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W związku z udzieloną pomocą dla powodzian
z powiatu ropczycko-sędziszowskiego, Wójt Gminy
Zarzecze otrzymał podziękowania od Burmistrza Miasta
Ropczyce i Starosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

W imieniu Samorządu Miasta i Gminy Ropczyce
składam Panu Wójtowi oraz społeczności Pańskiej
Gminy
serdeczne
podziękowania
za
udzielenie
bezinteresownej
pomocy
finansowej
na
rzecz
mieszkańców miasta i gminy Ropczyce poszkodowanych
w powodzi, w kwocie 20 tys. złotych oraz przekazania 21
ton zboża, które dostarczone zostało do najbardziej
potrzebujących mieszkańców Osiedla Witkowice oraz
Chechły.
Wielu ludziom, którzy zostali dotknięci skutkami
klęski żywiołowej pomoc ta przywraca nadzieję i daje
wiarę w człowieka, który potrafi wyciągnąć do bliźniego
pomocną dłoń.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję i proszę o przyjęcie
najszczerszych wyrazów wdzięczności.
Zastępca Burmistrza Miasta Ropczyce
Wiesław Maziarz

Pragnę dziś na ręce Pana skierować słowa
wdzięczności i podziękowania dla wszystkich Druhów
Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w akcji
ratunkowej
na
terenie
powiatu
ropczyckosędziszowskiego.
Kiedy miastu i okolicznym miejscowościom
groziło zalanie w wyniku powodzi, na ratunek życia
i zdrowia naszych mieszkańców oraz obrony naszego
majątku z pełną mobilizacją i gotowością ruszyły
jednostki OSP Zarzecze.
Ochotnicy z tych jednostek bezinteresownie
i z pełnym zaangażowaniem służyli miejscowej ludności.
Takim działaniem zaskarbili sobie zaufanie i szacunek
społeczeństwa, a także władz samorządowych.
Zaszczytem i satysfakcją była dla mnie współpraca
z ludźmi tak kompetentnymi, którzy z pełnym
poświęceniem, ofiarą i trudem wypełniają służbę
pożarniczą i tym samym dają świadectwo najwyższym
wartościom i wierności zasadom etyki strażackiej,
humanitaryzmu i miłości bliźniego.
Dziękując za takie postawy i dotychczasowe
dokonania gratuluję Panu Wójtowi współpracy z ludźmi
oddanymi społecznej służbie i odpowiedzialnymi za
wspólne dobro.
Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego
Józef Rojek

* Informacja dotycząca udzielonej pomocy dla
z powiatu ropczycko-sędziszowskiego na stronie 33.
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INWESTYCJE I REMONTY
Budowa Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Zarzeczu
Na początku miesiąca sierpnia
otrzymaliśmy od Marszałka Województwa
Podkarpackiego
miłą
informację.
Na nasz wniosek, w ramach Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Podkarpackiego na lata 2007 - 2013
ze
środków
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego,
otrzymaliśmy
dotację w wysokości 1.561 tys. zł tj. 70 %
kosztów budowy Gminnego Centrum Sportu
i
Rekreacji
w
Zarzeczu.
Pozostałe
30 % kosztów budowy, tj. 669 tys. zł
pochodzić będzie ze środków własnych
gminy. Łączny koszt budowy wyniesie 2.230
tys. zł. Inwestycja zostanie zlokalizowana
w Zarzeczu za istniejącą halą sportową jako
przedłużenie istniejącego kompleksu Orlika”.
Przetarg
na
roboty
zostanie
rozstrzygnięty jeszcze w tym roku.
Termin
wykonania
planowany
jest
na koniec marca 2011 r.
W ramach zadania przewidziano budowę:
1. Boiska do piłki nożnej o wymiarach
68 x 104 m z nawierzchnią trawiastą wraz
z
urządzeniami
lekko-atletycznymi:
bieżnią okólną 6-torową długości 400
metrów o nawierzchni sztucznej, bieżnią
prostą 6-torową długości 145 m
o nawierzchni sztucznej, skocznią
wzwyż, skocznią o tyczce, skocznią
w dal, rzutnią dyskiem i młotem, rzutnią
oszczepem, rzutnią kulą, dołem do
biegów na 3.000 m z przeszkodami.

Ogrodzenie
wewnętrzne
boiska
z siatki wysokości 1,0 m (393 mb)
z bramą wjazdową stalową.
 Ogrodzenie
zewnętrzne
obiektu
z siatki o wysokości 2,0 m (689 mb).
Ciągi pieszo-jezdne z kostki brukowej
betonowej – pow. 1 478 m2.
 Oświetlenie terenu – 12 słupów
oświetleniowych.
 Widownia ziemna – po obu stronach
pawilonu sportowego 3 i 5 rzędowa
na 440 widzów (80+360).
2. Sanitariaty o wymiarach 7.50 x 5.00 m
z dostępem dla osób niepełnosprawnych.
Ubikacje służyć będą nie tylko dla
uczestników imprez sportowych, ale
również dla osób przebywających
w obrębie cmentarza parafialnego
– oddzielne wejście od strony cmentarza.
3. Pawilonu sportowego o wymiarach 16.50
x 6.60 m z zadaszoną widownią
na
dwieście
miejsc
siedzących
z dwustronnymi schodami wejściowymi.
W
skład
budynku
wchodzą
pomieszczenia higieniczno - sanitarne
(przebieralnie, świetlica, pomieszczenie dla
sędziów, natryski, WC, magazyn sprzętu
sportowego). Tego typu stadion z bieżnią
tartanową i wszystkimi urządzeniami
do lekkoatletyki na terenie Województwa
Podkarpackiego posiada jedynie RESOVIA
Rzeszów.
Tadeusz Kiełbowicz



Rewitalizacja zabytkowego parku w Zarzeczu
Rozpoczęto prace konsewacyjnopielęgnacyjne
na
drzewostanie
w zabytkowym parku w Zarzeczu.
Pielęgnacją objętych zostanie 836 sztuk

drzew, na 17 drzewach wykonane zostaną
wiązania elastyczne, wyciętych zostanie 98
drzew, a 553 sztuk drzew i krzewów zostanie
nasadzonych.
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4. Zagospodarowanie terenu parku:
 drogi i ścieżki: główna droga dojazdowa
szerokość od 3,5 do 9m;
 nawierzchnia z kostki brukowej; ścieżki
parkowe i spacerowe wyłożone zostaną
nawierzchnią żwirowo – klińcową,
murek oporowy, betonowy o zarysie
kwadratu o wysokości 50 – 70 cm
otaczający drzewo platan, drewniany
łącznik
pałacu i oficyny (pergola),
żelbetowe schody terenowe, niecki
fontann;
 na terenie parku zostanie ustawiony letni
amfiteatr
–
scena
przenośna
o
wym.
10.00
x
8.00
m
z zadaszeniem, który będzie ustawiany
na czas imprez plenerowych.
5. Rozbudowa i przebudowa budynku
gospodarczego –
tzw. „lodziarni”
z przeznaczeniem na cele gospodarcze
oraz sanitariaty i toalety dla osób
niepełnosprawnych.
6. Budowa altany na wyspie - obiekt
o konstrukcji drewnianej.
7. Budowa ogrodzenia – 396 mb, bramy
głównej oraz 2 furtek. Ogrodzenie
z elementów ze stali kutej na słupkach
murowanych i cokole betonowym
zlokalizowane
od
strony
drogi
powiatowej oraz od strony kościoła.
8. Rabaty kwiatowe na terenie parku projekt
przewiduje
lokalizację
w obrębie parku dziewięciu rabat
kwiatowych z obsadzeniem jesienno wiosennym i letnim oraz jednej rabaty
kwiatowo – drzewiastej (mieszanej) oraz
wykonanie trawników o powierzchni
5.332 m2.
9. Odbudowa zniszczonych 3 szt. fontann
podświetlanych.
Tadeusz Kiełbowicz

Całość prac prowadzona jest pod
ścisłym
nadzorem
Wojewódzkiego
Konserwatora
Przyrody.
W
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007
2013
otrzymaliśmy
dofinansowanie
w wysokości 3 mln zł na rewitalizację
zabytkowego parku w Zarzeczu. Całkowita
wartość zadania to kwota 3.597 tys. zł.
Udział własny gminy to 597 tys. zł.
Planowany termin realizacji – do końca
kwietnia 2011 r. Inwestycja zlokalizowana
będzie na terenie istniejącego parku
w Zarzeczu o powierzchni 7,55 ha
stanowiącej własność gminy Zarzecze.

Prace konserwacyjne w zarzeckim parku

W ramach zadania przewidziano:
1. Remont stawu o pow. 1.05 ha
i średniej głębokości 1.25 m. Zakres robót
remontowych obejmuje: naprawę wałów
i grobli, oczyszczenie dna oraz
pogłębienie (odmulenie) stawu, naprawa
mnicha spustowego i zastawki na
„Serwatówce”.
2. Wykonanie głównego wejścia do parku
poprzez zjazd z drogi powiatowej,
w nawiązaniu do historycznego układu.
Nawierzchnia z kostki granitowej.
3. Oświetlenie parku i alejek wykonane
będzie kablem podziemnym na słupach
oświetleniowych w ilości 17 szt.
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Remont drogi „Łapajówka przez wieś”
Złożony
został
wniosek
o
dofinansowanie
z
Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
drogi „Łapajówka przez wieś”.



Planowana wartość zadania to 1.240
tys. zł. Oczekiwane dofinansowanie
wyniesie 50 % tj. 620 tys. zł. Planowany
termin zakończenia remontu – październik
2010 r.





Zakres rzeczowy robót obejmuje :
 wykonanie
nowej
nawierzchni
asfaltowej na długości 2.054 mb, grub.

7 cm , na poszerzeniach i łukach grub.
warstwy asfaltu 15 cm;
szerokość
jezdni asfaltowej od 4.50 m do 3.50 m;
wykonanie poboczy utwardzonych
kamieniem o szer. po 0.75 m;
przebudowa 3 szt. przepustów;
budowa kanalizacji deszczowej – 170
mb;
ułożenie korytek ściekowych na
długości 1.461 mb.
Tadeusz Kiełbowicz

Przebudowa drogi powiatowej Przeworsk – Siennów
w październiku 2009 r. Po tym terminie
ze środków własnych Gminy Zarzecze
i Powiatowego Zarządu Dróg wykonywane będą pobocza i rowy przydrożne.
Wykonawcą całości robót w wyniku
rozstrzygniętego przetargu jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów – Józef
Babiś
w
Roźwienicy.
Planowane
zakończenie robót łącznie z chodnikami
i nawierzchnią asfaltową na terenie miasta
Przeworska planowane jest na koniec
kwietnia 2010 r.

Trwają roboty nawierzchniowe przy
drodze powiatowej Przeworsk – Siennów.
W Siennowie wykonano podbudowę
tłuczniową oraz wykonano jedną warstwę
wiążącą z masy asfaltowej o średniej
grubości 7 cm. W Rożniatowie wykonano
chodnik z kostki brukowej oraz jedną
warstwę wiążącą. W Zarzeczu wykonano
chodnik z kostki brukowej, frezowanie
nierówności i garbów oraz warstwę
wiążącą.
Do końca września br. planuje się
wykonać frezowanie odcinka od Zarzecza
do Maćkówki, chodnik /ustawienie
krawężnika i wykonanie kanalizacji
deszczowej/ w Maćkówce na odcinku od
przystanku PKS do drogi w kierunku
szkoły podstawowej, około 250 mb oraz
ułożenie
jednej
warstwy
wiążącej
asfaltowej.
Koszt
zakupu
rur
kanalizacyjnych oraz studni pokryje gmina
Zarzecze.
Druga warstwa ścieralna asfaltowa
o grub. 5 cm od Siennowa do granic miasta
Przeworska planowana jest do wykonania

Nowa nawierzchnia drogi powiatowej - Siennów

Tadeusz Kiełbowicz
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Dodatkowe środki na drogi powiatowe
W miesiącu lipcu 2009 r. Starosta
Przeworski Zbigniew Kiszka otrzymał
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji dofinansowanie w ramach
usuwania skutków klęsk żywiołowych
w wysokości 1.600 tys. zł. Dotacja ta jest
jedną z najwyższych jakie otrzymały powiaty
z terenu województwa podkarpackiego.
W ramach tych środków na terenie
gminy Zarzecze do końca 2009 r.
wyremontowane zostaną poprzez wykonanie
nawierzchni asfaltowych następujące drogi:
 Pełnatycze
–
Wola
Roźwienicka
- 400 mb;
 Żurawiczki – Zarzecze /przez las/
- 1.240 mb;
 Urzejowice – Krzeczowice – Siennów
- 1.480 mb.

Gmina
Zarzecze
partycypuje
dofinansowaniem w wysokości 20.000 zł.
Roboty zostaną wykonane i rozliczone do
końca 2009 r.
Na uwagę zasługuje fakt, że na
początku obecnej kadencji Rady Powiatu
Przeworskiego dobrą nawierzchnię posiadało
zaledwie 10% dróg powiatowych na terenie
gminy Zarzecze, obecnie po wykonaniu w/w
dróg na koniec 2009 r. nowa nawierzchnia
drogowa stanowić będzie 90 % dróg
powiatowych na terenie gminy.
Do wykonania pozostaną krótkie
odcinki dróg w Pełnatyczach /Parcelacja/,
Rożniatów /przez wieś/, oraz odcinek
Zarzecze – Kisielów do granicy powiatu.
Istnieje realna szansa, że do końca
obecnej kadencji wszystkie drogi powiatowe
na terenie gminy Zarzecze otrzymają nową
nawierzchnię asfaltową.
Tak ogromny postęp i osiągnięcia
były możliwe na wskutek ogromnego
zaangażowania
władz
samorządowych
powiatowych
i gminnych,
znacznego
wsparcia finansowego ze środków własnych
samorządów,
a
przede
wszystkim
pozyskania
znacznych
środków
zewnętrznych
z
Ministerstwa
Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz środków
unijnych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego .

W dniu 24.08.2009 r. rozstrzygnięty
został przetarg na wykonanie w/w dróg.
Wykonawcą
robót
zostało
Leżajskie
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg za kwotę
prawie 600 tys. zł. Udział Gminy Zarzecze
i Powiatu Przeworskiego wynosi po 10 % tj.
po 60 tys. zł.
Dnia 31 sierpnia 2009 r. ogłoszono
przetarg na wykonanie nowej nawierzchni na
drodze powiatowej Siennów – Bóbrka
Kańczudzka na odcinku 1.300 mb.
Środki finansowe na w/w drogę
pochodzą z oszczędności powstałych przy
realizacji likwidacji usuwisk na terenie
Gminy Jawornik Polski.

Tadeusz Kiełbowicz

Remonty obiektów oświatowych przed nowym rokiem szkolnym 2009/2010
W okresie wakacji pracownicy
zatrudnieni w Urzędzie Gminy w ramach
brygad
remontowo
budowlanych
prowadzili remont kapitalny Szkoły
Podstawowej w Kisielowie oraz adaptację

mieszkania służbowego w starej szkole na
I piętrze z przeznaczeniem na siedzibę
Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego
Szkół w Zarzeczu.
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W budynku szkoły w Kisielowie
wymieniono drewnianą stolarkę okienną na
PCV, stolarkę drzwiową, wykonano nowe
schody
wejściowe
drewniane
w korytarzu, rozbudowano pomieszczenie
sali lekcyjnej, wydzielono szatnię oraz
korytarz szkolny. Wymienione zostały
zagrzybione podłogi drewniane na podłogi
panelowe. Obecnie w obiekcie funkcjonują
dwa niezależne wejścia – oddzielnie dla
przedszkola i szkoły. Wykonano nowe tynki
wewnętrzne oraz malowanie emulsyjne ścian
i sufitów. Remont pomieszczeń szkolnych
w zdecydowanym stopniu przyczynił się do
poprawy ogólnych warunków sanitarno higienicznych,
a
przede
wszystkim
zdrowotnych ze względu na odgrzybienie
budynku.
Pomysł Wójta Gminy przeniesienia
siedziby
Zespołu
EkonomicznoAdministracyjnego Szkół z Publicznego
Gimnazjum do budynku starej szkoły okazał
się trafnym rozwiązaniem. Dotychczasowa
lokalizacja
ZEAS-u
nie
zabezpieczała
podstawowych potrzeb lokalowych dla tego
typu jednostki organizacyjnej – do dyspozycji
dwa małe pomieszczenia. Adaptacja lokalu
wymagała
wykonania
wielu
prac
remontowych takich jak odgrzybienie
pomieszczeń, likwidacja pęknięć ścian,
wykonanie
nowej
klatki
schodowej
wejściowej , wymiana stolarki okiennej na
PCV,
wymiana
stolarki
drzwiowej,
wykonanie nowych podłóg panelowych,
wymiana instalacji elektrycznej, rozbudowa
instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego
ogrzewania.
Wykonano
nowe
tynki
i malowanie.
W wyniku
wykonanych
robót
w lokalu zlokalizowano pokój dyrektora,
przestrzenne pomieszczenie biurowe dla
pracowników, pomieszczenie obsługi klienta,
zaplecze sanitarno-socjalne i archiwum.
Wszystkie
pomieszczenia
wyposażono
w meble wyprodukowane na zamówienie

przez Zakład Produkcyjny Andrzeja Miazgi
z Żurawiczek.

Nowy pokój Dyrektora ZEAS-u

Na uwagę zasługuje fakt wysokiej
jakości
wykonanych
robót,
pomimo
wykonania
ich
własnymi
siłami
i pracownikami pod ścisłym nadzorem
Kierownika
Referatu
Budownictwa,
Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gminy
inż. Zbigniewa Kaduka. W przyszłości taki
postęp w dziedzinie fachowości rokuje
podejmowanie coraz to trudniejszych zadań
remontowo – budowlanych i znacznych
oszczędności
finansowych
związanych
z utrzymaniem i konserwacją obiektów
mienia komunalnego gminy Zarzecze.
Ponadto w okresie wakacji pracownicy
gminy Zarzecze wykonali :
 izolację pionową wejścia do biblioteki
w Szkole Podstawowej w Rożniatowie
oraz płytkę odbojową od strony
wschodniej i południowej z kostki
gumowej, którą nieodpłatnie przekazał
Wiesław Mędzela Dyrektor GPR Guma
i Plastik Recycling;
 przy Szkole Podstawowej w Pełnatyczach
wykonano
nową
betonową
płytę
parkingową;
 wykonano kapitalny remont remizy OSP
w Kisielowie;
 w Publicznym Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Zarzeczu ułożono na ścianach
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i posadzkach nowe płytki ceramiczne
w dwóch sanitariatach.

przygotowanie szkół do nowego roku
szkolnego.
Szczególną uwagę zwrócił na bardzo
dobry stan techniczny po remoncie Szkoły
Podstawowej
w
Kisielowie
oraz
wyremontowaną
nową
bazę
Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół,
która od nowego roku szkolnego mieści się w
starej szkole tzw. ”ratuszu” w Zarzeczu.

Przygotowanie obiektów szkolnych
do nowego roku szkolnego 2009/2010 było
przedmiotem objazdu i wizytacji przez
Komisję d/s Oświaty, Kultury, Kultury
Fizycznej, Zdrowia i Rodziny Rady Gminy
Zarzecze. Przewodniczący Komisji Izydor
Pieniążek na sesji Rady Gminy w dniu
28.08.2009 r. bardzo wysoko ocenił

Tadeusz Kiełbowicz

DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM KULTURY
Eliminacje Wojewódzkie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
„Zapobiegajmy pożarom”
W sobotę, 13 czerwca 2009 roku,
odbyło się podsumowanie i wręczenie
nagród laureatom VI Edycji Wojewódzkiej
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
„Zapobiegajmy pożarom”.
Chociaż pogoda nie zachęcała
do przyjazdu, gościliśmy laureatów i gości
nawet z najdalej położonych miejscowości
naszego województwa.
Aby uświetnić tą wspaniałą imprezę,
przybyli do nas:
 Dh Jan Kwolek – Komendant PSP
w Przeworsku, członek ZP ZOSP RP
w Przeworsku;
 Dh Mieczysław Kot – Dyr. Biura ZOW
ZOSP RP w Rzeszowie, członek Zarządu
Głównego ZOSP RP w Warszawie;
 Dh Stanisław Górski – Prezes ZP ZOSP
RP w Jarosławiu i Wójt Gminy Pruchnik;
 Dh Tadeusz Świątoniowski – Prezes ZOP
ZOSP RP w Łańcucie;
 Dh Zdzisław Wójcik – redaktor
czasopisma „Strażak”;
 działacze OSP z terenu naszego
województwa;

Przewodniczący
Rady
Powiatu
Przeworskiego, a zarazem Dyrektor
Centrum Kultury w Zarzeczu Tadeusz
Kiełbowicz;
 Sekretarz
Zarządu
Oddziału
Powiatowego i Gminnego ZOSP RP Dh
Jan Telega;
 Przewodniczący Rady w Zarzeczu
Tadeusz Dryniak wraz z Radnymi RG;
 Komendant Gminny OSP w Zarzeczu;
 Dyrektorzy Szkół, Sołtysi wsi oraz
Przewodniczący Rady Osiedla.
Współorganizatorem uroczystości był
Wiceprezes
Zarządu
Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie,
a zarazem Wójt Gminy Zarzecze Wiesław
Kubicki,
który
otworzył
uroczystość
i pogratulował laureatom zdobytych nagród
i wyróżnień.
Jury w składzie: Janina Mamak,
Monika Stępień i Anna Niemczak, po
wnikliwej ocenie przeszło 500 prac
plastycznych w pięciu grupach wiekowych,
przyznało następującym osobom nagrody
i wyróżnienia:
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I grupa wiekowa - przedszkola
I miejsce – Kamil Barnat – Przedszkole
Publiczne w Boguchwale, pow. rzeszowski;
II miejsce – Mikołaj Majka – Publiczna
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła
II w Tarnobrzegu;
III miejsce – Weronika Bartman – Przedszkole
Publiczne w Błażowej, pow. rzeszowski
oraz 9 wyróżnień.
II grupa wiekowa – szkoły podstawowe
klasy I - III
I miejsce – Maria Tenczyńska – Gminny
Ośrodek Kultury w Padwi Narodowej, pow.
mielecki;
II miejsce – Krystian Kopeć – GOK
w Padwi Narodowej, pow. mielecki;
III miejsce – Alina Mazurek - Samorządowe
Centrum Kultury w Mielcu
oraz 9 wyróżnień.
III grupa wiekowa – szkoły podstawowe
klasy IV - VI
I miejsce – Karolina Wąsik – Samorządowe
Centrum Kultury w Mielcu,
II miejsce – Michał Kuroń – Szkoła
Podstawowa nr 9 w Mielcu,
III miejsce – Sylwia Wilk – ZS im. Ks. Prałata
S.Sudoła w Dzikowce, pow. kolbuszowski
oraz 10 wyróżnień.
IV grupa wiekowa – gimnazjum
I miejsce – Justyna Krukowska – ZS
w Żyznowie , pow. strzyżowski;
II miejsce – Zuzanna Zimka – Gimnazjum im.
St. Wyspiańskiego w Rymanowie, pow.
krośnieński;
III miejsce – Marzena Dołęga – PG im. Ks.
Stefana
Kardynała
Wyszyńskiego
w Rakszawie, pow. łańcucki
oraz 6 wyróżnień.

V
grupa
wiekowa
–
szkoły
ponadgimnazjalne
I miejsce – Justyna Nowińska – Zespół Szkół
Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im.
A. Witkowskiego w Jarosławiu;
II miejsce – Bartosz Mamak – I LO im.
M. Kopernika w Jarosławiu;
III miejsce – Marta Karaś – Samorządowe
Centrum Kultury w Mielcu
oraz 2 wyróżnienia:
Piotr Lorenc – Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Leżajsku
Marta Zborowska – ZS nr 5 im.
I. Łukasiewicza w Sanoku.
W VI grupie wiekowej – „dorośli” nie
wpłynęła żadna praca.
Organizatorzy składają serdeczne
podziękowania
wszystkim,
którzy
przyczynili się do tego, aby ta uroczystość
miała piękną oprawę.
Ponadto w ramach XVII Przeglądu
Kulturalnego Szkół im. Mariana Posiaka
dzieci
ze
szkół
podstawowych:
„Orła
Białego”
w
Pełnatyczach,
„Jana
Pawła
II
w
Zarzeczu,
„Stefana
Kardynała
Wyszyńskiego”
w
Rożniatowie
oraz
młodzież
z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Zarzeczu uświetniła swoimi pięknymi
występami
tą
wojewódzką
imprezę.
Dzieci i młodzież pod bacznym okiem
swoich nauczycieli przygotowała tańce,
piosenki oraz układ akrobatyczny, który
rozgrzał publiczność.
Występy
nagrodzone
zostały
gorącymi oklaskami, a młodzi artyści
pomimo
zimna
byli
szczęśliwi
i zadowoleni.
Anna Niemczak

XI Przegląd Grup Śpiewaczych
Słoneczne popołudnie, 14 czerwca
2009 roku sprzyjało zespołom śpiewaczym,

które w tym dniu prezentowały
repertuar żniwny i dożynkowy.
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śpiewaczych
i 4 grup śpiewaczych
dziecięcych i młodzieżowych przyznało
nagrody i wyróżnienia:
Kategoria dorośli:
I nagroda – Zespół Śpiewaczy „Stokrotki”
z Cewkowej Woli;
II nagroda – Zespół Śpiewaczy „Gacanki”
z Gaci oraz Zespół Śpiewaczy „Cantus”
z Gorliczyny;
III
nagroda
–
Zespół
Śpiewaczy
„Dzikowianie” ze Starego Dzikowa, Zespół
Śpiewaczy „Pawłosiowianie” z Pawłosiowa,
Zespół Śpiewaczy z Kisielowa.
Ponadto jury przyznało wyróżnienia:
 Zespołowi Śpiewaczemu z Rożniatowa,
 Zespołowi Śpiewaczemu „Białoboczaki”
z Białobok,
 Zespołowi Śpiewaczemu „Krzeczowiczanki” z Krzeczowic,
 Zespołowi Śpiewaczemu z Maćkówki,
 Zespołowi Śpiewaczemu „Grzęszczanie”
z Grzęski.

Na tą ludową imprezę przybyli:
 Przewodniczący Rady Gminy w Zarzeczu
– Tadeusz Dryniak wraz z radnymi Rady
Gminy: Janem Michalikiem, Marianem
Chrobakiem, Florianem Grandą;
 Wójt Gminy Zarzecze – Wiesław Kubicki;
 Dyrektorzy Szkół z terenu naszej gminy,
 Sołtys wsi Łapajówka – Stanisław Dubiel;
 Przewodniczący Rady Osiedla Tadeusz
Michalik.
Organizatorami
byli:
Centrum
Kultury w Zarzeczu i Centrum Kulturalne
w Przemyślu. Patronat medialny objęła
„Gazeta Jarosławska”. XI Przegląd otworzył
i gości powitał Dyrektor Centrum Kultury
w Zarzeczu Tadeusz Kiełbowicz.
Jako gwiazda wystąpiła Kapela
Ludowa „Graboszczanie” z Grabownicy,
która pięknie bawiła publiczność swoimi
utworami ludowymi.
Fundatorami nagród byli: Centrum
Kultury w Zarzeczu, Centrum Kulturalne
w Przemyślu oraz Podkarpacka Izba Rolnicza
w Boguchwale. Imprezę sponsorowała Firma
BaMal z Pełnatycz. Ponadto odbył się
kiermasz rękodzieła ludowego, a atrakcji nie
zabrakło dla nikogo.

Występ Zespołu Śpiewaczego z Maćkówki

W kategorii dzieci i młodzież jury przyznało
dwie
równorzędne
I-sze
nagrody:
Młodzieżowemu Zespołowi Śpiewaczemu
„Stokrotki” z Cewkowej Woli oraz Zespołowi
„Orzechowiacy” z Orzechowiec. Ponadto
przyznano 2 wyróżnienia: Młodzieżowemu
Zespołowi Śpiewaczemu z Łapajówki oraz
Zespołowi
Śpiewaczemu
ze
Szkoły
Podstawowej w Zarzeczu.

Gwiazda XI Przeglądu – Graboszczanie

Jury w składzie: Stanisław Baryła –
muzyk, Katarzyna Ignas – etnograf,
dr
Krzysztof
Ruszel
–
etnograf,
po wysłuchaniu 11 dorosłych grup
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Piękna, wymarzona pogoda skłoniła
mieszkańców do czynnego, niedzielnego
wypoczynku. Mamy nadzieję, że impreza
swoją funkcję spełniła, a zespoły śpiewacze
i występująca gościnnie Kapela Ludowa
„Graboszczanie” z Grabownicy pozostanie
na długo w pamięci widowni.

Organizatorzy serdecznie dziękują
mieszkańcom za przybycie, a wszystkim
pracującym w instytucjach na terenie gminy
za pomoc organizacyjną.
Anna Niemczak

VI Wojewódzki Przegląd Strażackich Orkiestr Dętych
W dniu 21 czerwca 2009 r. nasza
gminna orkiestra uczestniczyła w VI
Przeglądzie Strażackich Orkiestr Dętych
w Iwoniczu Zdroju organizowanych przez
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku
OSP RP w Rzeszowie oraz Gminny Ośrodek
Kultury w Iwoniczu Zdroju.
Do tego pięknego kurortu przyjechało
14
najlepszych,
wybranych
spośród
wszystkich strażackich orkiestr dętych
działających na terenie województwa
podkarpackiego. W planie imprezy był
przewidziany przemarsz wszystkich orkiestr
oraz występ na scenie, jednakże padający
deszcz
uniemożliwił
zorganizowanie
przemarszu i dziewczęta z grupy mażoretek
nie
mogły
zaprezentować
swoich
umiejętności.

Występ zarzeckiej orkiestry w Iwoniczu

Mimo niesprzyjających warunków
atmosferycznych
przegląd
był
udaną
imprezą
i
kolejnym
ważnym
doświadczeniem dla członków orkiestry
na drodze kariery zawodowej zespołu.
Barbara Szczygieł

I Gminna Biesiada pod Platanem
Piękne,
słoneczne,
niedzielne
popołudnie 5 lipca 2009 roku, teren obiektu
parkowo - pałacowego w Zarzeczu.
Przygotowany obiekt do Gminnej Biesiady,
która rozpoczęła się o godz. 15.00.
Imprezę otworzyli organizatorzy
„Biesiady”:
Przewodnicząca
Rady
Powiatowej i Gminnej Kół Gospodyń
Wiejskich Zofia Kalamarz oraz Wójt Gminy
Zarzecze Wiesław Kubicki. Biesiada miała na
celu
promocję
swoich
miejscowości,
kultywowanie tradycji regionalnych kół
gospodyń
wiejskich
oraz
integrację
środowisk wiejskich.

Swoja obecnością zaszczycili naszą
imprezę: gwardian, proboszcz parafii
Żurawiczki O. Emmanuel, Przewodniczący
Rady Gminy Zarzecze Tadeusz Dryniak wraz
z radnymi, sołtysi wsi, dyrektorzy szkół
z terenu gminy, Zofia Piskorz – koordynator
ds. KGW, liczna rzesza członkiń kół
gospodyń wiejskich oraz nasza wierna
publiczność.
Największe
zainteresowanie
publiczności, wzbudziły różnorodne występy
artystyczne począwszy od śpiewu, poprzez
taniec, a zakończywszy na kabaretach, tak
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bardzo
rozbawiających
i
oklaskiwanych przez biesiadników.

mocno

Koło Gospodyń Wiejskich z Zarzecza
otrzymuje
wyróżnienie
za
„zupę
kminkową”,
 Koło Gospodyń Wiejskich z Łapajówki
otrzymuje wyróżnienie za „barszcz
z botwinką”,
 Koło Gospodyń Wiejskich z Maćkówki
otrzymuje wyróżnienie za „ kurczaka
nadziewanego kaszą gryczaną” ,
 Koło Gospodyń Wiejskich z Rożniatowa
otrzymuje wyróżnienie za „zalewajkę
rożniatowską”.
Ponadto, Komisja przyznała tytuł
LAUREATA Biesiady Pod Platanem –
w konkursie na najsmaczniejszą potrawę
regionalną – reprezentacji Koła Gospodyń
Wiejskich z Rożniatowa.
Wszystkie
nagrody
pieniężne
ufundowało Centrum Kultury w Zarzeczu.


Występ grupy młodzieżowej z Pełnatycz

Powołano komisję oceniającą, która
miała za cel wyłonienie laureata „Biesiady”.
W skład Komisji oceniającej weszli: Teresa
Hamulecka – Przedstawiciel Podkarpackiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Kierownik
Zespołu Doradców w Przeworsku, Tadeusz
Walkiewicz – Członek Zarządu Powiatu
Przeworskiego oraz Tadeusz Kiełbowicz –
Dyrektor Centrum Kultury w Zarzeczu.
W imprezie uczestniczyło 7 kół
gospodyń wiejskich: Kisielów, Łapajówka,
Maćkówka, Pełnatycze, Rożniatów, Zalesie,
Zarzecze.
Komisja oceniała: ogólny wygląd
stołów, potrawy regionalne przygotowane do
oceny oraz prezentacje i występy artystyczne.
Po
degustacji
7
tradycyjnych
i
regionalnych
potraw,
przyznano
następujące nagrody pieniężne i dyplomy:
 Koło Gospodyń Wiejskich w Zalesiu
otrzymuje wyróżnienie za potrawę „zupa
Dubiela”,
 Koło Gospodyń Wiejskich z Pełnatycz
otrzymuje
wyróżnienie
za
„kwas
wigilijny”,
 Koło Gospodyń Wiejskich z Kisielowa
otrzymuje
wyróżnienie
za
„kurę
nadziewaną”,

Występ Kabaretu z Kisielowa

W
kategorii
„najsmaczniejsza
potrawa”, największą ilość punktów uzyskał
„kwas wigilijny” przygotowany przez KGW
Pełnatycze.
W kategorii „występ artystyczny”
maksimum punktów zdobył
„Kabaret”
z Kisielowa. Piękne stroje, piosenka
kabaretowa
„Nie
dopinam
się”
w wykonaniu Pani Krystyny, monolog Pani
Heleny oraz piosenka A. Cierniewskiego
/Pani Janina/ z chórkiem, rozbawiły
publiczność do łez.
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Tuż
za
nimi
uplasował
się
Młodzieżowy Zespół ZMW przy Kole
Gospodyń Wiejskich w Rożniatowie. Krótkie
spodenki, piękne kabaretki oraz młodość
i gracja dziewcząt wprawiły nie jednego
mężczyznę w osłupienie i chociaż nie było
jeszcze degustacji potraw, to i tak mężczyźni
„mlaskali” i „oblizywali usta”.
Kabaret z Zarzecza /Pani Katarzyna
i
Pani
Agnieszka/
zadziwił
swoją
profesjonalnością i oryginalnością, natomiast
wspaniałe zadatki na występy kabaretowe
ma młodzieżowa grupa z Pełnatycz. Ciekawe
piosenki zaprezentowały nam również
reprezentacje z Łapajówki, Maćkówki oraz
Zalesia.

Hiszpania, Barbara - Indianka, Krystian Skandynawia, Anna - Bruksela, który
zaprezentował historię wsi Zarzecze oraz
wykonał 3 piosenki z różnych zakątków
świata.
Stwierdzamy ponadto, że Biesiada –
Konkurs był dobrze przygotowany. Tą drogą
chcemy podziękować organizatorom za
sprawne
przeprowadzenie
prezentacji
konkursowych,
a
uczestnikom
za
wyrównany
poziom
występów
artystycznych, piękne stoły oraz bardzo
smaczne potrawy.

Stoisko KGW z Rożniatowa

Komisja stwierdza, że następnym
organizatorem Biesiady, która odbędzie się
w pierwszą niedzielę lipca w 2010 roku
będzie KGW w Rożniatowie.

Występ Międzynarodowego Kabaretu

Na zakończenie „biesiady” wystąpił
„Międzynarodowy Kabaret” przy Centrum
Kultury w Zarzeczu w składzie: Paweł -

Anna Niemczak

Nasze zespoły na III Przeglądzie Piosenki Biesiadnej
Zespoły Śpiewacze w komplecie
uczestniczyły w Przeglądzie Piosenki
Biesiadnej w Tryńczy. Zespoły z Maćkówki
i Rożniatowa brały udział w kategorii
zespoły wokalne, a zespół z Łapajówki, jako
wokalno-instrumentalny.
Zespół z Kisielowa, jako dwukrotny
laureat
wcześniejszych
przeglądów
występował jako “gość zaproszony”. Piękne,

zakupione przez zespoły śpiewacze stroje
biesiadne
oraz
skoczne
piosenki
wkomponowały się w całą oprawę
artystyczną imprezy.
Za symboliczną opłatę można było
pokosztować specjałów kuchni gminy
Tryńcza oraz zakupić trwałe ozdoby z bibuły
wykonane przez twórców ludowych.
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Występ Zespołu Śpiewaczego z Rożniatowa

Występ Zespołu Śpiewaczego z Maćkówki

Na
własnoręcznie
robionych
saksofonach zagrali: Bolesław Bluczak i Józef
Boratyn. Pomysł bardzo spodobał się
jurorom i publiczności.

Jurorzy wnikliwie ocenili wszystkie zespoły,
gdzie zespół z Rożniatowa wyśpiewał
3 miejsce i nagrodę pieniężną
Anna Niemczak

Nasze zespoły w Poroninie
W dniach 15 - 16 lipca 2009 roku,
46 osób uczestniczyło w 2-dniowych
warsztatach folklorystycznych w Gminnym
Ośrodku Kultury w Poroninie. Tematem
warsztatów były piosenki i przyśpiewki
weselne.
Członkowie zespołów śpiewaczych
z
Maćkówki,
Rożniatowa,
Kisielowa
i Łapajówki skorzystali z zaproszenia
i przy okazji zwiedzili Sanktuarium
w Łagiewnikach, Zakopane i Zalew
Czorsztyn-Niedzica. Piękny krajobraz oraz
wspaniała pogoda skłoniły zespoły do
wieczornego grilla oraz ciągłego śpiewania.
Uczestnicy zadowoleni, niektórzy byli
pierwszy raz w stolicy Tatr i w jej okolicach,
pełni wrażeń wrócili szczęśliwie do domów.

Uczestnicy warsztatów w Poroninie

Anna Niemczak

III Powiatowe Święto Chleba
Dnia 2 sierpnia br. na terenie
przeworskiego
parku
miało
miejsce
III Powiatowe Święto Chleba, które w tym
roku odbywało się w ramach obchodów
X – lecia Powiatu Przeworskiego.

Jak co roku do Przeworska zjechały
Koła Gospodyń z terenu całego powiatu by
dumnie prezentować swoje smaczne wyroby.
Nie zabrakło także Pań z kół
gospodyń z terenu naszej gminy, które
pięknie przybranymi stołami i smakowitymi
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potrawami promowały Gminę Zarzecze.
Degustacja potraw
była
dla
licznie
przybyłych smakoszy prawdziwą ucztą dla
podniebienia.
Obok
prezentacji potraw Koła
Gospodyń
miały
możliwość
występu
na scenie i zaprezentowania swoich
umiejętności estradowych. Duży aplauz
publiczności zdobył występ Pań z Koła
Gospodyń w Kisielowie. Panie przebranie
w kolorowe peruki śpiewały, tańczyły,
a jedna nawet w stroju rolnika pociągała za
lejce konia na biegunach. Występ Pań
z Kisielowa zakończył III Powiatowe Święto
Chleba.

Występ KGW z Kisielowa

Anna Niemczak

Gminne Święto Plonów
Niedziela, 23 sierpnia 2009 roku,
godzina
14.30
przed
Remizę
OSP
przyjeżdżają
wieńczarze
z
pięknymi
wieńcami dożynkowymi oraz sołtysi wsi
z terenu naszej gminy. Tworzy się korowód
dożynkowy, który prowadzą trzej przystojni
młodzieńcy jadący na pięknych koniach.
Za nimi Gminna Orkiestra Dęta, dwa
zaprzęgi konne powożone przez działaczy
społecznych, a na bryczkach dzieci
i młodzież biorąca udział w części wieńcowej
i artystycznej, sołtysi z
wieńczarzami
i z wieńcami, Starostowie Dożynek niosący
chleb oraz zaproszeni goście i mieszkańcy
Zarzecza. Taki wspaniały korowód podążał
do kościoła pw. Michała Archanioła
w Zarzeczu, aby uczestniczyć we mszy
świętej dziękczynnej za szczęśliwe zbiory
płodów rolnych.
Tuż po godzinie 16.00, rozpoczęła się
część oficjalna gminnych uroczystości
dożynkowych. Naszą imprezę zaszczycili
następujący goście:
 Ksiądz Dziekan Zenon Ruchlewicz
- Proboszcz Parafii Zarzecze,
 Ksiądz
Prałat
Anatol
Standyło
- Proboszcz Parafii Pełnatycze,
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Ksiądz Leszek Gruszecki - Proboszcz
Parafii Siennów,
Ojciec Gwardian Emanuel Stanisław
Nowak - Proboszcz Parafii Żurawiczki,
Ksiądz Krzysztof Szybiak,
Ojciec Radosław Kramarski,
Siostra Elżbieta Kot,
Stanisław
Bartman
–
Prezes
Podkarpackiej Izby Rolniczej, Radny
Sejmiku Województwa Podkarpackiego,
Tadeusz Kiełbowicz – Przewodniczący
Rady Powiatu Przeworskiego,
Jacenty Kusy – Członek Zarządu Powiatu
Przeworskiego,
Tadeusz Dryniak – Przewodniczący Rady
Gminy wraz z radnymi ,
Wiesław Kubicki – Wójt Gminy wraz
z
pracownikami
samorządowymi
i dyrektorami szkół z terenu gminy
Zarzecze,
Jarosław Mróz – Kierownik Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Biura Powiatowego w Przeworsku,
Tomasz Bury – Zastępca Kierownika
Agencji Restrukturyzacji I Modernizacji
Rolnictwa
Biura
Powiatowego
w Przeworsku,
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Teresa Hamulecka – Kierownik Zespołu
Doradców
Ośrodka
Doradztwa
Rolniczego w Przeworsku,
Zofia Kalamarz – Przewodnicząca Rady
Kobiet w Przeworsku,
Piotr Malinowski – Prezes Firmy BaMal
Pełnatycze,
Barbara
Wolańczyk
–
Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Przeworsku
Oddział Zarzecze,
Mieczysław Piątek – Prezes Spółdzielni
Mieszkaniowej w Zarzeczu,
Lucyna Rybak- Dyrektor Oddziału
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych
„TUW” w Rzeszowie,
Tadeusz Michalik- Przewodniczący Rady
Osiedla wraz z radą,
Wiktor Grzegorzewski – Kierownik
Rewiru Dzielnicowych w Zarzeczu wraz
z dzielnicowymi,
STAROŚCINA DOŻYNEK – Helena
Pacholarz wraz z małżonkiem,
STAROSTA DOŻYNEK – Wojciech
Wlazełek wraz z małżonką,
Sołtysi wsi gminy Zarzecze wraz
z wieńczarzami.

stosownych
"docinek",
uszczypliwości
i pochwał. W części artystycznej wystąpił
kabaret z Koła Gospodyń Wiejskich
w Zarzeczu, który swoimi występami
rozbawił
publiczność
do
łez.
Dzieci i młodzież pięknie zatańczyły
taniec irlandzki, cha-chę, walca oraz
zaśpiewały
piosenkę
o
żalu
za
przemijającymi pięknymi tradycjami kultury
ludowej.

Korowód dożynkowy powracający z Mszy św.

Grupa
Wieńczarzy
ośpiewała
i odtańczyła tańcami przeworskimi wieńce,
a następnie Starostowie przekazali bochen
chleba Wójtowi Gminy Zarzecze Wiesławowi
Kubickiemu, który w swoim wystąpieniu
skierował ciepłe słowa do rolników oraz
podziękował Duszpasterzom za celebrę mszy
świętej, a Ojcu Radosławowi Kramarskiemu
za piękną i pouczającą homilię. Wieńczarze
przekazali swoim sołtysom piękne wieńce
dożynkowe.
Wieniec główny
odebrał
Stanisław Bartman – Prezes Podkarpackiej
Izby Rolniczej w Boguchwale, który
podziękował za pięknie uwity wieniec
z tegorocznych zbiorów z życzeniami
wszelkiej pomyślności dla rodzin rolników.
Następnie młodzież zaśpiewała "przyśpiewki
osetowe", w których nie zabrakło humoru,

Przekazanie chleba Wójtowi Gminy Zarzecze

Występ kabaretu KGW Zarzecze
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Ksiądz Proboszcz Anatol Standyło
z Parafii Pełnatycze zaprosił wszystkie grupy
wieńcowe oraz rolników na Archidiecezjalne
Dożynki, które odbędą się w dniu 30 sierpnia
w Giedlarowej koło Łańcuta.
Sołtys wsi, a zarazem Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego Gminnego Święta
Plonów
Józef
Skałuba
podziękował
sponsorom za wsparcie finansowe dożynek
oraz
pracownikom Centrum Kultury
za przygotowanie oprawy artystycznej
święta dożynkowego.

Po piosence “Zawołanie żniwne
ucichło na polu” goście i wieńczarze przeszli
do remizy na uroczysty obiad, a licznie
zgromadzona
publiczność
została
poczęstowana
słodkościami,
które
ufundowali Starostowie Dożynek oraz Firma
BaMal z Pełnatycz.
Biesiadnicy wspaniale bawili się na
zabawie ludowej “pod grzybkiem” do
późnych godzin nocnych.
Anna Niemczak

Kabaret „Kisielowskie Dżagi” w Pruchniku
23 sierpnia 2009 roku o godz. 16.00
w Pruchniku, odbył się VII Jarmark Sztuki
Ludowej „Pruchnickie Sochaczki” oraz
VI Spotkania Kabaretów Wiejskich i z Małych
Miasteczek. Na scenie usytuowanej w Rynku
wystąpiły cztery kabarety wiejskie: z Huciska
Jawornickiego,
Gorliczyny,
Grzęski
i z Kisielowa. Komisja Artystyczna oceniała
programy kabaretowe według następujących
kryteriów:
repertuar
i
opracowanie
dramaturgiczne oraz realizacja sceniczna
/kultura słowa, gest, ruch/.
Nasz Zespół Śpiewaczy z Kisielowa,
przekształcony na chwilę w kabaret pn.
„Kisielowskie Dżagi” pięknie zaprezentował
swój program kabaretowy, w którym
znalazły
się:
piosenka
Andrzeja
Cierniewskiego „Dwie morgi słońca”
w wykonaniu Janiny Łowickiej i chórku,
monolog Heleny Wysockiej, piosenki „Nie
dopinam się” i „Tego bardzo mi żal”
w wykonaniu Krystyny Płocicy uzyskał
pełny aplauz publiczności, która świetnie
bawiła się wraz z wykonawcami. Kabaretowi
akompaniował Sławek Świerk z Kisielowa.
Komisja
Artystyczna
przyznała
kabaretowi 3 miejsce i nagrodę finansową,
ponieważ zakwalifikowała ten program jako
występ rewiowy.

Spotkaniom Kabaretowym towarzyszył kiermasz sztuki ludowej. Twórcy,
ludowi rzemieślnicy wystawiali na sprzedaż
wyroby z wikliny, ceramiki, zabawki
z drewna, koronki, hafty, kwiaty z bibuły
oraz mnóstwo drobiazgów, bez których co
prawda można żyć, ale zabrakłoby wtedy
nutki radosnej zabawy, uśmiechu i wdzięku.
Naszą
gminę
na
kiermaszu
reprezentowała
Justyna
Cielecka
z Łapajówki, która działa również w Zespole
Śpiewaczym.
Gratulujemy
zdolności
i odwagi. Jej piękne kwiaty wykonane
z bibuły przyciągały oczy odwiedzających.

Justyna Cielecka z Adamem Świtalskim
na kiermaszu w Pruchniku

Anna Niemczak
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Dożynki diecezjalne w Giedlarowej
30 sierpnia 2009 roku w Giedlarowej,
świętowano IX Dożynki Województwa
Podkarpackiego, XXVI Dożynki Diecezjalne
i X Dożynki Powiatu Leżajskiego.
Na tegoroczne święto plonów do
Giedlarowej
przyjechało
130
grup
wieńcowych
z parafii
i
dekanatów
archidiecezji
przemyskiej
oraz
gmin
i powiatów Podkarpacia. Gminę Zarzecze
reprezentowało 9 wieńców dożynkowych na
czele z sołtysami wsi, a delegacji
przewodniczył
ks.
Krzysztof
Szybiak
wikariusz parafii Zarzecze.
W uroczystościach, które zgromadziły
kilka
tysięcy
mieszkańców
regionu,
uczestniczyli
Marszałek
Województwa
Podkarpackiego
Zygmunt
Cholewiński,
Wojewoda Podkarpacki Mirosław Karapyta,
Stanisław
Kamiński
przedstawiciel
Prezydenta RP, Ekspert ds. Wsi i Rolnictwa,
Posłowie i Senatorowie z Podkarpacia oraz
przedstawiciele
samorządów
różnych
szczebli całego Województwa Podkarpackiego. Nie zabrakło również Wójta Gminy
Zarzecze Wiesława Kubickiego.
Uroczystość prowadził ks. Prałat
Anatol Standyło z Pełnatycz. Mszę św.
dziękczynną za zebrane plony, z prośbą
o
Boże
błogosławieństwo,
odprawił
Metropolita Przemyski Arcybiskup Józef
Michalik - Przewodniczący Konferencji
Episkopatu Polski. Metropolita przemyski
powiedział w Giedlarowej, że gwarancją
niezależności Polaków jest przywiązanie do
tradycji i ziemi. Arcybiskup przypominał, że
polskość od wieków podtrzymywały kościół
i wieś i tych tradycji - jak dodał - należy
dochować.
Przewodniczący Episkopatu Polski
zachęcał
do
formowania
sumienia,
uczciwości, otwartości i gościnności, aby

w Europie Narodów, Polacy umieli zachować
swoje tradycje i kulturę. Arcybiskup przyjął
i pobłogosławił chleb i dary od rolników
z całego Województwa Podkarpackiego.
Zygmunt Cholewiński Marszałek
Województwa Podkarpackiego w swoim
przemówieniu w czasie Dożynek podkreślał
rolę chleba w tradycji polskiej: „Święto
Chleba to wspaniałe wydarzenie dla każdego
rolnika. To radość i wytchnienie po ciężkiej
pracy. Dożynki mają długą tradycję na
ziemiach polskich. Chleb to symbol
codziennego życia i trudu powszedniego.
Przez
wierzących
jest
traktowany
z niezwykłym szacunkiem, jak świętość.
Przemieniony we Mszy Świętej staje się
pokarmem nie tylko dla ciała, ale i duszy".

Błogosławieństwo Arcybiskupa Józefa Michalika
– fot. Agnieszka Kopacz (sztafeta.com.pl)

Dożynki Wojewódzkie w Giedlarowej
były połączone z obchodami 600 - lecia wsi.
Po oficjalnych uroczystościach, na scenie
wystąpiły
kapele
biorące
udział
w Podkarpackim Przeglądzie Pieśni i Melodii
Ludowych.
Imprezę uświetniły
także
występy
zespołów
regionalnych
i ogólnopolskich.
Ks. Krzysztof Szybiak
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XIV Podkarpacki Konkurs Wieńca Dożynkowego w Radomyślu Wielkim
W estradzie folkloru wystąpiła Kapela
Ludowa Władysława Pogody z Kolbuszowej
Górnej, Zespół Rewiowo-Kabaretowy ze
Lwowa oraz Kapelę Ludową z Radomyśla.
Stadion
rozbrzmiewał
pięknymi
piosenkami i utworami ludowymi a piękne,
kolorowe stoiska
przyciągały rzeszę
wielbicieli pamiątek i bibelotów.
W ocenie jurorów nasze wieńce
uzyskały następujące wyróżnienia:
 wieniec
tradycyjny
wyróżnienie
I stopnia wieniec z Zalesia,
 wieniec
religijny
wyróżnienie
II
stopnia
wieńce
z
Maćkówki,
Rożniatowa,
Łapajówki,
Pełnatycz
i Kisielowa,
 inne formy wieńca - wyróżnienie II
stopnia wieńce z Zarzecza i Żurawiczek.
Mieliśmy nadzieję, że posłuchamy
zespołu disco polo “Skalar”, ale ich koncert
opóźniał się przeszło 2 godziny, więc
zadecydowaliśmy o powrocie do domu.
Piękna, przyjazna i miła atmosfera, która
panowała w czasie podróży, jak i przez cały
pobyt w Radomyślu, napawa optymizmem
i
pozwala
stwierdzić,
że
naszym
społecznikom wspaniale służą takie wyjazdy
integracyjne.

6 września 2009 r. w niedzielne
przedpołudnie, sołtysi z miejscowości
Żurawiczki, Zarzecze, Zalesie, Rożniatów,
Pełnatycze, Maćkówka, Łapajówka i Kisielów
wraz z wieńczarzami udali się już po raz
trzynasty na konkurs wieńców dożynkowych
do Radomyśla Wielkiego. Grupy wieńcowe
z całego województwa podkarpackiego
przywiozły 92 piękne wieńce, które były
oceniane w 3 kategoriach:
• wieniec tradycyjny,
• wieniec religijny,
• inne formy wieńca.
Wieńce z: Maćkówki, Rożniatowa,
Łapajówki, Pełnatycz i Kisielowa jury
zakwalifikowało do wieńców religijnych,
wieńce
z
Zarzecza
i
Żurawiczek
zakwalifikowano do kategorii inne formy
wieńca, wieniec z Zalesia, jako wieniec
tradycyjny.
Korowód z wieńcami rozpoczął swój
przemarsz przed jurorami, a prowadzący
prezentował opisy poszczególnych wieńców.
Wśród
licznie
zgromadzonej
publiczności dostrzegliśmy zaproszonych
gości: Posła na Sejm RP Leszka Deptułę,
Senatora RP Władysława Ortyla, Marszałka
Województwa Podkarpackiego Zygmunta
Cholewińskiego
oraz
Dyrektora
Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale
Stanisława Telesza.

Wyróżniony wieniec z Zalesia

Anna Niemczak
Delegacje z wieńcami z naszej gminy
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PODKARPACKIE OŚRODKI PRZEDSZKOLNE
Unijne przedszkola na wsi
Już po raz kolejny wraz z nowym
rokiem szkolnym na terenie gminy Zarzecze
rozpoczęło edukację 200 dzieci w wieku 3-5
lat.
Z plecakiem pełnym kanapek,
workiem z pantoflami i uśmiechem na
twarzy przedszkolaki przekroczyły próg
szkoły i na dobre zagościły w ośrodkach po
wakacyjnej przerwie. Nauczycielki z równie
wielkim zapałem organizują zajęcia przez
5 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie
zapraszając i angażując rodziców do
pełnienia dyżurów w ośrodkach.
Edukacją
objęte
zostały
dzieci
w następujących miejscowościach: Zarzecze
– 3 ośrodki, Maćkówka, Siennów, Żurawiczki
– po 2 ośrodki oraz Rożniatów, Pełnatycze,
Kisielów, Zalesie i Łapajówka – po jednym
ośrodku.
W
sumie
14
ośrodków
przedszkolnych na terenie gminy…
A wszystko dzięki temu, że
Wojewódzki
Urząd
Pracy
(WUP)
w Rzeszowie przyznał w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) środki
z Europejskiego Funduszu Społecznego na
realizację
projektów
pod
nazwą:
Podkarpackie Ośrodki Przedszkolne – nowa
jakość edukacji oraz Podkarpackie Ośrodki
Przedszkolne. W dniu 24.08.2009 r.
podpisano
umowę
pomiędzy
WUP,
a Fundacją Pomocy Młodzieży im. Jana
Pawła II „WZRASTANIE”, reprezentowaną
przez Przewodniczącego Zarządu, Jana
Burego – Posła na Sejm RP na kwotę prawie
16 mln zł.
Lider
projektu
–
Fundacja
„WZRASTANIE” oraz Partner projektu –
Związek Gmin Ziemi Przeworskiej we
współpracy z Fundacją Rozwoju Dzieci im.
Jana Amosa Komeńskiego z Warszawy

- autora realizowanego programu pracy
z
dziećmi
prowadzi
81
ośrodków
przedszkolnych w 10 gminach powiatu
przeworskiego i jarosławskiego.
Projekt realizowany będzie do lipca
2012 roku
(3 lata), gdzie wartość
dofinansowania
na
jeden
ośrodek
przedszkolny wynosi ok. 200 tys. zł co daje
w gminie Zarzecze kwotę 2 mln 800 tys. zł.
W ramach projektu na terenie gminy
otrzymało
pracę
14
nauczycielek,
4
logopedów,
3
psychologów
oraz
3 nauczycieli rytmiki. Zarówno logopeda jak
i psycholog będzie wspierał dzieci i rodziców
prowadząc zajęcia 2 razy w miesiącu po
2 godziny, zaś nauczyciel rytmiki zadba
o poprawny rozwój ruchowy i edukację
muzyczną prowadząc 30 minutowe zajęcia
raz tygodniu w każdym z ośrodków.
Zajęcia w ośrodkach prowadzone są zgodnie
z programem wychowania przedszkolnego
"Dobry
start
przedszkolaka"
Moniki
Rościszewskiej-Woźniak – przedstawiciela
Fundacji
Komeńskiego.
Program
ten
otrzymał w sierpniu 2009 r. I nagrodę
w „Konkursie na najlepsze programy
wychowania przedszkolnego”,
któremu
patronowało
Ministerstwo
Edukacji
Narodowej. W uzasadnieniu przyznania
nagrody
Kapituła
opisała
program
w następujący sposób: "Jego nowatorskie
rozwiązania mogą być szczególnie przydatne
dla organizatorów małych form wychowania
przedszkolnego, a tym samym bardzo
przydatne
w
tworzeniu
możliwości
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
i wspomagania innowacyjnych rozwiązań
wśród nauczycieli."
Jesteśmy dumni, że w Podkarpackich
Ośrodkach
Przedszkolnych
realizujemy
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właśnie
ten
program,
a
Monice
Rościszowskiej
–
Woźniak
szczerze
gratulujemy.
W
ramach
projektu
ośrodki
przedszkolne doposażone zostaną w pomoce
dydaktyczne (bajki,
książki, zabawki,
układanki, sprzęt sportowy, instrumenty
muzyczne), materiały plastyczne, sprzęt
(czajnik, odkurzacz, magnetofon, aparat) oraz
środki czystości.
Dla dzieci zaplanowano 3 wycieczki,
dla rodziców 6 spotkań warsztatowych, a dla
nauczycieli konsultacje eksperta Fundacji
Komeńskiego.
W
ramach
promocji
zakupiono szyldy i tabliczki na drzwi oraz
nalepki z logo programu. Uruchomiona
zostanie strona internetowa, na której na
bieżąco zamieszczane będą informacje
o projekcie.
Nad
prawidłową
realizacją
i rozliczeniem przyznanych środków czuwa
zespół
zarządzający.
Szczegółowych
informacji uzyskać można w biurze projektu
- budynek Banku Spółdzielczego w Zarzeczu.

Nowy oddział przedszkolny w Kisielowie

Wszystkich
zainteresowanych
zachęcamy do wspólnych działań na rzecz
najmłodszych mieszkańców gminy. Wiek
przedszkolny to niewątpliwie najpiękniejszy
i najważniejszy etap w życiu każdego
dziecka.
Rozumiejąc
potrzeby
dzieci
wychodzimy im naprzeciw otwierając
ośrodki przedszkolne, dając niepowtarzalną
szansę na
rozwój i lepsze życie
w przyszłości.
Marta Ulma - Baran

Z ŻYCIA PARAFII
Refleksje na temat przeżywania Mszy Świętej
ten wielki dar, przybliżyć się do Jezusa,
pokochać Go ukrytego w Najświętszym
Sakramencie. Wydaje mi się, że wielu
przyjęło te słowa z wiarą. Bo do tej tajemnicy,
że Chrystus przyjął postać chleba i ofiaruje
się w czasie każdej Mszy św. potrzeba wiary
i tylko rozum oświecony łaską wiary może
przyjąć tą prawdę i żyć tę szczególną
tajemnicą oraz rozwijać swoją pobożność
Eucharystyczną.
Warto by zapytać czy stać mnie na to,
by przynajmniej raz w tygodniu, czy
chociażby raz w miesiącu w dzień powszedni
być na Mszy św. Gdybyśmy wierzyli tak
naprawdę, że Chrystus jest z nami to nasze

Pragnę, by te refleksje pomogły
wszystkim wierzącym, przybliżyć się do
tajemnicy Eucharystii.
Przez
ostatnich
kilka
niedziel
mogliśmy się wsłuchiwać się w Ewangelię
św. Jana, który przekazał nam mowę
Eucharystyczną Chrystusa. Wiemy jak
zareagowali słuchacze, trudna jest ta mowa,
wielu odeszło. Trudna jest tajemnica
Eucharystii, ale oświecani słowem Jezusa
Chrystusa chcemy z wiarą i pokorą pochylić
się nad tą wielką tajemnicą. Na pewno
w naszych świątyniach, te ostatnie niedziele
przyniosły nam wiele słów mówiących
o Eucharystii, ale czy pomogły nam odkryć
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świątynie nie tylko w niedzielę, ale i w dzień
powszedni byłyby zapełnione. Chciejmy
wykrzesać z siebie odrobinę dobrej woli
i zaglądajmy do naszych świątyń w ciągu
dnia, na krótką Adorację Najświętszego
Sakramentu, czy to na Mszy św. Trzeba
sobie uświadomić, że Kościół w Eucharystii
dotyka Jezusowej miłości, dlatego nie
możemy podchodzić do Eucharystii z rutyną
i martwicą serca, ale pokorą i wiarą. Wielkim
niepokojem napawa fakt, że zbyt mało
rozmyślamy o Eucharystii, niewiele na jej
temat czytamy, stąd nie znamy i nie wiemy
jakie kryją się ogromne możliwości daru
i łaski, gdy dobrze przeżyjemy nasze
spotkanie z Panem w Eucharystii. Uczyć nam
trzeba się tej pokory od Jezusa, który
w Wieczerniku klęka przed Apostołami, by
umyć im nogi.
Nam też potrzeba rzucić się na kolana
wobec ogromu miłości ukrytej w Eucharystii
wobec miłości, która zbawia. Msza św. to
ofiara Chrystusa, uczta Braterska, na którą
nas Pan zaprasza.
Nie wolno nam nigdy zatracić tego
chleba, tej atmosfery, która panowała
w Wieczerniku. Trzeba zapatrzyć się
w każdy gest Jezusa i zasłuchać się w każde

Jego słowo. Każda Msza św. otwiera nas
również na perspektywę wieczności, tu jest
początek, zadatek tego co będziemy mogli
doświadczyć, gdy będziemy oglądać Go
twarzą w twarz. To już tu doświadczamy
przez kontakt z Mszą św., zadatek przyszłej
chwały. By dobrze przeżyć Mszę św. każdy
uczestnik liturgii musi włączyć się w sposób
świadomy, czynny i sobie właściwy, trzeba
się zaangażować w to, co dzieje się na ołtarzu
i podejmować z życzliwością posługi, które
liturgia przewiduje dla wszystkich.
Liturgia Mszy św. powinna być żywa,
twórcza i dynamiczna, ale to również zależy
od przeżywania liturgii Mszy św. przez
wszystkich obecnych w kościele, np. znak
pokoju wprowadza w liturgię życzliwość,
serdeczność, nawet z odrobiną ciepła.
Tworzy się klimat miłości i braterstwa.
Msza św. to pamiątka męki Pana
Jezusa
i
Jego
śmierci,
ale
też
i Zmartwychwstanie, stąd musi być powaga,
ale też i radość. W czasie Mszy św. musi być
miejsce na zadumę, na skupienie, na ciszę
i na modlitwę głośną, na recytację i na śpiew
i na moje osobiste spotkanie z Jezusem
i doświadczenie jego obecności i bliskości.
Ks. Zenon Ruchlewicz

Pielgrzymka na Jasną Górę
W dniu 4 lipca, jak co roku wyruszyła
z Przemyśla piesza pielgrzymka na Jasną
Górę. Było to już 29 wędrowanie. Z naszej
parafii ten trud podjęło 20 osób.
Pielgrzymowaliśmy
w
grupach
św.
Kazimierza i św. Rafała. Przewodnikiem
grupy św. Kazimierza jest nasz ksiądz
Krzysztof Szybiak. Z grupą wędrują też
niestrudzeni pielgrzymi: ks. biskup Adam
Szal i ks. prałat Zbigniew Suchy - redaktor
naczelny Niedzieli Przemyskiej oraz inni
kapłani, klerycy i siostry zakonne.
Pielgrzymkę rozpoczęliśmy uroczystą
mszą świętą w katedrze przemyskiej pod

przewodnictwem ks. arcybiskupa Józefa
Michalika. Po błogosławieństwie, żegnani
przez bliskich i mieszkańców miasta, ze
śpiewem na ustach wyruszyliśmy do
Najlepszej z Matek. Hasło, które nam
przyświecało w tym roku, to „Otoczmy
troską życie".
Od pierwszego dnia mieliśmy piękną
pogodę. Idąc rankiem do Jodłówki wielu
pielgrzymów
namawiało
księdza
przewodnika na skrócenie drogi, ale on,
mając w pamięci traumatyczne przeżycia
z tamtego roku (kąpiel w błocie), wolał
zrezygnować z tego pomysłu. Codzienne
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pielgrzymowanie zaczynaliśmy od modlitw
porannych i odśpiewania Godzinek ku czci
Niepokalanej, odmawialiśmy też różaniec,
Koronkę do Bożego Miłosierdzia i Drogę
Krzyżową, uczestniczyliśmy w Eucharystii.
Każdy dzień miał swój temat, któremu
poświęcone były konferencje, świadectwa
zaproszonych gości, np. w Jodłówce
dziękowaliśmy rodzicom za dar życia.
Ksiądz Suchy poddał propozycję, aby
zadzwonić do rodziców i podziękować za to,
że jesteśmy. Piękne było to, że każdy, bez
względu na wiek, telefonował lub pisał smsa
z podziękowaniem za dar życia. Bardzo
przejmujące były świadectwa matek na temat
ochrony życia poczętego. Wypowiadały się
też dzieci, młodzież. Z tych rozmów można
było wywnioskować, jak bardzo ważna jest
rodzina, szczególnie ta dzisiejsza mocno
zagrożona.
Na każdy dzień pielgrzymki grupy
miały przypisane określone zadania, np.
przygotowanie
liturgii
mszy
świętej,
nabożeństw.
Grupa
św.
Kazimierza
przygotowała nabożeństwo pojednania. Ta
modlitwa była dla nas nauką umiejętności
przebaczania. U wielu można było zobaczyć
łzy w oczach.
„Po tylu latach mogę zapomnieć o swoich
zranieniach i przebaczyć. Powrócił spokój
ducha i radość. Dziękuję Bogu za ten dar, za
to, że tu jestem." - mówił jeden
z pielgrzymów. Wielu z nas uświadomiło
sobie, że nie warto trzymać w sercu zranień,
bo życie jest zbyt krótkie i może nam nie
starczyć czasu na pojednanie się z drugim
człowiekiem.
Na szlaku pielgrzymki odwiedzali nas
znajomi, którzy przywozili ze sobą różne
smakołyki.
Szczególnie
radosne
były
odwiedziny
naszego
ks.
proboszcza
w Działoszycach niedaleko Częstochowy.
Przyjechał on z księdzem Jakubem i siostrą
Elżbietą przywożąc nam przepyszny obiad
oraz
własnego
wypieku
drożdżówki

z jagodami. Wszyscy najedli się do syta.
Dziękujemy. Tego nie ma na żadnej
pielgrzymce.
A jak z noclegami? Pielgrzymi są
przyjmowani przez rodziny, które dzielą się,
czym tylko mogą. ,,Idę pierwszy raz i nie
mogę się nadziwić, ile serca wkładają ludzie
aby ugościć pielgrzymów" - mówi pani Zosia.
Nie sposób tutaj nie wspomnień
o babci Gieni, która już trzeci rok przyjmuje
u siebie naszą „piątkę". Czeka z radością
i oddaje nam swój jedyny pokoik, dzieli się
wszystkim, a ile jest w niej dobroci i miłości.
Co roku żegnamy się ze łzami w oczach,
czekając kolejnego spotkania. Rodziny
polecają się naszym modlitwom, dzielą się
swoimi zmartwieniami, problemami.
W tym roku szliśmy przez tereny
ogarnięte powodzią. Gospodarze prosili
o modlitwę, opowiadali o tych strasznych
przeżyciach.
Z
wieloma
rodzinami
utrzymujemy kontakt telefoniczny, listowny,
jesteśmy
zapraszani
na
drugi
rok.
Na pielgrzymim szlaku nie brakuje również
chwil radosnych. Jest czas na pogawędki
i żarty.
15 lipca - dzień oczekiwany wkraczamy do Częstochowy, najpierw Górka
Skłonu. „To wspaniałe przeżycie! Już
z daleka widać klasztor — cel naszej
wędrówki. Nie sposób wyrazić tego uczucia:
dojść do tronu Matki Bożej. Wiele razy
byłam w Częstochowie ale pielgrzymowanie,
ten trud, wysiłek, to zupełnie coś innego.
Za rok, jak Bóg pozwoli, pójdę jeszcze raz
i zabiorę, kogo się da" - mówi pani Teresa.
„Ważne żeby się odważyć, a potem już nie
zwraca się uwagi na bąble, pryszcze, trzeba
dojść do celu" — mówi pani Janina. „Już nie
mogę się doczekać 4 lipca 2010!" - Sebastian.
Pielgrzymowanie
to
rekolekcje
w drodze. W mojej grupie - św. Kazimierzu wędrowało prawie 200 osób. Pielgrzymka
uczy wielkiej pokory, miłości, wzajemnego
zrozumienia, gdyż każdy z nas jest inny.
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Odkrywamy wartość modlitwy - jak ważna
jest ona w życiu każdego z nas i jakie są jej
owoce. Na pielgrzymim szlaku poznajemy
różnych ludzi, ich problemy, często bardzo

wielkie, otwieramy się na drugiego
człowieka. Dziękuję Panu Bogu za dar
pielgrzymowania.
Anna Obłoza

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Program „Uczeń na wsi”
Informuję o składaniu wniosków
w sprawie dofinansowania kosztów nauki
dla
uczniów
szkół
podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w roku
szkolnym 2009/2010, którzy posiadają ważne
orzeczenie o niepełnosprawności lub ważne
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
i zamieszkują na terenie gminy Zarzecze.
Wnioski
przyjmowane
będą
w terminie od 1.09.2009 r. do 30.09.2009 r.
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Zarzeczu w godz. od 7.00 do 15.00
w pokoju 2b.
Uwaga! W przypadku niepełnosprawnych
dzieci i młodzieży do lat 18 uprawnionym do
ubiegania się o przyznanie dofinansowania
kosztów nauki jest rodzic lub opiekun
prawny.
Przyznana ze środków PFRON
pomoc finansowa w ramach programu, może
obejmować następujące koszty: zakup
przedmiotów
ułatwiających
lub
umożliwiających
naukę,
uczestnictwo
w zajęciach mających na celu podniesienie
sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym
wakacyjne obozy i kolonie), koszty związane
z dostępem do internetu (instalacja
i abonament).
Uwaga! W ramach programu wykluczona
została
możliwość
zakupu
sprzętu
komputerowego,
kursy
doszkalające
w zakresie programu nauczania oraz kursy
językowe
(w
przypadku
kursów
organizowanych
poza
miejscem
zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą

podlegać
również
koszty
dojazdu,
zakwaterowania, wyżywienia), wyjazdy
organizowane w ramach zajęć szkolnych.
W
przypadku
uczniów
szkół
ponadgimnazjalnych
przyznana
pomoc
finansowa może obejmować dodatkowo
następujące koszty: opłaty za naukę (czesne),
zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę
poza miejscem stałego zamieszkania),
dojazdów do szkoły.
Wysokość pomocy finansowej ze środków
PFRON nie może przekroczyć:
1. W przypadku ucznia szkoły podstawowej
lub gimnazjum – kwoty 2.000 zł
(maksymalna wysokość) w ciągu jednego
roku szkolnego,
2. W
przypadku
ucznia
szkoły
ponadgimnazjalnej
bez
obowiązku
uiszczania czesnego – kwoty 3.000 zł
(maksymalna wysokość) w ciągu jednego
roku szkolnego,
3. W
przypadku
ucznia
szkoły
ponadgimnazjalnej zobowiązanego do
uiszczania opłat za naukę (czesnego) –
kwoty 4.000 zł (maksymalna wysokość)
w ciągu jednego roku szkolnego.
Do wniosku o dofinansowanie należy
dołączyć:
1. Kserokopię
ważnego
orzeczenia
o niepełnosprawności lub ważnego
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
ucznia.
2. Dowody
potwierdzające
wysokość
dochodów brutto w roku kalendarzowym
poprzedzającym rok, w którym złożono
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wniosek o dofinansowanie w ramach
programu
„Uczeń
na
wsi”.
(Średni miesięczny dochód brutto
przypadający na jedną osobę pozostającą
we wspólnym gospodarstwie domowym
z Wnioskodawcą nie może przekroczyć
kwoty 1.531,20 zł).
3. Zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu
nauki
przez
ucznia
w
szkole
podstawowej, gimnazjum lub szkole
ponagimnazjalnej.
4. Kserokopię aktu urodzenia ucznia –
dotyczy Wnioskodawcy ubiegającego się
o pomoc finansową w imieniu i na rzecz

niepełnoletniego dziecka, (dotyczy osób
składających wniosek po raz pierwszy).
5. Kserokopię dokumentu o ustanowieniu
opieki prawnej nad podopiecznym
–
dotyczy
wnioskodawców,
będących
opiekunami prawnymi ucznia.
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych przez
PFRON.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
do składania wniosków.
Anna Krzeszowska-Gwóźdź

Informacja dotycząca świadczeń rodzinnych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zarzeczu informuje, że od 1.09.2009 r.
można składać wnioski na nowy okres
zasiłkowy
2009/2010.
Wnioski
wraz
z wymaganymi dokumentami należy złożyć
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Zarzeczu – budynek Urzędu Gminy
Zarzecze – pokój Nr 5.
Od 1 listopada 2009 r. zostaną
podwyższone kwoty zasiłku rodzinnego oraz
świadczenia pielęgnacyjnego do wysokości
miesięcznie:
 68 zł na dziecko w wieku do ukończenia
5 lat (było 48 zł)
 91 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku
życia do ukończenia 18 lat (było 64 zł)
 98 zł na dziecko powyżej 18 roku życia
do ukończenia 24 lat (było 68 zł)
 520 zł - świadczenie pielęgnacyjne
(było 420 zł miesięcznie).
Na obecnym poziomie pozostaje
wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego,
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia
się dziecka oraz zasiłku pielęgnacyjnego.
Nie zostało podniesione kryterium
uprawniające do korzystania ze świadczeń
rodzinnych i nadal wynosi 504 zł na osobę

w rodzinie lub w przypadku osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności 583 zł
W przypadku, gdy osoba ubiegająca
się o świadczenia rodzinne na nowy okres
zasiłkowy
złoży
wniosek
wraz
z dokumentami:
 do dnia 30 września 2009 r., świadczenia
rodzinne przysługujące za miesiąc
listopad zostaną wypłacone do dnia
30 listopada 2009 r.
 od dnia 1 października do dnia 30
listopada 2009 r., świadczenia rodzinne
przysługujące za miesiąc listopad zostaną
wypłacone do dnia 31 grudnia 2009 r.
Podstawą do ustalenia dochodu rodziny są
dochody za 2008 r.
Ponadto GOPS informuje, że od dnia
1 listopada 2009 r. przy ubieganiu się
o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia
się dziecka (1.000 zł), jak również o dodatek
do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia
dziecka (1.000 zł), wymagane będzie
przedłożenie zaświadczenia lekarskiego
potwierdzającego,
że
matka
dziecka
pozostawała pod opieką lekarską przez okres
co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.
Anna Krzeszowska-Gwóźdź
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Dożywianie w szkołach na terenie gminy Zarzecze
Dożywianie w szkołach na terenie
gminy
Zarzecze
rozpocznie
się
od
14 września 2009 r. W Publicznym
Gimnazjum w Zarzeczu, Szkole Podstawowej
w Zarzeczu i Zespole Szkół w Żurawiczkach
wydawane będą gorące posiłki + herbata lub
kompot, natomiast w Szkole Podstawowej
w Rożniatowie, Makówce i Siennowie
wydawane będą bułka + herbata.
W
roku
szkolnym
2009/2010
dożywianie na terenie gminy Zarzecze
prowadzić będzie Zakład Aktywności
Zawodowej w Jarosławiu, który wygrał
przetarg. Koszt wydawanych posiłków:
gorący posiłek + herbata lub kompot – 4,00
zł, bułka z wkładką + herbata – 2,65 zł.
Dochód uprawniający do skorzystania
z pomocy z Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zarzeczu w formie dożywiania
to - 526,50 zł na osobę w rodzinie z m-ca
poprzedzającego złożenie wniosku tj. 150 %
kryterium dochodowego (351 zł x 150 %
= 526,50 zł na osobę w rodzinie).
Zgodnie z uchwałą Nr XXIV/185/2009
Rady Gminy Zarzecze z dnia 23.03.2009 r.
w
sprawie:
podwyższenia
kryterium
dochodowego oraz ustalenia warunków
odpłatności za pomoc udzieloną w zakresie
dożywiania dla osób i rodzin, których
dochód przekracza kryterium dochodowe
istnieje możliwość przyznania nieodpłatnie
posiłków jeżeli dochód nie przekracza –
702,00 zł tj. 200% kryterium dochodowego
(351,00 zł x 200 %).
Wszystkie osoby zainteresowane
zapraszamy do GOPS w Zarzeczu, budynek
Urzędu Gminy pokój Nr 2c w godzinach
od 7.00 do 15.00.
Wymagane dokumenty do złożenia wniosku
to m.in:
 zaświadczenie lub inny dokument
potwierdzający wysokość dochodu netto

















w
miesiącu
poprzedzającym
datę
złożenia wniosku,
zaświadczenie z Powiatowego Urzędu
Pracy potwierdzające rejestrację jako
osoba
bezrobotna
/dotyczy
wnioskodawcy i pozostałych osób
bezrobotnych prowadzących wspólne
gospodarstwo domowe/,
decyzja z ZUS, KRUS lub ostatni odcinek
renty
lub
emerytury
/dotyczy
wnioskodawcy i pozostałych osób
prowadzących wspólne gospodarstwo
domowe/,
zaświadczenie
z
zakładu
pracy
o dochodach netto za ostatni miesiąc
/dotyczy wnioskodawcy i pozostałych
osób
prowadzących
wspólne
gospodarstwo domowe/,
oświadczenie o uzyskiwanym dochodzie
z
pracy
dorywczej
/dotyczy
wnioskodawcy i pozostałych osób
prowadzących wspólne gospodarstwo
domowe/,
zaświadczenie ze szkoły o wysokości
stypendium,
zaświadczenie o uczęszczaniu dzieci do
szkoły /gimnazjum, szkoły średnie,
studia/,
decyzja dotycząca przyznania dodatku
mieszkaniowego,
decyzje dotyczące świadczeń rodzinnych
pobieranych z GOPS,
zaświadczenie od lekarza o leczeniu
specjalistycznym,
orzeczenie lekarskie, karty informacyjne,
faktury imienne za wykupione lekarstwa
i inne niezbędne do ustalenia sytuacji
dochodowej i osobistej.
Anna Krzeszowska-Gwóźdź
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UKARANY ZA ROZWIESZANIE OGŁOSZEŃ
O zakazie plakatowania w miejscach
innych niż tablice ogłoszeniowe na terenie
Gminy Zarzecze pisaliśmy kilkakrotnie.
Interwencje podejmowane przez Urząd
Gminy
Zarzecze
nie
przynosiły
zadowalających efektów. Po ściągnięciu
reklam, afiszy i ogłoszeń przez wezwanych
ogłoszeniodawców pojawiały się kolejne,
nowe reklamy. Porozwieszane ogłoszenia
wzdłuż tras przejazdowych na terenie naszej
gminy
szpeciły
drzewa,
przystanki
autobusowe
oraz
inne
urządzenia
infrastruktury drogowej (w tym znaki
drogowe),
tym
samym
niekiedy
dekoncentrując
kierujących
pojazdami
mechanicznymi.
Od połowy kwietnia br. jedna z firm
rozplakatowała swoje ogłoszenia, gdzie to

tylko było możliwe. W związku z tym,
że firma nie ściągnęła swoich reklam po
dwukrotnym upomnieniu przez Wójta
Gminy Zarzecze, złożony został wniosek do
organów ścigania o wszczęcie postępowania
w/s ukarania winnego czynu zabronionego.
W dniu 19 czerwca Sąd Rejonowy
w Przeworsku Wydział Karny skazał
winnego Dariusza C. na karę grzywny w
wysokości
300
zł
oraz
zobowiązał
obwinionego
do
przywrócenia
stanu
poprzedniego
poprzez
usunięcie
rozmieszczonych ogłoszeń.
Na chwilę obecną złożone zostały
kolejne 3 wnioski z tego samego artykułu
kodeksu
wykroczeń.
O
przebiegu
postępowania poinformujemy wkrótce.
Paweł Płocica

AKCJA POBORU KRWI W ZARZECZU
Klub Honorowych Dawców Krwi
„Zorza” działający przy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Zarzeczu, w dniu 14 lipca 2009 r.
po raz drugi zorganizował akcję poboru krwi
w budynku remizy OSP.
Akcja cieszyła się jeszcze większym
zainteresowaniem
jak
ta
pierwsza
zorganizowana rok temu.
Chętnych osób do dzielenia się tym
życiodajnym lekiem było około 50 z czego
41 oddało krew. Łącznie udało nam się
zebrać ponad 18 litrów krwi. Wśród
honorowych dawców można było znaleźć
przedstawicieli obu płci w różnych
przedziałach wiekowych, reprezentujących
prawie wszystkie miejscowości naszej gminy.

Jak zawsze mogliśmy liczyć na
mobilizację strażaków ochotników z OSP w
Zarzeczu, Żurawiczkach i Zalesiu. Do naszej
akcji włączały się całe rodziny zarówno te już
nieraczkujące w tym temacie, jaki rodzina
Panków, Hejnoszów, Rutów i Balawendrów
jak i te stawiające pierwsze kroki
w honorowym krwiodawstwie tj. rodziny:
Rochackich, Tytułów, Iwanków i Dryniaków.
Kilkoro z obecnych po raz pierwszy
miało okazję uczestniczyć w takiej akcji i jak
wspominali po - nie żałują. Podczas całej
akcji czuło się bardzo przyjemną atmosferę,
gdyż każdy z krwiodawców wiedział jak
ważny jest jego gest i jak wiele pozytywnych
skutków może ten gest wywołać.
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W imieniu klubu i wszystkich tych,
którzy potrzebowali naszej krwi za okazane
serce dziękujemy. Mamy nadzieje, że
podczas kolejnej akcji, która się odbędzie
jeszcze w tym roku tj. 15 września nie
zabraknie również chętnych do dzielenia się
tym najcenniejszym skarbem, jakim jest nasza
krew.
Katarzyna Balawender
Akcja oddawania krwi w zarzeckiej remizie OSP

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
W dniach 20 i 27.06.2009 r.
w miejscowości Łapajówka odbyły się
gminne
zawody
sportowo-pożarnicze
jednostek OSP z terenu gminy Zarzecze.
Do udziału w zawodach zgłoszono
6 drużyn MDP dziewcząt, 8 drużyn MDP
chłopców, 4 drużyny kobiece i 9 drużyn
mężczyzn. Ze względu na złe warunki
atmosferyczne i stan nawierzchni boiska nie
przeprowadzono
sztafety
pożarniczej
z przeszkodami.
Pieczę
nad
prawidłowym
przebiegiem zawodów sprawowała komisja
sędziowska w składzie:
- bryg. Janusz Flak – Przewodniczący Komisji
- asp. sztab. Zbigniew Wojnar
- st. kap. Marek Stącel
- mł. bryg. Paweł Janas.
Puchary, nagrody oraz dyplomy
wręczali dowódcom poszczególnych drużyn
Wiceprezes
Zarządu
Oddziału
Wojewódzkiego Związku OSP RP, a zarazem
Wójt Gminy Zarzecze Wiesław Kubicki,
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP
w Przeworsku bryg. Janusz Flak oraz

Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego
ZOSP RP Jan Telega.

Konkurencja – rozwinięcie bojowe

WYNIKI:
CTIF Dziewcząt 12-16 lat
I miejsce – Zalesie
II miejsce – Zarzecze
III miejsce – Kisielów
CTIF Chłopców 12-16 lat
I miejsce – Zarzecze
II miejsce – Zalesie
III miejsce – Pełnatycze

- 28 -

KURIER ZARZECKI

Grupa A – Męskie Drużyny Pożarnicze
I miejsce – Żurawiczki
II miejsce – Zarzecze
III miejsce – Łapajówka
Grupa C – Kobiece Drużyny Pożarnicze
I miejsce – Zarzecze
II miejsce – Rożniatów
III miejsce - Siennów

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

Katarzyna Balawender

Zawody Weteranów Ochotniczych Straży Pożarnych
W dniu 12 lipca 2009 roku w niedzielę
obok budynku remizy OSP w Zarzeczu
odbyły
się
5
Zawody
Weteranów
Ochotniczych
Straży
Pożarnych.
Organizatorem tej imprezy było już po raz
czwarty OSP Zarzecze, pomysłodawca tego
typu rywalizacji starszych strażaków.
Na zawody niezawodnie stawiły się
prawie wszystkie jednostki OSP z całej
gminy. Zawody sędziowały członkinie
kobiecej drużyny pożarniczej w Zarzeczu tj.
Katarzyna Balawender, Agnieszka Bącal,
Ewelina Bącal oraz druhowie Marcin
Kasperski i Adam Dziad.
Strażacy weterani mieli okazję zmagać
się w nietypowych konkurencjach takich jak:
- sztafeta sportowo – jajcarsko – pożarnicza
z nietypowymi przeszkodami,
- rozwinięcia bojowe – na ostro,
- przeciąganie węży,
- i zmagania oratorskie kawalarzy.
Strażacy zmagali się nie tylko
z ogniem, ale i z pierogami, jajami, małymi
smokami, z różnymi trunkami i tym
podobnymi ciekawostkami. Wszystkie wyżej
wymienione
konkurencje
zapewniły
widowni
niezapomniane
wrażenia
i dostarczyły wielu atrakcji. Bardzo dużym

zainteresowaniem
zwłaszcza
wśród
najmłodszych cieszyły się przejazdy bryczką.

Rozwinięcie bojowe na ostro

Najlepiej ze wszystkich strażaków
spisali się weterani z OSP Zalesie, którzy po
raz kolejny obronili swój tytuł w tych
zawodach, drugie miejsce zajęli gospodarze
tj. OSP Zarzecze, a trzecie Weterani
z Siennowa. Na kolejnych miejscach znaleźli
się strażacy z OSP Żurawiczki, Kisielów,
Rożniatów, Łapajówka i Maćkówka.
Po zakończonych zmaganiach Oldboi odbyła
się zabawa taneczna do białego rana.
Katarzyna Balawender
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Samochód pożarniczy dla OSP Siennów
Dnia 30 sierpnia 2009 r. w Siennowie
odbyło się poświęcenie i przekazanie nowo
zakupionego samochodu pożarniczego.
Uroczystość rozpoczęła się mszą
świętą odprawioną w kościele parafialnym
o godz. 11.00, w czasie której ks. Leszek
Gruszecki dokonał poświęcenia samochodu
pożarniczego.
Oficjalne przekazanie samochodu
jednostce OSP odbyło się o godz. 17.00 przed
budynkiem OSP w Siennowie.
Na początku Komendant Gminny Jan
Michalik zameldował Ochotniczą Straż
Pożarną do uroczystego apelu. Po odegraniu
hymnu
narodowego
przez
orkiestrę
strażacką głos zabrał Wiceprezes Zarządu
Wojewódzkiego ZOSP RP Druh Wiesław
Kubicki, który odczytał akt przekazania
samochodu i wręczył go Prezesowi OSP
w
Siennowie
Druhowi
Stanisławowi
Sosnowskiemu.
W ceremonii uczestniczył również Z-ca
Komendanta Powiatowego PSP Janusz Flak.
Po tradycyjnym „przecięciu
wstęgi”
kierowca
dokonał
próby
technicznej
samochodu uruchamiając silnik, włączając
światła i sygnały.
OSP w Siennowie otrzymała lekki
samochód
ratowniczo-gaśniczy
FORD
TRANSIT VAN 350M. Dostawcą samochodu
była firma Frank- Cars z Częstochowy.
Koszt zakupu samochodu wyniósł
119.600 zł brutto, z czego 50.000 zł
dofinansował Zarząd Główny ZOSP RP,
natomiast 69.600 zł dotacji udzieliła Gmina
Zarzecze.
Uroczystość
została
zakończona
podziękowaniami złożonymi przez Prezesa
OSP
w
Siennowie
dh
Stanisława
Sosnowskiego.

Uroczysta zbiórka strażaków

Przekazanie kluczy i dowodu rejstracyjnego

Przecięcie wstęgi przez Prezesa OSP w Siennowie

Barbara Zięba

- 30 -

KURIER ZARZECKI

Międzygminne Manewry Ochotniczych Straży Pożarnych w Siennowie
W sobotę 5 września 2009 r. na terenie
Siennowa odbyły się międzygminne zawody
Ochotniczych Straży Pożarnych, w których
wzięły udział jednostki z terenu gmin Gać,
Przeworsk i Zarzecze – łącznie 22 sekcje.
Jednostki zostały skoncentrowane na
parkingu przy kościele w Siennowie, gdzie
odbyła się zbiórka, na której przydzielono
zadania poszczególnym pododdziałom.
Teoretycznym zadaniem, jakie strażacy
otrzymali do wykonania było ugaszenie
pożaru parku i sadów w Siennowie.
W praktyce, wykonali pracę polegającą na
spaleniu, w kontrolowany sposób, gałęzi
pozostałych po pracach pielęgnacyjnych
w parku.

Michalik. Rolę obserwatorów ćwiczeń pełnili
pracownicy
Komendy
Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku
pod kierownictwem Komendanta bryg. Jana
Kwolka.
Po wykonaniu zadań bojowych,
reprezentacje
gmin
oraz
drużyna
skompletowana z Prezesów i Naczelników
OSP, rozegrały turniej piłki nożnej. Turniej
odbył się na boisku sportowym klubu
„Wisełka” Siennów.

Zbiórka jednostek pod kościołem w Siennowie

Akcja gaszenia sadu

Ćwiczeniami dowodzili Komendanci
Gminni OSP z poszczególnych gmin Stanisław Rogala, Stanisław Kłos i Jan

Wyniki turnieju:
I miejsce – reprezentacja Gminy Przeworsk
II miejsce – reprezentacja Gminy Zarzecze
III miejsce – reprezentacja Prezesów
i Naczelników Straży
IV miejsce – reprezentacja Gminy Gać.
Jan Telega

GMINNE ŚWIĘTO SPORTU W SIENNOWIE
Wzorem lat ubiegłych w dniu 19 lipca
2009 r., na boisku sportowym w Siennowie
odbyło się „Gminne Święto Sportu”.
Bezpośrednimi organizatorami imprezy byli
Ludowy Klub Sportowy „Wisełka” Siennów
i Gminna Rada Sportu. Impreza miała na celu

promocję zdrowego stylu życia wśród dzieci
i młodzieży oraz osób dorosłych z tereny
Gminy Zarzecze.
W zawodach sportowych wzięły
udział reprezentacje wszystkich miejscowości
Gminy Zarzecze, za przygotowanie których
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Rozgrywki o Puchar Przewodniczącego
Rady Gminy Zarzecze w piłce siatkowej
I MIEJSCE - Zarzecze osiedle
II MIEJSCE - Maćkówka
III MIEJSCE - Pełnatycze

odpowiadali Sołtysi wsi i Prezesi klubów
sportowych.
W ramach Gminnego Święta Sportu,
tradycyjnie, rozegrano turniej piłki nożnej
o puchar Wójta Gminy Zarzecze, turniej
siatkówki o puchar Przewodniczącego Rady
Gminy
Zarzecze
oraz
dyscypliny
lekkoatletyczne
i
rekreacyjne.
Liczne
konkurencje sportowe przyciągnęły duże
grono zawodników. Wykazać się mogli
zarówno mężczyźni jak i kobiety.

Wręczanie nagród

Pchnięcie kulą kobiet
I MIEJSCE - Wioleta Rut / Żurawiczki
II MIEJSCE - Dorota Florek / Siennów
III MIEJSCE - Małgorzata Cząstka/Rożniatów
Pchnięcie kulą mężczyzn
I MIEJSCE - Dariusz Rząsa / Zarzecze osiedle
II MIEJSCE - Wojciech Białogłowski / Siennów
III MIEJSCE -Piotr Huc / Maćkówka

Konkurencja przeciągania liny

Puchary, medale oraz dyplomy
zwycięzcom
poszczególnych
dyscyplin
wręczali przybyli goście: Poseł na Sejm RP
Mieczysław Golba, Poseł na Sejm RP
Mieczysław Kasprzak, Starosta Przeworski
Zbigniew Kiszka, Przewodniczący Rady
Powiatu Przeworskiego Tadeusz Kiełbowicz,
Przewodniczący Komisji ds. Oświaty,
Kultury,
Kultury
Fizycznej,
Zdrowia
i Rodziny Izydor Pieniążek oraz gospodarz
imprezy Wójt Gminy Zarzecze Wiesław
Kubicki.

Bieg na 100 m kobiet
I MIEJSCE - Wioleta Rut / Żurawiczki
II MIEJSCE - Magdalena Gujda / Kisielów
III MIEJSCE - Anna Depciuch / Zarzecze
Bieg 100 m mężczyzn
I MIEJSCE - Rafał Niemczak / Pełnatycze
II MIEJSCE - Rafał Surmiak / Rożniatów
III MIEJSCE - Tomasz Szymański / Kisielów
Bieg w workach mężczyzn
I MIEJSCE - Grzegorz Koperski/Zarzecze osiedle
II MIEJSCE - Tomasz Szymański / Kisielów
III MIEJSCE - Sławomir Sulima / Pełnatycze

W poszczególnych konkurencjach wygrali:
Rozgrywki o Puchar Wójta Gminy Zarzecze
w piłce nożnej
I MIEJSCE - Kisielów
II MIEJSCE - Zarzecze osiedle
III MIEJSCE - Pełnatycze
III MIEJSCE - Siennów

Wyciskanie odważnika
I MIEJSCE - Marek Leśniak / Zarzecze
II MIEJSCE - Maciej Podławiak / Rożniatów
III MIEJSCE - Wojciech Białogłowski/Siennów
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Przeciąganie liny
I MIEJSCE - Rożniatów
II MIEJSCE - Zalesie
III MIEJSCE - Zarzecze

Rzut do kosza kobiet
I MIEJSCE - Magdalena Gujda / Zalesie
II MIEJSCE - Anna Rojek / Pełnatycze
III MIEJSCE - Barbara Górska / Rożniatów
Rzut do kosza mężczyzn
I MIEJSCE - Wojciech Płocica/Zarzecze osiedle
II MIEJSCE - Adam Popek / Siennów
III MIEJSCE - Rafał Rut / Żurawiczki

Trójbój sołtysów – zwycięzca Andrzej Rut

Trójbój Sołtysów
I MIEJSCE - Andrzej Rut / Żurawiczki
II MIEJSCE - Tadeusz Michalik/Zarzecze osiedle
III MIEJSCE - Florian Granda / Maćkówka
PUNKTACJA OGÓLNA
I MIEJSCE - Rożniatów
II MIEJSCE - Żurawiczki
III MIEJSCE - Siennów
IV MIEJSCE - Zalesie
V MIEJSCE - Kisielów
VI MIEJSCE - Zarzecze
VII MIEJSCE - Pełnatycze
VIII MIEJSCE - Zarzecze osiedle
IX MIEJSCE - Maćkówka
X MIEJSCE - Łapajówka
Jan Telega

INFORMACJA O UDZIELONEJ POMOCY DLA POWODZIAN
Z POWIATU ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEGO

SOŁECTWO

ŚRODKI FINANSOWE

ILOŚĆ ZBOŻA w kg

KISIELÓW
ŁAPAJÓWKA
MAĆKÓWKA
PEŁNATYCZE
ROŻNIATÓW
SIENNÓW
ZALESIE
ZARZECZE – WIEŚ
ZARZECZE – BLOKI
ŻURAWICZKI

1.475 zł
644 zł
2.245 zł
2.050 zł
1.895 zł
3.545 zł
1.370 zł
2.594 zł
1.715 zł
2.273 zł

2.450
1.030
2.150
3.700
1.035
4.350
2.000
1.700
2.600

RAZEM

19.806 zł

21.015
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OGŁOSZENIA
Na wsi można żyć zdrowo i bezpiecznie
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza otwarty konkurs na prezentacje multimedialne
o bezpieczeństwie pracy oraz ochronie zdrowia i życia mieszkańców wsi.
Na prezentacje nadesłane z pisemnym, imiennym zgłoszeniem udziału w konkursie oczekujemy w Centrali
Kasy do 30 września 2009 roku. Liczba prac nie jest limitowana. Szczegółowe warunki zamieszczone są na
stronie www.krus.gov.pl Wyniki będą ogłoszone do 15 października tego roku.
Tytułowe przesłanie, że: „Na wsi można żyć zdrowo i bezpiecznie”, powinno być adresowane do jednej
z czterech grup odbiorców prezentacji, wskazanych w regulaminie:
- rolników i innych dorosłych mieszkańców wsi,
- młodzieży szkół rolniczych,
- dzieci wiejskich ze szkół podstawowych (z klas 5-6) oraz z gimnazjów
- dzieci wiejskich ze szkół podstawowych (z klas 1-4).
Nagrodzone prace będą upowszechniane w działalności prewencyjnej KRUS. ZAPRASZAMY!
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO

1

2

3

Koszty
przystoso
wania zł

Wadium
zł

Opis
nierucho
mości

Nr KW

Nr ewid.
nierucho
mości
Powierzc
nia w ha

Wójt Gminy Zarzecze
podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowych stanowiących własność Gminy Zarzecze, położonych na terenie wsi Maćkówka, gm. Zarzecze
oznaczonych jako działki:
Lp
Cena
Przeznaczenie zgodnie
wywoławcza
z decyzją o warunkach
zł
zabudowy i zagosp.
terenu
4

5
6
8
9
10
niezab
budownictwo
25 452.00
2000.00
183.00
1. 245/7 0.1486 31410 udowa
jednorodzinne
na
niezab
budownictwo
28 518.40
2000.00 183.00
2. 245/8 0.1665 31410 udowa
jednorodzinne
na
Do ceny nieruchomości dolicza się koszty przystosowania do sprzedaży. Szczegóły – tel. 0*16 640 15 29 oraz
na stronie internetowej www.zarzecze.itl.pl/bip w zakładce „Ogłoszenia”
Przetarg odbędzie się w dniu 28 września 2009 r. o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy Zarzecze – pokój nr 1

Ogłoszenie Wójta Gminy Zarzecze
Wójt Gminy Zarzecze na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami wykazuje do najmu na okres 3-ech lat w celu prowadzenia działalności
gospodarczej lokal użytkowy położony w Rożniatowie, gm. Zarzecze w budynku „Domu
Ludowego”
1. Lokal użytkowy składający się z 1-go pomieszczenia o pow. 38 m2
Minimalną wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego ustala się na kwotę 380 zł + VAT
Czynsz nie obejmuje opłat za wodę, ścieki, śmieci, energię elektryczną i gaz.
Zamieszczenie ogłoszeń o przetargu na najem lokalu użytkowego nastąpi po upływie 21 dni,
podczas których ogłoszenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
Zarzecze
Zarzecze, dnia 09.09.2009 r.
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Komunikat ARiMR w Przeworsku
Od dnia 7 sierpnia 2009 roku, w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie
ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, zmianie ulega sposób zaopatrywania się posiadaczy
zwierząt wkolczyki i duplikaty kolczyków.
Zgodnie z art. 21 „Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego nabywa bezpośrednio u dostawcy znajdującego się
na liście dostawców:
1) kolczyki lub duplikaty kolczyków z numerami identyfikacyjnymi zwierząt gospodarskich,
2) kolczyki lub duplikaty kolczyków zawierające elektroniczne identyfikatory lub
3) czytniki elektronicznych identyfikatorów".
Aby zamówić kolczyki dla bydła, owiec albo kóz, posiadacz zwierząt musi złożyć wniosek o przydzielenie puli
numerów identyfikacyjnych w odpowiednim biurze powiatowym ARiMR. Otrzymaną „Odpowiedź na
wniosek" z przydzielonymi numerami i pieczątką „Autoryzowane do produkcji" należy wysłać do dostawcy.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem Biura Obsługi Klienta
w Przeworsku na numer 016 649 04 61.
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W PRZEWORSKU INFORMUJE
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia programu
zwalczania choroby Aujeszkyego u świń (Dz. U. Nr 64 , poz. 397 z późń. zm.) informuję o wprowadzeniu
zasad obowiązujących w odniesieniu do przemieszczeń zwierząt pomiędzy stadami oraz do rzeźni
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
I. Każdą przesyłkę świń (pomiędzy stadami, do punktów skupu i do rzeźni) zaopatruje się w świadectwo
zdrowia.
II. Każdy kto zakupi świnie na targu ma obowiązek posiadać świadectwo zdrowia, potwierdzające jej
pochodzenie.
III. obowiązuje oznakowanie świń przez założenie kolczyka na lewą małżowinę uszną zwierzęcia lub
wytatuowanie w obu małżowinach usznych albo na grzbiecie zwierzęcia numeru siedziby stada, nadanego
przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.Indywidualne znakowanie, o którym mowa
w programie, w przypadku oznakowania:
1) kolczykiem, dokonuje się poprzez umieszczenie na kolczyku kolejnego numeru zwierzęcia w stadzie.
Indywidualny numer na kolczyku jest naniesiony czytelnie i trwale;
2) tatuażem, polega na dodatkowym wytatuowaniu kolejnego numeru zwierzęcia w stadzie.
Numer siedziby stada wraz z kolejnym numerem zwierzęcia w stadzie jest podstawą do identyfikacji
zwierzęcia.
Koszty związane z oznakowaniem zwierzęcia gospodarskiego ponosi jego posiadacz.
W przypadku gdy wprowadzone do stada świnie lub materiał biologiczny nie zostały zaopatrzone
w świadectwo zdrowia (czyli krycie knurem niewiadomego pochodzenia) uwolnienie stada pokrywa
posiadacz zwierząt.
Jednorazowe dopuszczenie środków do zwalczania Diabrotica virgifera w kukurydzy
WIORiN w Rzeszowie Oddział w Przeworsku informuje, że w okresie od dnia 7 sierpnia 2009 r.
do 30 października 2009 r. zostały dopuszczone do stosowania w uprawie kukurydzy przeciwko zachodniej
kukurydzianej stonce korzeniowej następujące środki ochrony roślin: Karate Zeon 050 CS (zezwolenie
nr R/j-3/2009) oraz Calypso 480 SC (zezwolenie nr R/j-4/2009).
Komunikat w tej sprawie znajduje się a stronie www.piorin.gov.pl

INFORMACJA
Wszystkie ogłoszenia zamieszczane są na stronie internetowej
Urzędu Gminy Zarzecze www.zarzecze.itl.pl w zakładce „Ogłoszenia”
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