konserwację rowu melioracyjnego na
dł. 2300 mb. Mechanicznie pogłębiono rowy
melioracyjne na dł.1260 mb.

ZARZECZE
B.O.
Wpłaty rolników
Ogółem dochody

-

- 276 zł
357 zł
80 zł

Wydatki:
Prowizja
Koszt wysłania upomnien
Ogółem wydatki

-

110 zł
8 zł
118 zł

Stan srodków na dzień 31.12.2008 r. – saldo
ujemne 37 zł. Rolnicy zalegają ze składkami na
wartość 197 zł. Na 43 poz.w rej. wysłano
4 upomnienia. W roku ubiegłym nie wykonywano
prac konserwacyjnych

KISIELÓW

B.0.
Wpłaty rolników
Dotacja państwa
Ogółem dochody

- 1.168 zł
- 3.110 zł
- 350 zł
- 4.628 zł

Wydatki:
Wysłanie wezwań i upomnień
Prowizja
Koparka
Ogółem wydatki

- 127 zł
- 175 zł
- 3.123 zł
- 3.425 zł

MAĆKÓWKA

Stan środków na dzień 31.12.2008 r. - saldo
dodatnie 1.203 zł. Rolnicy zalegają ze składkami
na wartość 2.784 zł. Na 249 poz. w rej. wysłano
36 szt. upomnień. Mechanicznie pogłębiono rowy
na dł. 860 mb, a także wykonano 5 szt. przepustów
PEŁNATYCZE
B.O.
Wpłaty rolników
Ogółem dochody

- - 134 zł
- 1.319 zł
- 1.184 zł

Wydatki:
Wysłanie nakazów i upomnień
Prowizja sołtysa

-

Robocizna
Ogółem wydatki

- 1.000 zł
- 1.215 zł

B.O.
Wpłata rolników
Dotacja państwa
Dotacja Gminy
Ogółem dochody

- 577 zł
- 4.260 zł
- 170 zł
- 1.500 zł
- 6.508 zł

Wydatki:
Wysłanie wezwań i upomnień
Prowizja sołtysów

-

Robocizna
Ogółem wydatki

- 1.700 zł
- 2.112 zł

169 zł
243 zł

Stan środków na dzień 31.12.2008r – saldo
dodatnie 4.395 zł. Rolnicy zalegają ze składkami
na wartość 1.138 zł. Na 216 poz. w rejestrze
wysłano 36 szt. upomnień. Naprawiono drenarkę
na dł.245 mb.
SIENNÓW

85 zł
130 zł

Stan środków na dzień 31.12.2008 r. - saldo
ujemne 30 zł. Rolnicy zalegają ze składkami na

B.O.
Wpłaty rolników
Dotacja Gmina Zarzecze
Dotacja państwa
Ogółem dochody

- 5.156 zł
- 9.723 zł
- 2.000 zł
360 zł
- 17.239 zł

Wydatki:
Koparka
Robocizna

- 8.022 zł
- 4.880 zł
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Wysłanie nakazów i upomnień
Prowizja
Ogółem wydatki

419 zł
650 zł
- 13.972 zł

Stan środków na dzień 31.12.2008 r. - saldo
dodatnie 3.267 zł. Rolnicy zalegają ze składkami
na wartość 3.220 zł. Na 640 poz. w rejestrze
wysłano 92 szt. upomnień. Mechanicznie
pogłębiono i rozplantowano ziemię na rowach o dł.

770 mb, a także naprawiono drenarkę w ośmiu
miejscach na dł.786 mb.
W roku bieżącym Rejonowy Zarząd
Spółek Wodnych w Jarosławiu zatrudni firmę
windykacyjną, która za zadanie będzie miała
ściąganie należności pieniężnych.
Jan Telega

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
Zarys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Pełnatyczach
Ochotnicza Straż Pożarna w Pełnatyczach
powstała w 1921 roku. Założono ją z inicjatywy
mieszkańców wsi Józefa Płocicy, Michała
Górskiego, Michała Kucaba.
Wieś otrzymała dwukołową sikawkę
ręczną, dwa odcinki węża tłoczonego i dwa odcinki
węża ssawnego. Zakupiono również mundury dla
strażaków, pasy bojowe, hełmy i toporki. Skład
OSP (15 osób): Józef Płocica – naczelnik, Leon
Hadała, Michał Iwanko, Michał Kaczmarz, Józef
Kaczmarz, Antoni Górski, Michał Górski, Antoni
Kuźma, Karol Płocica, Józef Szkoła, Andrzej
Świtalski(I), Andrzej Świtalski(II), Paweł Wilk,
Wasyl Wilk.
Straż ogniową założono, ponieważ wieś
dzieliła zbyt duża odległość od najbliższej straży w
Jarosławiu, co nie gwarantowało skutecznej
interwencji w wypadku pożaru. W 1928 roku
sikawkę ustawiono na podwoziu czterokołowym.
Do składu straży weszli nowi członkowie, którzy
potrafili kierować nie tylko strażą pożarną,
ale organizować życie kulturalne wsi. Urządzano
zabawy i przedstawienia, a dochody przeznaczano
na zakup potrzebnego sprzętu strażackiego.
Były to jedyne fundusze straży. Do 1948 roku
strażnicą była drewniana szopa na mieniu wiejskim
koło Józefa Bąka.
W 1944 roku straż reorganizuje się pod
komendą Leona Hadały. Pozbierał on resztki
sprzętu i przy pomocy władz rozpoczął
działalność.
W 1948 r. sprzęt i sikawkę
przeniesiono do Domu Ludowego budynku
po
Kaczmarzach.
Sikawkę
umieszczono
w wysokim podpiwniczeniu i stała tam
aż do rozbiórki tego budynku do 1972 roku.
Konie do sikawki konnej były od druha Karola
Chudego. Obecnie sikawka jest eksponowana
w Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku.

Skład OSP Pełnatycze z końca lat 50 –tych
przedstawiał się następująco: Jakub Szkoła prezes, Wojciech Marcińczak – naczelnik, Antoni
Płocica, Józef Sawa, Stanisław Cichy, Bronisław
Płocica, Antoni Kompel, Józef Kompel, Michał
Kucab, Tadeusz Lenar, Julian Płocica, Florian
Szkoła, Zdzisław Szkoła, Józef Świtalski, Julian
Świtalski, Antoni Wilczyński.
W latach 60-tych straż otrzymała
motopompę PO3R, która stała się przełomowym
momentem
w
życiu
straży.
Pierwszym
mechanikiem motopompy był druh Zdzisław
Szkoła. W latach 60-tych i początku 70-tych
władze
prowadziły
ograniczoną
politykę
do przyjęcia nowych członków OSP ze względu
na
ograniczenia
związane
z
funduszem
gromadzkim (szarwak) - doprowadziło to do
postarzenia się druhów strażaków. W owych latach
największym nieszczęściem w naszej miejscowości
był pożar, który strawił jednocześnie budynki
i inwentarz żywy w dwóch gospodarstwach u Żaka
i Cielenia.
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Drużyna OSP Pełnatycze

KURIER ZARZECKI
W latach 70- tych i 80-tych jednostka nasza
była bardzo aktywna w zawodach gminnych,
powiatowych a także wojewódzkich, gdzie w 1979
r. w miejscowości Darowice nasi druhowie zdobyli
IV miejsce. W roku 1972 rozebrano dom ludowy
i postanowiono postawić nową remizę. Remizę
budowano w latach 1973-1975. Środki na budowę
remizy były zbierane od mieszkańców wsi
Pełnatycze w wysokości 12 533 zł oraz zabaw
organizowanych
przez
członków
OSP
w wysokości 24 092 zł jak również z pozyskanych
pieniędzy za sprzedaż drzewa ze starego budynku
2 600 zł resztę dodała Gmina. Remiza była
nowoczesna jak na ówczesny czas, był w niej
„Klub Ruch” z wyposażeniem - dwa telewizory:
czarnobiały i kolorowy „Rubin”. W związku
z oddaniem remizy została nam przekazana
przyczepa do przewozu sprzętu z nową
motopompę PO5E i pełnym wyposażeniem. Sprzęt
został przekazany w dniu 2 grudnia 1976 r.
W 1982 r. został zakupiony samochód
marki Nysa D198, następnie przystosowany do
potrzeb straży który służył nam aż do sierpnia 2008
roku. Pierwszym kierowcą samochodu był druh
Józef Pawłowski. W owym okresie została
zawiązana drużyna dziewcząt i wyposażona
w mundurki. W latach 1980-2008 jednostka brała
czynny udział we wszystkich zawodach
i manewrach gminnych. W roku 1995 we wrześniu
organizowała u siebie zawody rejonowe
(Przeworsk, Jarosław, Lubaczów, Przemyśl)
i zajęła VI miejsce w grupie seniorów.
W roku 1995 było cztery drużyny: 2 MDP
dziewcząt i chłopców oraz juniorzy i seniorzy.
W 2003 roku w sierpniu drużyna młodzieżowa
chłopców w zawodach powiatu przeworskiego
zajęła II miejsce.
W dniu 3 maja 2000 r. został ufundowany
i przekazany przez mieszkańców wsi Pełnatycze
sztandar dla OSP Pełnatycze. Sztandar przejmował
od przedstawicieli społeczeństwa Prezes OPS
Tadeusz Lenar. Jednostka została odznaczona
Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa.
Od 1944 roku funkcję prezesów i naczelników
pełnili: Leon Hadala, Wojciech Marcińczak, Jakub
Szkoła, Edward Nawolski, Józef Świtalski, Julian
Świtalski, Tadeusz Lenar, obecnie: Augustyn
Płocica, Jan Świtalski.

W dniach 16-17 października 2002 r.
Parafię Ofiarowania Najświętszej Marii Panny
w Pełnatyczach nawiedził obraz Matki Boskiej
Jasnogórskiej. Jednostka nasza brała czynny udział
w powitaniu, przeprowadzaniu i czuwaniu przez
cały czas w kościele, a także odprowadziła obraz
do Rudołowic. Był to dla wszystkich czas
modlitwy i przemyśleń.
W okresie swojej działalności straż brała
i bierze czynny udział przy usuwaniu zagrożeń
tj. pożary, powodzie i inne kataklizmy.
Formy pracy społeczno-kulturalnej to głównie
organizowanie zabaw, zbieranie darów dla
poszkodowanych, wystawianie straży grobowej,
uczestnictwo straży w uświetnianiu świąt
kościelnych oraz pomocy społecznej na rzecz
społeczności lokalnej. Stałą tradycją straży jest
wyjazd w miesiącu maju na Kalwarię Pacławską.

Drużyna OSP Pełnatycze w trakcie zawodów

W obecnej chwili jednostka liczy
46 członków, w tym 10 członków MDP.
W zawodach gminnych w 2008 r. nasi druhowie
zajęli: MDP – III miejsce, seniorzy – V miejsce,
weterani – IV miejsce.
Baza techniczna OSP Pełnatycze to:
samochód marki Volkswagen - bus przystosowany
do potrzeb jednostki, jedna motopompa PO5E,
podstawowy sprzęt gaśniczy, umundurowanie
wyjściowe i ćwiczebne oraz zasponsorowane
w 2008 r. przez druha Roberta Lenara koszulki
i czapki dla MDP chłopców w ilości 10 sztuk.
Augustyn Płocica
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SPORT

Moje boisko ORLIK 2012 w naszej gminie
W dniu 10 grudnia 2008 r. nastąpiło
oficjalne otwarcie zespołu boisk ORLIK 2012.
Kompleks sportowy znajduje się tuż obok
Gimnazjum i Hali Sportowej w Zarzeczu i składa
się z dwóch części: boiska do piłki nożnej
o wymiarach 30 x 60 metrów oraz boiska
wielofunkcyjnego do gry w piłkę siatkową
i koszykową o wymiarach 19 x 32 m. Ponadto
zespół boisk został ogrodzony piłkochwytami oraz
oświetlony dwunastoma reflektorami. Częścią
składową jest budynek socjalny, składający się
z pokoju trenera, magazynu i dwóch pomieszczeń
sanitarnych. Wykonawcami były firmy: Budowa
Dróg i Mostów – Józef Babiś oraz Usługowy
Zakład Budowlany – Zbigniew Zaręba.
Swoją obecnością uroczystość otwarcia
zaszczycili: Mieczysław Kasprzak – Poseł na
Sejm RP, Mieczysław Golba – Poseł na Sejm RP,

Po
uroczystym
przecięciu
wstęgi
i poświęceniu obiektu przez Księdza Prałata
Zenona Ruchlewicza oraz pierwszych strzałach na
bramkę uczestnicy udali się do Hali Gimnastycznej
w Zarzeczu, gdzie odbyła się część oficjalna.

Przecięcie wstęgi podczas otwarcia ORLIKA

Dodatkową atrakcją dla uczestników był
występ Gminnej Orkiestry Dętej z Zarzecza oraz
występy artystyczne dzieci i młodzieży szkolnej.
W przemówieniach występujący goście
uznali wysiłek włożony przez Wójta Gminy
w powstanie tak pięknego kompleksu sportowego
jakim jest Orlik. Wartym podkreślenia jest fakt,
że zarzecki Orlik jest najtańszym obiektem wśród
takich samych wybudowanych na terenie
województwa podkarpackiego.
Boisko do piłki nożnej

Kazimierz
Ziobro
–
Wicemarszałek
Województwa Podkarpackiego, Lucjan Kuźniar –
Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego,
Alina Pieniążek – Dyrektor Wydziału Nadzoru
Edukacji
Podstawowej
i
Gimnazjalnej
Podkarpackiego Kuratorium Oświaty, Jerzy
Wiśniewski – Dyrektor Gabinetu Wojewody
Podkarpackiego, Zbigniew Kiszka – Starosta
Przeworski, Ksiądz Prałat Zenon Ruchlewicz –
Proboszcz Parafii Zarzecze, a także sołtysi i radni
gminy Zarzecze na czele z Wiesławem Kubickim –
Wójtem Gminy oraz przedstawiciele wykonawców
zespołu boisk.

Jego budowa zmieściła się w kwocie
miliona złotych, co było założeniem programu
rządowego „Moje Boisko ORLIK 2012”. Zgodnie
z założeniami rządowego programu, boiska będą
dostępne nieodpłatnie dla dzieci i młodzieży.
Celem jest popularyzacja kultury fizycznej
oraz branie czynnego udziału w uprawianiu sportu.
Aby dokładniej poznać założenia programu
oraz obejrzeć galerię zdjęć wykonywanych
w trakcie budowy boisk (nie tylko zarzeckiego
Orlika)
powstała
strona
internetowa

www.orlik2012.pl.
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Turniej Halowej Piłki Nożnej
W dniu 8 lutego 2009 r. na terenie hali
sportowej w Zarzeczu odbył się drugi Turniej
w Halowej Piłce Nożnej. Organizatorami turnieju
byli Wójt Gminy i Gminna Rada Sportu
w Zarzeczu.
W zorganizowanie turnieju zaangażowali
się również działacze i zawodnicy klubów
z miejscowości biorących udział w turnieju.

Turniej halowy piłki nożnej – Zarzecze 08.02.2009 r.

Do udziału w turnieju zgłosiło się 8 drużyn
reprezentujących
miejscowości:
Kisielów,
Łapajówka, Maćkówka, Pełnatycze, Rożniatów,
Zalesie, Zarzecze, Żurawiczki.
Każda z drużyn rozegrała po 3 mecze
w grupach, a zwycięzcy rozgrywek grupowych,
mecze finałowe. Razem w turnieju odbyło się 13
spotkań.
Mecze sędziowali sędziowie PZPN:
1. Paweł Anklewicz
2. Grzegorz Stępak
3. Paweł Szczepański
4. Waldemar Wychodnik
Końcowy wynik turnieju przedstawia się
następująco:
I miejsce - Zarzecze
II miejsce - Maćkówka
III miejsce - Pełnatycze
IV miejsce – Kisielów.
Joanna Szczupak
Jan Telega

ŚRODOWISKOWY KLUB 4H

W dniu 10.02.2009 r. w Centrum Kultury
w Zarzeczu odbyło się pierwsze spotkanie
członków Środowiskowego Klubu 4 H. Inicjatorem
organizacji Klubu był Wójt Gminy Zarzecze
Wiesław Kubicki, który podczas swoich wyjazdów
służbowych poznał ideę pracy tej organizacji.
W spotkaniu udział wzięła Barbara RajzauerKrużel – wojewódzki koordynator do spraw
Klubów 4 H z ramienia Podkarpackiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Boguchwale oraz Zofia
Piskorz doradca z powiatowego Zespołu Doradców
w Przeworsku. Młodzież wspólnie z opiekunem
Anną Niemczak i wolontariuszem wspierającym
Barbarą Szczygieł dokonała wyboru Zarządu
i wybrała projekt do realizacji: ,,Z przeszłością
w przyszłość”. Za główny cel postawiono sobie
pozyskanie informacji o historii Pałacu i jego
właścicielach oraz kultywowanie tradycji regionu.
Spotkania odbywać się będą w Centrum Kultury
w Zarzeczu.
4 H to dobrowolna i niezależna organizacja
edukacyjna przeznaczona dla dzieci i młodzieży
w wieku 9 do 19 lat., kładąca szczególny nacisk

na rozwój umiejętności życiowych, zainteresowań
i podniesienie poziomu wiedzy. Znakiem
rozpoznawczym 4H jest czterolistna koniczyna
z literą "H" umieszczoną na każdym listku. Litery
na emblemacie oznaczają Głowę (Head), Serce
(Hear ), Ręce (Hand ) i Zdrowie (Health) fundament wszystkich programów 4H. Znaczenie
tych
słów
wyjaśnia
ślubowanie:
Zobowiązuję... swoją...
Głowę - żeby jaśniej myślała ,
Serce - żeby było wierniejsze ,
Ręce - żeby chętniej służyły innym
Zdrowie - żeby mi pozwoliło lepiej żyć ,
Hasło 4 H "Uczyć się działając" przypomina, że
najbardziej efektywnym i atrakcyjnym sposobem
uczenia jest samodzielne wykonanie danej rzeczy,
a nie bierne słuchanie instrukcji o tym, jak należy
to robić.
Motto 4H "Najlepsze niech będzie jeszcze
lepsze" motywuje młodzież i dorosłych liderów do
ciągłego samodoskonalenia i ulepszania rzeczy
uznanych za doskonałe.
Barbara Wolańczyk
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INFORMUJEMY, POLECAMY, ZAPRASZAMY

Punkt Interwencji Kryzysowej
działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zarzeczu

Zakres usług
świadczonych
w 2009 roku

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

mieści się w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Zarzeczu

Pomoc
psychologiczna

11
25

8
22

13
27

3
24

8
27

5
26

9
23

7
21

4
18

9
16

17

21

19

16

21

18

15

20

17

15

24

28

26

23

28

25

22

27

24

22

(w godz. 14.00 – 16.00)

Pomoc
terapeutyczna
(w godz. 16.00 – 18.00)

Pomoc
prawna
(w godz. 16.00 – 18.00)

Udzielana pomoc jest bezpłatna

INFORMACJA
Informuje się rolników

Gminy

Zarzecze, że od dnia 2 do 31 marca 2009 r.
można się ubiegać o zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego.
W

tym

celu

należy

złożyć

w Urzędzie Gminy Zarzecze odpowiedni
wniosek

wraz

z

fakturami

VAT,

potwierdzającymi zakup oleju napędowego

Plan Rekolekcji Wielkopostnych dla dzieci i
młodzieży prowadzonych w parafii Zarzecze
16 marca (poniedziałek)
9.00 - Konferencja dla dzieci szkoły podstawowej
10.00 - Msza Święta
11.00 - Konferencja dla młodzieży gimnazjum
15.00 - Nabożeństwo drogi krzyżowej dla dzieci szkoły
podstawowej
17 marca (wtorek)
9.00 - Konferencja dla dzieci szkoły podstawowej
10.00 - Msza Święta
11.00 - Konferencja dla młodzieży gimnazjum
15.00 - Nabożeństwo drogi krzyżowej dla młodzieży
gimnazjum

w okresie od 1 września 2008 r. do
28 lutego 2009 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego ustala
się w następujący sposób:

86 litrów x ilość ha użytków
rolnych x 0.85 zł z 1 litr oleju

18 marca (środa)
9.00 - Nabożeństwo pokutne dla dzieci klas III-IV
szkoły podstawowej [dzieci klas 0-II mają
zajęcia w szkole]
9.30 - Spowiedź św. dla dzieci szkoły podstawowej
10.00 - Msza Święta dla dzieci szkoły podstawowej
11.00 - Nabożeństwo pokutne dla młodzieży
gimnazjum
11.30 - Spowiedź dla młodzieży gimnazjum
13.00 - Msza Święta dla młodzieży gimnazjum
i zakończenie rekolekcji

Zdrowych, pogodnych Œwi¹t Wielkanocnych
pe³nych wiary nadziei i mi³oœci.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkañ w gronie rodziny
i wœród przyjació³
oraz weso³ego ”Alleluja”
”Alleluja”
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