


 

SPIS TREŚCI: 
 
Projekt budżetu Gminy Zarzecze na rok 2010  
                                                                               … s. 4 
Dotowane ubezpieczenia upraw polowych … s. 6 
Jak nie stracić części dopłat obszarowych    … s. 7 
Konkurs BHP w gospodarstwach rolnych    … s. 9 
Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”  
                                                                             … s. 10 
Złote jubileusze Kół Gospodyń Wiejskich … s. 12 
DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM KULTURY  
W ZARZECZU 
Nasi śpiewacy na IX Biesiadzie nad Wyczawą  
w Wiązownicy                                                  … s. 13 
Konwencja Podkarpacka Pro Publico Bono  
                                                                             … s. 13 
Święto Niepodległości                                    … s. 15 
Konkurs na najlepszą pracę dotyczącą mogiły 
ofiar II wojny światowej                                … s. 16 
Podkarpackie Ośrodki Przedszkolne           … s. 16 
CO SŁYCHAĆ W NASZYCH SZKOŁACH 
Niezapomniane spotkanie z poetką             … s. 17 
Święto Edukacji Narodowej w Szkole 
Podstawowej w Zarzeczu                               … s. 19 
10 lat Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Zarzeczu                                                         … s. 20 
Święto Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  
w Zarzeczu                                                         … s. 21 
Działalność charytatywna uczniów Zespołu 
Szkół im. św. Brata Alberta w Żurawiczkach  
                                                                              …s. 22 
Nauczyciel Roku 2009                                     … s. 22 
Stypendia dla najzdolniejszych                    … s. 24 
Z ŻYCIA PARAFII 
Refleksja na temat przeżywania Mszy św. … s. 25 
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
Zapomoga i dodatek do zasiłku rodzinnego z 
tytuły urodzenia dziecka                                … s. 27 
Projekt systemowy „Czas na aktywność w gminie 
Zarzecze                                                             … s. 27 
SPORT 
Uczę się pływać, by bezpiecznie wypoczywać 
                                                                             … s. 28 
Turniej Mikołajkowy                                      … s. 29 
Ochotnicze Straże Pożarne                              …s. 30 
 
 
 

Mieszkańcy Gminy Zarzecze! 
 
 Koniec roku kalendarzowego to 
czas podsumowania naszej wspólnej 
realizacji zaplanowanych na początku 
roku zadań uzgodnionych na zebraniach 
wiejskich, a następnie przyjętych  
w formie Uchwały Budżetowej przez 
Radę Gminy Zarzecze. Porównując 
zapisy Uchwały Budżetowej  
z dotychczasowym wykonaniem należy 
stwierdzić, że udało nam się więcej 
wykonać jak planowaliśmy. 
 Możliwe to było dzięki 
pozyskanym dodatkowym dotacjom. 
Najważniejszym sukcesem było 
uzyskanie przez Starostwo Powiatowe  
w Przeworsku dotacji unijnej  
w wysokości ponad 4,8 mln zł na remont 
drogi Przeworsk – Siennów, z której to na 
14 - km odcinek z Maćkówki do Siennowa 
przypada około 4 mln zł. Do remontu tej 
drogi Gmina Zarzecze dołożyła 1,8 mln zł. 
Ponadto przy współfinansowaniu ze 
Starostwem Powiatowym w Przeworsku 
wyremontowane zostały drogi przez wieś 
Kisielów,  przez wieś  Żurawiczki, 
Łapajówka – Żurawiczki, Urzejowice – 
Żurawiczki oraz Siennów – Bóbrka  
o łącznej długości 6,5 km. Gmina Zarzecze 
dofinansowała remonty tych dróg kwocie 
580 tys. zł. 
 Ze środków budżetowych naszej 
gminy wykonany zastał remont drogi 
gminnej Rożniatów „Do Gaju” o długości 
1,2 km na wartość 511 tys. zł. 
 W ramach przyznanej unijnej 
dotacji  w kwocie 4 mln zł wykonane 
zostały nowe wodociągi w Łapajówce  
i Zalesiu, kolektor przesyłowy z Zarzecza 
do Żurawiczek, zmodernizowane zostało 
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ujęcie wody w Zalesiu oraz w fazie 
końcowej znajduje się przebudowa ujęcia 
wody w Zarzeczu. Mieszkańcy 
Żurawiczek i Maćkówki od miesiąca 
października korzystają z dobrej i czystej 
wody z ujęcia wody w Zarzeczu, 
 a w styczniu cała gmina korzystać będzie 
z wody oczyszczonej z zawartości żelaza, 
manganu i wapnia. 
 W ramach przyznanej dotacji 470 
tys. zł na odnowę wsi Siennów rozpoczęte 
zostały prace modernizacyjne Remizy 
OSP, boiska sportowego oraz otaczającej 
infrastruktury. 
 W Gimnazjum i Szkole 
Podstawowej w Zarzeczu zostały 
wymienione okna, na które otrzymaliśmy 
70 % dotacji z Ministerstwa Edukacji 
Narodowej. Były to ostatnie drewniane 
okna wymienione w naszych szkołach. 
Wykonany został kapitalny remont 
pomieszczeń w Szkole Podstawowej  
w Kisielowie oraz zostały zaadaptowane 
pomieszczenia w starej szkole w Zarzeczu 
na siedzibę Zespołu Obsługi Ekonomiczno 
– Administracyjnej Szkół. 
 Otrzymaliśmy dotację na 
urządzenie sali tenisa stołowego w Szkole 
Podstawowej w Siennowie, zakup 
wyposażenia świetlic w Gimnazjach  
w Zarzeczu i Żurawiczkach oraz zakup 
wyposażenia sal lekcyjnych w szkole  
w Kisielowie. 
 Z przyznanej pomocy finansowej  
w kwocie 200 tys. zł z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
przeprowadzona zastała konserwacja 
drzewostanu w parkach w Zarzeczu  
i Siennowie. 
 Dzięki wsparciu finansowemu od 
Wojewody Podkarpackiego i Rady 

Pamięci Walk i Męczeństwa dokonaliśmy 
odnowy pomnika poległych 162 ofiar  
w Zarzeczu.  
 W drugim półroczu bieżącego roku 
zostały nam przyznane przez Zarząd 
Województwa Podkarpackiego dotacje ze 
środków unijnych w kwocie: 3 mln. zł. na 
rewitalizację zabytkowego parku  
w Zarzeczu, 1.560 tys. zł na budowę 
Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji  
w Zarzeczu oraz 2.700 tys. zł na 
modernizację oczyszczalni ścieków  
w Zarzeczu wraz z przepompowniami. 
 Wojewoda Podkarpacki przyznał 
dotację w kwocie 620 tys. zł na remont 
drogi gminnej w Łapajówce. 
 Z Europejskiego Funduszu 
Społecznego przyznana została dotacja  
w kwocie 2.800 tys. zł na prowadzenie 
czternastu ośrodków przedszkolnych. 
 Wszystkie nasze wnioski o dotację 
zostały załatwione pozytywnie a wartość 
otrzymanych i przyznanych środków  
w 2009 roku  wyniosła około 15.800 tys. zł 
nie licząc dotacji do dróg powiatowych. 
Za zaangażowanie się w realizację zadań 
chciałbym podziękować Radzie Gminy 
Zarzecze, sołtysom wsi, pracownikom 
samorządowym oraz tym mieszkańcom, 
którzy przyczynili się do ich realizacji. 
 Życzę mieszkańcom naszej 
Gminy spokojnych, zdrowych, 
radosnych świąt Bożego 
Narodzenia spędzonych w gronie 
rodzinnym oraz wszelkiej 
pomyślności, wielu sukcesów 
zarówno zawodowych, jak i tych 
najbardziej osobistych . 

Wiesław Kubicki 
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PLANOWANE DOCHODY GMINY  
na rok 2010 wynoszą 21.339 tys. zł,  
w tym: 
1. Dochody własne                       3.040 tys. zł 
• podatek rolny                                   479 tys. zł 
• podatek od nieruchomości             900 tys. zł 
• podatek od środków  
    transportowych                                 38 tys. zł 
• pozostałe podatki opłaty                248 tys. zł 
• wpływy z najmu dzierżawy  
    składników majątkowych              159 tys. zł 
• wpływy ze sprzedaży  
    nieruchomości                                   50 tys. zł 
• podatek od dochodów  
    osobistych                                      1.166 tys. zł 
2. Subwencje z Ministerstwa Finansów     

                                                     9.875 tys. zł    
• oświatowa                                     6.057 tys. zł 
• wyrównawcza                              3.639 tys. zł 
• równoważąca                                  179 tys. zł 
3. Dotacje na zadania zlecone i własne      

                                                     2.832 tys. zł  
Zadania z zakresu opieki społecznej: 
• świadczenia rodzinne                  2.619 tys. zł 
• zasiłki i pomoc w naturze                74 tys. zł 
• usługi opiekuńcze  
    i specjalistyczne                                 11 tys. zł 
• utrzymanie ośrodka  
    pomocy społecznej                            83 tys. zł 
Zadania z zakresu administracji  
rządowej                                                 45 tys. zł 
4. Dotacje z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego na realizację 
zadań inwestycyjnych            4.972 tys. zł 

• wymiana sieci wodociągowej     1.058 tys. zł 
• modernizacja oczyszczalni  
    ścieków w Zarzeczu                    1.389 tys. zł 
• rewitalizacja zabytkowego  
    parku w Zarzeczu                        1.097 tys. zł 
• Gminne Centrum Sportu  
    i Rekreacji w Zarzeczu                   960 tys. zł 
• odnowa wsi Siennów                      468 tys. zł 

5. Dotacja od Wojewody Podkarpackiego                     
                                                        620 tys. zł 

• remont drogi w Łapajówce  
    przez wieś                                        620 tys. zł 
 
PLANOWANE WYDATKI GMINY  
na rok 2010 wynoszą                  24.150 tys. zł                                                             
w tym: 
• utrzymanie budynków mienia 
komunalnego, Ośrodka Zdrowia w Zarzeczu 
i Żurawiczkach, Lecznicy Zwierząt oraz 
budynku starej szkoły                       282 tys. zł 
• utrzymanie administracji publicznej, grupy 
remontowo-budowlanej i Rady Gminy                                              
                                                            1.945 tys. zł 
• utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych                                         225 tys. zł 
• oświata i wychowanie                 7.706 tys. zł 
  w tym: 
    - szkoły podstawowe                   4.676 tys. zł 
    - gimnazja                                      2.124 tys. zł 
    - klasy zerowe                                  408 tys. zł 
    - dowożenie uczniów do szkół     239 tys. zł 
    - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny 
       Szkół                                               259 tys. zł 
• przeciwdziałanie alkoholizmowi  
    i narkomanii                                       36 tys. zł 
• pomoc społeczna                          3.217 tys. zł 
  w tym: 
   - świadczenia rodzinne                2.650 tys. zł 
   - domy pomocy społecznej               53 tys. zł      
   - zasiłki i pomoc w naturze            106 tys. zł 
   - dodatki mieszkaniowe                    55 tys. zł 
   - ośrodek pomocy społecznej         227 tys. zł 
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne 66 tys. zł 
- dożywianie dzieci w szkołach          60 tys. zł 
• pomoc materialna dla uczniów  
   - stypendia                                          10 tys. zł 
• świetlice szkolne                                28 tys. zł 
• dotacja dla Zakładu Komunalnego Gminy  
    Zarzecze  
    (dopłata do różnicy cen ścieków)      329 tys. zł 

PROJEKT BUDŻETU GMINY ZARZECZE NA ROK 2010 
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• oświetlenie ulic i konserwacja punktów 
świetlnych                                            190 tys. zł 
• utrzymanie czystości i zieleni na terenie 
gminy                                                      52 tys. zł 
•  dopłata do kanalizacji wsi Żurawiczki,  
     Maćkówka, Zalesie dla Przeworskiej  
     Gospodarki Komunalnej                 45 tys. zł 
• dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Zarzeczu                                             81 tys. zł 
• dotacja dla Centrum Kultury         167 tys. zł 
• ochrona zabytków                           128 tys. zł 
   w tym: 
   - dozór, konserwacja i monitoring  
     Pałacu w Zarzeczu                           26 tys. zł                                  
   - zużycie energii i gazu w budynku  
      Oficyny w Zarzeczu                       24 tys. zł 

   - wysadzenie drzew w parku w Zarzeczu                                  
                                                                 78 tys. zł 
• kultura fizyczna i sport                   145 tys. zł 
  w tym: 
  - dofinansowanie klubów  sportowych  
     działających na terenie gminy     105 tys. zł 
  - organizacja masowych imprez sportowych                               
                                                                 15 tys. zł 
  - dokończenie budowy zaplecza socjalnego  
    dla LKS ,, Żuraw” Żurawiczki       25 tys. zł 
• pozostałe zadania  (tj. opracowanie planów  
    przestrzennych, prowizja za inkaso  
    zobowiązań pieniężnych, wpłaty 2 %  
    wpływów z podatku rolnego, odsetki od  

    kredytów)                                              368 tys. zł 
•  rezerwy na nieprzewidziane wydatki                                                  
                                                               200 tys. zł 

ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2010 – ogółem 8.996 tys. zł 

Planowane zadłużenie gminy w 2010 r. 2.811 tys. zł 

Dotychczasowe zadłużenie 4.956 tys. zł 

Razem planowane zadłużenie na koniec 2010 r. 7.767 tys. zł  

(tj. 36,4 % w stosunku do planowanych dochodów) 

Barbara Podolak

LP Nazwa zadania 

Ogółem 
wartość 
zadania 
(w tys. zł) 

Dotacja 
ogółem 

 
(w tys. zł) 

Środki 
własne 
ogółem 
(w tys. zł) 

Wydatki do 
poniesienia 

w 2010 r. 
(w tys. zł) 

Dotacja w 
2010 r. 

 
(w tys. zł) 

Środki 
własne   

w 2010r. 
(w tys. zł) 

1. Modernizacja sieci 
wodociągowej 

5.903 4.026 1.877 1.552 1.059 493 

2. Modernizacja oczyszczalni 
ścieków  

4.428 2.718 1.710 2.260 1.389 871 

3. Gminne Centrum Sportu  
i Rekreacji w Zarzeczu 

2.230 1.560 670 1.371 959 412 

4. Rewitalizacja parku  
w Zarzeczu 

3.654 
 

3.000 
 

654 
 

1.335 1.097 
 

238 

5. Odnowa wsi Siennów 805 468 337 620 468 152 

6. Remonty dróg gminnych 450 - 450 450 - 450 

7. Remont drogi w Łapajówce  1.240 620 620 1.240 620 620 

8. Budowa chodników  65 - 65 65 - 65 

9. Modernizacja remiz 103 - 103 103 - 103 

RAZEM : 18.878 12.392 6.486 8.996 5.592 3.404 
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 Starsi rolnicy mają w pamięci wiele 
klęsk żywiołowych, w tym powódź w 1981  
i 1987 roku, kiedy to pod wodą znalazło 
się większość upraw polowych,  
a dodatkowo ulewne deszcze zniszczyły 
znaczną część wiosennych zasiewów. 
Sytuacja była wówczas wręcz tragiczna. 
Ale kiedy przyjechali likwidatorzy  
i dobrze wyszacowali szkody,  
to wszyscy byli zadowoleni z otrzymanych 
odszkodowań. Możliwe to było dzięki 
funkcjonowaniu wówczas niedrogich 
obowiązkowych ubezpieczeń.  
 Za ogromy sukces Związek 
Zawodowy Rolników przypisał sobie pod 
koniec lat osiemdziesiątych likwidację 
obowiązkowych ubezpieczeń zwierząt 
gospodarczych i upraw polowych.  
Moim zdaniem był to ogromny błąd.  
Od tego czasu w przypadku wystąpienia 
klęski żywiołowej rolnicy zdani byli  
na jałmużnę ze strony państwa.  
 Ostatnio przeżyliśmy trzy lata suche  
i trzy lata mokre, nie brakowało klęsk 
gradobicia, powodzi, wymarznięcia 
sadów. Indywidualne ubezpieczenie jest 
bardzo drogie. Nie było na nie stać 
rolników.  
 Od 1 lipca 2008 roku obowiązuje 
ustawa nakładająca na rolników 
obowiązek ubezpieczenia minimum 50 % 
upraw polowych. Pobierane są na to 
dopłaty bezpośrednie. Ta sama ustawa 
wprowadza 50 % dotację z budżetu 
państwa do ubezpieczeń upraw rolnych to 
jest zbóż, kukurydzy, rzepaku, 
ziemniaków, buraków cukrowych, 

warzyw gruntowych, drzew i krzewów 
owocowych. 
 Rolnicy, którzy nie spełnią 
wymogów ustawy o ubezpieczeniu upraw 
polowych, od 2010 roku nie będą mogli 
ubiegać się o inne formy wsparcia  
z budżetu krajowego i gminnego  
w przypadku wystąpienia klęsk. 
 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zawarł umowy w sprawie 50 % dopłat  
z budżetu państwa do składek z tytułu 
ubezpieczeń upraw rolnych  
z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń 
S.A. oraz Towarzystwem Ubezpieczeń 
Wzajemnych „TUW”. 
 Przykładowe stawki za obowiązkowe 
ubezpieczenie upraw rolnych z dopłatami 
Skarbu Państwa aktualnie wynoszą: 
 

Wariant „G” (grad): 
Rzepak ozimy - Suma ubezpieczenia z 1 ha 
3 tys. zł  – 21 zł 
Zboża ozime - Suma ubezpieczenia z 1 ha 
2 tys. zł  – 9 zł 
 

Wariant „GUW” (grad, ujemne skutki 
przezimowania, wiosenne przymrozki): 
Rzepak ozimy - Suma ubezpieczenia z 1 ha 
3 tys. zł – 60 zł 
Zboża ozime - Suma ubezpieczenia z 1 ha 
2 tys. zł  – 27 zł 
 

Wariant „Pełny” (grad, ujemne skutki 
przezimowania, wiosenne przymrozki, 
susza, powódź): 
Rzepak ozimy - Suma ubezpieczenia z 1 ha 
3 tys. zł – 81 zł 
Zboża ozime - Suma ubezpieczenia z 1 ha 
2 tys. zł – 67 zł 

DOTOWANE UBEZPIECZENIA UPRAW POLOWYCH 
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 Zachęcam rolników do dokonywania 
ubezpieczeń upraw rolnych najbardziej 
narażonych na działanie klęsk 
żywiołowych. 
 Więcej informacji na ten temat można 
uzyskać w biurze Towarzystwa 
Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”  
w Jarosławiu, ul. Poniatowskiego 53, tel.  

16 623 32 95, w Gminnym Centrum 
Doradztwa Rolniczego w Zarzeczu, tel.  
16 640 25 33, gdzie informacji udziela 
starszy doradca PODR Barbara Wolańczyk 
lub w Urzędzie Gminy Zarzecze tel.  
16 640 15 29 kontaktując się z Anną Zając 
lub Joanną Szczupak. 

Wiesław Kubicki 

 
 Od 1 stycznia 2009 roku wysokości 
przyznawanych płatności bezpośrednich 
oraz niektórych płatności realizowanych  
w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich jak: 
 

 zalesiania gruntów rolnych;  
 programów rolno-środowiskowych,  

 

uzależnione jest od spełnienia przez 
rolników wymogów wzajemnej 
zgodności. 
 

Wymogi te składają się z trzech obszarów: 
Obszar A  (obowiązuje od 2009 roku)  obejmuje: 
 Identyfikację i rejestrację zwierząt,  
 Zagadnienia ochrony środowiska naturalnego, 

 
Obszar  B (będzie obowiązywał  od  2011 roku)  
obejmuje: 
 Zdrowie  publiczne, 
 Zdrowie  zwierząt,  zgłaszanie  niektórych 

chorób,  
 Zdrowotność  roślin. 
 
Obszar  C (od  2012 roku) ,w którym zawiera się: 
  Dobrostan zwierząt.  

Każdy z tych obszarów obejmuje 
wiele  szczegółowych  zagadnień, zakazów 

i nakazów zawartych w prawodawstwie 
unijnym  jak i krajowym. Część tego prawa  
obowiązywała  już  wcześniej ,  ale  ujęcie 
wszystkich zapisów w jedną  zasadę 
wzajemnej zgodności  porządkuje  
i ujednolica zapisy  prawne, a jednocześnie 
daje możliwość egzekwowania ich 
realizacji.  
 Nieprzestrzeganie przez  rolników 
tych wymagań  będzie  skutkowało 
sankcjami  w postaci obniżenia kwot 
płatności , aż do całkowitego ich 
pozbawienia w przypadku powtarzalności 
uchybień w kolejnych latach. Dotyczy to 
także płatności wynikających  z realizacji 
programu rolno-środowiskowego. 

Aby pomóc rolnikom poznać te 
zasady i sprawdzić  w gospodarstwie ich 
przestrzeganie, Agencja Restrukturyzacji  
 i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła  
15 kwietnia 2009 roku przyjmowanie 
wniosków o przyznanie środków 
finansowych   
z  działania „Korzystanie z usług 
doradczych  przez  rolników i posiadaczy  
lasów.”  Nabór  trwa do  31 grudnia 2009 r. 

Pomoc  w  ramach  tego  działania  
polega na  pokryciu 80 %  poniesionych   

JAK NIE STRACIĆ CZĘŚCI DOPŁAT OBSZAROWYCH 
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i  udokumentowanych  kosztów kwalifikowanych  
(bez VAT)  na  usługi  doradcze,  które  obejmują  
ocenę  dostosowania  gospodarstwa  rolnego  
do wymagań, a  jeśli  w  trakcie  oceny  zostaną  
wykryte   niezgodności ,  również  pomoc   
w  sporządzaniu  planu dostosowania.  

Rolnik,  aby  uzyskać  dofinansowanie,  przed  
złożeniem  wniosku  do  A R i M R   musi  podpisać   
umowę   na wykonanie  usługi  z  Ośrodkiem  
Doradztwa  Rolniczego  w  Boguchwale,  poprzez  
doradców  gminnych.  

 

Wykonanie  oceny  gospodarstwa  nie  jest obowiązkowe,  ale  należy  pamiętać,  że ryzyko poniesienia 
konsekwencji za niespełnienie wymagań będzie  kosztowne dla rolnika. 

 

Ocena to nie kontrola, jej wyniki będą tylko do wiadomości  rolnika. 
 

Gminne Centrum Doradztwa Rolniczego w Zarzeczu   
zaprasza do zawierania umów i składania wniosków !!! 

 

Koszty wykonania oceny w zależności od tego czy w gospodarstwie prowadzona  
jest produkcja roślinna czy  roślinna i zwierzęca. Rolnik płaci jedynie 20% kosztów,  

a pozostałe finansowane są przez ARiMR. 

 
Barbara Wolańczyk 

Lp. Rodzaj zamówionej usługi 
doradczej 

Ocena gospodarstwa rolnego w zakresie spełniania  
wymogów wzajemnej zgodności 

produkcja zwierzęca albo 
produkcja roślinna i zwierzęca 

produkcja roślinna 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

odpłatność 
rolnika 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

odpłatność 
rolnika 

(w zł) (w zł) (w zł) (w zł) 

I. Kompleksowa ocena 
gospodarstwa rolnego  
w zakresie spełniania 
wymogów wzajemnej 

zgodności 
 

2 200 2 684 924 1 200 1 464 504 

II. Bezpieczeństwo i higiena pracy Ocena gospodarstwa rolnego w zakresie spełniania zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

300 366 126 150 183 63 

 RAZEM: 2500 3050 1050 1350 1647 567 
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  W dniu 23.10.2009 r. w Pałacu  
w Zarzeczu przeprowadzony został  
konkurs wiedzy o tematyce 
„Bezpieczeństwo i Higiena Pracy  
w Gospodarstwie Rolnym” dla członkiń 
Kół Gospodyń Wiejskich z terenu działania 
Gminy Zarzecze. Organizatorami 
konkursu byli: KRUS Przeworsk, PODR - 
Zespół Doradców w Przeworsku, 
Państwowa Inspekcja Pracy - Oddział  
w Przemyślu.  
 W konkursie wzięło udział 40 
uczestniczek z 8 Kół Gospodyń Wiejskich  
z miejscowości: Zarzecze, Maćkówka, 
Pełnatycze, Rożniatów, Żurawiczki, 
Łapajówka, Kisielów, Zalesie. Celem 
konkursu było podniesienie wiedzy 
mieszkańców wsi na temat zagrożeń 
zdrowia i życia podczas pracy  
w gospodarstwie a przez to dążenie do 
ograniczenia wypadków. Uczestniczki 
odpowiadały na 20 pytań zawartych  
w teście.  
 Zakres tematyczny obejmował takie 
zagadnienia, jak: 
 zagrożenia zdrowia i życia  
    w gospodarstwie rolnym; 
 bezpieczna praca na wysokości,  

   zapobieganie upadkom; 
 bezpieczna obsługa: maszyn  

   i urządzeń,  zwierząt, urządzeń  
   i instalacji elektrycznej;  
 bezpieczna praca z chemicznymi  

   środkami ochrony roślin; 
 wyroby zwiększające bezpieczeństwo  

   pracy; 

 prace jakie nie powinny być zlecane  
   dzieciom do lat 16; 
 zasady postępowania w razie 

wypadku. 
 

                  Pisemny sprawdzian członkiń KGW 

  

 Sprawdzian pisemny poprzedzony 
był szkoleniem prowadzonym przez 
pracowników KRUS Przeworsk na w/w 
tematy. Wszystkie Panie wykazały się 
wysokim poziomem wiedzy.  
Po zsumowaniu punków zdobytych przez 
zespoły z poszczególnych miejscowości 
otrzymano następujące wyniki: 
I miejsce - KGW Zarzecze   
II miejsce - KGW Rożniatów  
III miejsce - KGW Kisielów  
Na ręce przewodniczących poszczególnych 
KGW  zostały  przekazane  dyplomy  oraz  
nagrody rzeczowe w postaci sprzętu AGD 
ufundowane przez organizatorów.  
  

 Po konkursie przedstawiciel 
Państwowej Straży Pożarnej z Przeworska 
przeprowadził pokaz udzielania pierwszej 
pomocy, w którym Panie uczestniczyły  
z dużym zainteresowaniem. 

  
  Barbara Wolańczyk 

KONKURS BHP W GOSPODARSTWACH ROLNYCH 
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LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DORZECZE MLECZKI” 

 
  Lokalna Grupa Działania „Dorzecze 
Mleczki” obejmuje swoim zasięgiem trzy 
gminy: Gać, Przeworsk oraz Zarzecze.  
Jest to teren połączony tradycjami 
historycznymi, przyrodniczymi, 
kulturowymi, ale przede wszystkim 
nacechowany dużą chęcią rozwoju  
i pomysłami na przyszłość.  
 Pierwsze pomysły utworzenia 
Lokalnej Grupy Działania (LGD) pojawiły 
się na początku 2008 roku. Głównymi 
inicjatorami tego działania byli wójtowie 
gmin Gać, Przeworsk i Zarzecze. Doszli 
oni do wniosku, że warto wykorzystać 
ogromne zasoby kulturowo - historyczne 
gmin oraz ich duży potencjał ludzki.  
Na sesjach rad gmin prezentowane były 
założenia programu Leader i w miesiącu 
lipcu zapadły stosowne uchwały  
o przystąpieniu tych gmin do Lokalnej 
Grupy Działania. Formalna rejestracja 
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania 
- Dorzecze Mleczki” w Krajowym 
Rejestrze Sądowym  nastąpiła w dniu  
15 października 2008 roku.  
 Dla potrzeb LGD została opracowana 
Lokalna Strategia Rozwoju (LSR). Proces 
jej tworzenia miał charakter kompleksowy, 
obejmował m.in. spotkania warsztatowe, 
konsultacje społeczne, dyskusje i debaty. 
 W maju 2009 r. w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa 
Podkarpackiego została podpisana umowa 
o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej 
Strategii Rozwoju. W ramach umowy 
zostały zatwierdzone środki finansowe  
w kwocie 3.920 tys. zł na realizację LSR.  
 Na podstawie podpisanej umowy  

LGD „Dorzecze Mleczki” zobowiązała się 
do realizacji LSR w okresie od 2009 do 
2015 roku. Środki, które pozyskała LGD 
„Dorzecze Mleczki” zostaną 
rozdysponowane w konkursach, które 
będą dotyczyły następujących działań: 
1. Odnowa i rozwój wsi – 1. 800 tys. zł. 
2. Tworzenie i rozwój mikroprzed-

siębiorstw – 300 tys. zł. 
3. Różnicowanie w kierunkach 

działalności nierolniczej – 300 tys. zł. 
4. Małe projekty – 600 tys. zł.          
 Na „Odnowę i rozwój wsi” 
przewidziana jest łączna kwota dotacji  
1. 800 tys. zł, z tego Gmina Przeworsk 
otrzyma 900 tys. zł (14.632 mieszkańców), 
Gmina Zarzecze – 500 tys. zł (7.248 
mieszkańców), Gmina Gać -  400 tys. zł 
(4.611 mieszkańców). 
 Na terenie Gminy Zarzecze planuje 
się wykonanie odnowy wsi Żurawiczki. 
Na początku listopada br. wspólnie  
z aktywem wsi Żurawiczki ustalony został 
wstępny zakres robót, który obejmuje: 
 wykonanie chodnika z kostki brukowej wraz 

z kanalizacją deszczową (kryty rów) po 
lewej stronie od skrzyżowania z drogą 
powiatową Przeworsk – Zarzecze do 
Zespołu Szkół w Żurawiczkach,    

 zagospodarowanie terenu w obrębie 
Ośrodka Zdrowia, miejsca postojowe, 
chodnik, 

 wymiana stolarki   okiennej w remizie 
OSP, 

 zagospodarowanie terenu przy remizie OSP 
 i boisku sportowym. 
 Łączna wartość zadania  
z uwzględnieniem dotacji wyniesie około 
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700 tys. zł. Rozpoczęcie realizacji zadania 
przewiduje się na koniec 2010 r. natomiast 
zakończenie w 2011 r. Obecnie 
przystąpiono do opracowania  koncepcji  
i dokumentacji, która zostanie uzgodniona 
z mieszkańcami wsi na zebraniu wiejskim.                                                                                      
 W ramach  środków finansowych 
pozyskanych z Lokalnej Grupy Działania  
mogą być realizowane m.in. następujące 
przedsięwzięcia: 
 projekty dotyczące opracowywania systemu 

szkoleń i doradztwa dla rozpoczynających 
działalność gospodarczą,  

 projekty mające na celu rozwój działalności 
w zakresie usług związanych ze sportem, 
rekreacją i wypoczynkiem,  

 wspierania projektów społeczności 
lokalnych m.in. zakup wyposażenia świetlic 
wiejskich  i ich remont, organizacja imprez 
rekreacyjnych, festiwali i przeglądów 
promujących kulturę, zakup strojów  
i wyposażenia dla zespołów artystycznych, 
kultywujących miejscowe tradycje  
i zwyczaje. 

 To tylko przykłady, możliwości jest 
znacznie więcej. Wszystko zależy od 
pomysłowości wnioskodawców. 
 Po środki mogą sięgnąć m.in. 
instytucje kultury, stowarzyszenia,  
przedsiębiorcy, OSP. Do prężnego działania 
przystąpiły panie z KGW, które doszły do 
wniosku, że jako organizacje społeczne 
mają ograniczony dostęp do unijnych 
funduszy.  Na początku września b.r. 
członkinie KGW podjęły decyzję  
o założeniu stowarzyszeń na terenie trzech 
gmin należących do LGD.  
 W dniu 2 października br. w Pałacu 
w Zarzeczu powstało Stowarzyszenie 

Aktywnych Kobiet Gminy Zarzecze. 
 Stowarzyszenie skupia w sobie 
przedstawicielki  Kół Gospodyń Wiejskich 
z terenu gminy Zarzecze. Podczas zebrania 
założycielskiego wybrano władze 
Stowarzyszenia – Zarząd i Komisję 
Rewizyjną. Prezesem Stowarzyszenia 
została Zofia Kalamarz z Kisielowa, 
Wiceprezesem – Małgorzata Górska  
z Rożniatowa, a Przewodniczącym Komisji 
Rewizyjnej  - Łucja Świtalska z Pełnatycz. 
 Przedstawicielki KGW z Rożniatowa 
i Kisielowa miały okazję promować LGD - 
Dorzecze Mleczki” na I Targach Lokalnych 
Grup Działania z terenu Województwa 
Podkarpackiego, które odbyły się 20 
września br. w Rzeszowie podczas 
uroczystego otwarcia  nowej siedziby 
Urzędu Marszałkowskiego. Targi te były 
promocją walorów agroturystycznych, 
kulinarnych oraz bogactwa dziedzictwa 
kulturalnego naszego regionu. Panie 
przygotowały degustacje: kapuśniaków, 
smalcu z ziołami i wędzonym boczkiem, 
kiełbasy wiejskiej oraz różnorakich 
nalewek. Największym zainteresowaniem 
cieszyła się „zalewajka rożniatowska”. 
 Lokalna Grupa Działania została 
założona nie tylko po to, aby pozyskać 
dodatkowe środki, ale także, aby 
realizować i promować odpowiedzialne  
i twórcze współdziałanie. Sukces LGD 
mierzony będzie nie tylko ilością 
wydanych środków, ale także liczbą 
inicjatyw społecznych.  

Joanna Szczupak  
 

- 11 -



KURIER ZARZECKI 

 

 
 

 
 

  Jubileusz to czas podsumowań, 
wspomnień i planów na przyszłość.  Taką 
właśnie  okazją były obchody 50–lecia Koła 
Gospodyń Wiejskich z Kisielowa oraz Koła 
Gospodyń Wiejskich z Żurawiczek.  
 Koła te rozpoczęły swoją działalność 
w 1959 r. Były to trudne czasy, dlatego ich 
działalność była bardzo ważna dla 
społeczności wiejskiej. Koła Gospodyń 
Wiejskich funkcjonowały wówczas przy 
Kółkach Rolniczych. Celem kół było 
podnoszenie oświaty kulturalnej, 
gospodarczej, społecznej i zdrowotnej. 
Panie prowadziły kursy kroju, szycia, 
pieczenia i gotowania, a także pogadanki, 
przedstawienia i szkolenia, słowem 
organizowały życie społeczno-kulturalne 
wsi. Obecnie, mimo zmiany oblicza 
polskiej wsi Koła Gospodyń Wiejskich 
stanowią istotną część społeczności 
lokalnej, kultywując tradycję i kulturę. 
Biorą udział w różnych konkursach, 
przeglądach i imprezach, występują na 
wielu estradach, prezentując regionalny 
folklor.  
 Na jubileuszowych obchodach 
pojawiło się wiele zaproszonych gości, 
m.in. przedstawiciele władz powiatu, 
gminy, Wojewódzkiego Związku 
Rolników, kółek i organizacji rolniczych 
oraz Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego. Nie mogło również zabraknąć 
członkiń z zaprzyjaźnionych Kół 
Gospodyń Wiejskich z terenu gminy 
Zarzecze oraz sponsorów. 

 

 
Przewodnicząca KGW Żurawiczki wręcza róże 

seniorkom Koła 
 

 Przewodnicząca KGW Kisielów odbierająca   
    kwiaty i gratulacje od Starosty Przeworskiego 
  
 W czasie uroczystości  Panie 
otrzymały liczne podziękowania, kwiaty  
i upominki. 
 Życzymy wszystkim Jubilatkom 
kolejnych owocnych lat działalności,  
z pożytkiem dla następnych pokoleń 
naszej Gminy.   

 

Joanna Szczupak 

 

 

ZŁOTE JUBILEUSZE KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH 

- 12 -



KURIER ZARZECKI 

 

 

Zespoły Śpiewacze, w dniu  
13 września 2009 r. uczestniczyły  
w konkursie na tradycyjną potrawę 
regionalną. Celem konkursu było ocalenie 
od zapomnienia oryginalnych, 
regionalnych potraw wytwarzanych  
w gospodarstwach wiejskich, prezentacja 
rękodzieła artystycznego wykonanego 
współcześnie, ale oparta na wzorach 
tradycyjnych oraz inscenizowana piosenka 
o tematyce kulinarnej. 

Nasze zespoły z Maćkówki, 
Rożniatowa, Kisielowa i Łapajówki 
przygotowały przepyszne, rodzime 
potrawy oraz wiele innych smakołyków. 
Nie zabrakło sera smażonego, pączków, 
kiszki z ziemniaków, zupy z serwatki, 
pasztetu z selera, placka z buraczków 
ćwikłowych, piernika z marchewki, 
kiełbasy zalewanej smalcem, okowity, 
wina swojskiego i wielu innych rarytasów.  
 

            
           Na stołach królowały piękne  
i kolorowe kwiaty z bibuły i krepiny. 
Każdy zespół przygotował oryginalną 
piosenkę na temat kulinarny.  

Występ Zespołu Śpiewaczego z Maćkówki 
 

   Wszystkie zespoły godnie 
zaprezentowały swój dorobek kulinarny  
i artystyczny otrzymując wyróżnienia  
i nagrody pieniężne. 

Anna Niemczak 

„Im mniejsi obywatele, tym większe się zdaje imperium” –  S. J. Lec 

 Pro Publico Bono (znaczy: dla dobra 
ogółu) to Konkurs na Najlepszą Inicjatywę 
Obywatelską, który odbywa się pod 
honorowym patronatem Rzecznika Praw 
Obywatelskich. Adresatami tego 
Konkursu są organizacje obywatelskie,  
a Konkurs skierowany jest do ludzi, którzy 
są inicjatorami zmian zachodzących 
obecnie w Polsce. 

 Celem Konkursu jest wspieranie 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego  
po przez coroczne wyłanianie i promocję 
najbardziej wartościowych działań 
organizacji pozarządowych w skali kraju, 
regionu, a zwłaszcza lokalnej społeczności 
w zakresie edukacji, kultury i dziedzictwa 
narodowego, ochrony zdrowia, pomocy 
społecznej i charytatywnej, rozwoju 

DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM KULTURY W ZARZECZU 

NASI ŚPIEWACY NA IX BIESIADZIE NAD WYCZAWĄ W WIĄZOWNICY 

KONWENCJA PODKARPACKA PRO PUBLICO BONO 
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środowiska i regionu, a także dyplomacji 
społecznej i integracji europejskiej.  
 Kapituła przy ocenie zgłaszanej 
inicjatywy bierze pod uwagę jej społeczne 
znaczenie, innowacyjność, wpływ na 
rozwój i konkurencyjność miejscowości, 
efektywność oraz przejrzystość 
wykorzystania środków społecznych. 
 Wyróżnione organizacje otrzymują 
nagrody pieniężne, które najczęściej służą 
kontynuacji podejmowanych przedsięwzięć.  
 Warto przy tej okazji dodać, że 
dwukrotnym laureatem Konkursu Pro 
Publico Bono na najlepszą inicjatywę 
obywatelską była Fundacja Pomocy 
Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” 
z Łopuszki Małej (2000 r., 2006 r.)  
w zakresie działalności dotyczącej ochrony 
zdrowia, pomocy społecznej  
i charytatywnej.  
 W dniu 18 listopada br. w Pałacu 
Dzieduszyckich w Zarzeczu odbyła się 
konferencja pt. „Solidarność w życiu 
wspólnot lokalnych”. Inicjatorami 
spotkania byli: Wójt Gminy Zarzecze 
Wiesław Kubicki, Prezes Fundacji 
Przestrzeni Obywatelskiej Pro Publico 
Bono Waldemar Rataj oraz 
Przewodnicząca Związku Rodowego 
Dzieduszyckich Izabela Dzieduszycka. 
Celem konferencji było omówienie sposobu 
funkcjonowania przyszłej Konwencji 
Podkarpackiej Pro Publico Bono będącej 
stałym porozumieniem władz 
samorządowych i organizacji obywatelskich. 
Zawiązanie Konwencji służyć ma 
rozwiązaniu najważniejszych problemów 
społecznych i gospodarczych oraz 
wypracowaniu spójnej strategii rozwoju 

lokalnego i regionalnego w oparciu  
o zasady Karty Solidarności. Należy 
podkreślić, że na Podkarpaciu w styczniu 
br. rozpoczęły się prace, które 
doprowadziły do zawiązania Konwencji 
Krajowej Pro Publico Bono. Bogata 
tradycja przedsiębiorczości społecznej 
naszego regionu oraz odpowiednie 
zaangażowanie wielu podmiotów 
obywatelskich to naturalne przesłanki,  
by w tym środowisku podjąć zadanie 
tworzenia ruchu na rzecz społecznej 
gospodarki rynkowej.  
W programie konferencji znalazły się m. in. : 
 przedstawienie sylwetki Włodzimierza 

Dzieduszyckiego - prekursora twórczej 
przedsiębiorczości przez Izabelę 
Dzieduszycką;  

 wskazówki jak tworzyć strategie na rzecz 
społecznej gospodarki rynkowej 
przedstawione przez Tomasza 
Sadowskiego z Fundacji Pomocy 
Wzajemnej „Barka” z Poznania, 
tegorocznego laureata Nagrody 
Dwudziestolecia Odrodzenia Niepodległej 
Polski;  

 przedstawienie realizacji zasady 
społecznej gospodarki rynkowej  
w polityce regionalnej na przykładzie 
Województwa Podkarpackiego przez 
Zygmunta Cholewińskiego, Marszałka 
Województwa Podkarpackiego;  

 potrzeba tworzenia ruchu na rzecz 
społecznej gospodarki rynkowej 
przedstawiane przez Waldemara Rataja, 
Prezesa Fundacji Przestrzeni 
Obywatelskiej Pro Publico Bono. 

          Stworzenie tej Konwencji jest bardzo 
ważnym przedsięwzięciem, które pozwoli 
promować naszą gminę i jej osiągnięcia dla 
dobra ogółu. 

Barbara Szczygieł 
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 11 listopada 2009 roku, odbyły się  
w Zarzeczu uroczyste obchody Święta 
Niepodległości, połączone z poświęceniem 
i odsłonięciem nowej płyty pomnika 162 
niezidentyfikowanych ofiar terroru 
hitlerowskiego, posadzeniem dębu 
pamięci i odsłonięciem tablicy 
pamiątkowej poświęconym majorowi 
Tadeuszowi Zielińskiemu oraz nadaniem 
imienia majora Wojciecha Szczepańskiego 
drużynie harcerskiej. 
 Organizatorami tej uroczystości byli 
Wójt Gminy Zarzecze Wiesław Kubicki, 
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II  
w Zarzeczu oraz Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II w Zarzeczu. Po uroczystej 
Mszy św. w kościele parafialnym, 
uczestnicy uroczystości prowadzeni przez 
gminną orkiestrę strażacką i poczty 
sztandarowe szkół z całej gminy przeszli 
pod pomnik ofiar terroru hitlerowskiego. 
Tam Wójt Gminy Wiesław Kubicki 
odsłonił nową płytę pomnika, a ks. Prałat 
Zenon Ruchlewicz poświęcił zbiorową 
mogiłę.  
 Przed pomnikiem został posadzony 
dąb pamięci poświęcony mjr. Tadeuszowi 
Zielińskiemu zamordowanemu w Katyniu 
oraz odsłonięta została tablica 
upamiętniająca pochodzącego z Jarosławia 
katyńczyka. Dąb pamięci posadził Jan 
Gąsior - członek zarządu Fundacji im. 
Heleny i Tadeusza Zielińskich, natomiast 
tablicę informacyjną odsłonił Stanisław 
Kiełbowicz - prezes Fundacji. Posadzenie 
dębu pamięci poświęconego majorowi 
Zielińskiemu było uwieńczeniem 
całorocznej akcji „Katyń - ocalić od 

zapomnienia" organizowanej przez 
Stowarzyszenie Parafiada.  
 

 
Odsłonięcie pomnika przez Wójta Gminy Zarzecze 

 

 Spod pomnika uczestnicy 
uroczystości przeszli do budynku hali 
sportowej. Tam miały miejsce 
przemówienia organizatorów  
i zaproszonych gości oraz rozstrzygnięcie 
konkursu na najlepszą pracę dotyczącą 
mogiły ofiar II wojny światowej.  
 Następnie uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Zarzeczu zaprezentowali 
część artystyczną o tematyce katyńskiej, 
przybliżającą również postać majora 
Zielińskiego. 
 Ostatnim oficjalnym punktem 
uroczystości było nadanie drużynie 
harcerskiej z Publicznego Gimnazjum  
im. Jana Pawła II w Zarzeczu imienia mjra 
Wojciecha Szczepańskiego. 
 Uroczystość miała podniosły 
charakter, uczestniczyli w niej znakomici  
goście i dzięki niej, uczestnikom oraz 
mieszkańcom Gminy zostało umożliwione 
przybliżenie ważnych wydarzeń 
historycznych.    

Katarzyna Półkoszek 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
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 Na konkurs ogłoszony przez Wójta 
Gminy Zarzecze przekazano 6 prac z 5 
następujących szkół: 
 ze Szkoły Podstawowej im. Orła 

Białego w Pełnatyczach praca 
wykonana przez Tomasza Kopcia,  

 ze Szkoły Podstawowej im. Stefana 
kardynała Wyszyńskiego w Rożniatowie 
praca zbiorowa autorstwa Piotra 
Wywrota, Anety Malawskiej, Dagmary 
Kaczmarzyk, Kingi Kramarskiej, Elwiry 
Grandy, Dominiki Kuryło, Rafała Stęca, 
Karoliny Konopnickiej;  

 ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Jana Pawła II  
w Zarzeczu – 2 prace wykonane przez 
uczennicę klasy VIa Karolinę Skotnicką 
i ucznia klasy II Oskara 
Horoszkiewicza; 

 z Zespołu Szkół im. Św. Brata Alberta 
w Żurawiczkach praca wykonana 
przez uczennicę klasy III PG Karolinę 
Bałanda;  

 z Publicznego Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Zarzeczu praca zbiorowa 
przygotowana przez uczennice klasy 
IId Klaudię Marcińczak i Gabrielę 
Pieczek. 

 Wszystkie prace zawierają cenne 
informacje na temat okresu okupacji 
niemieckiej w naszej miejscowości oraz 
zbrodni, która upamiętnia pomnik. 
Organizatorzy nagrodzili wszystkich 
autorów przygotowanych prac. 

 
Krzysztof Majkowski 

 
 Minął kolejny miesiąc pracy 
Podkarpackich Ośrodków Przedszkolnych. 
Dzieci na dobre zaadoptowały się  
w ośrodkach, nauczycielkom nie 
brakowało pomysłów na prowadzenie 
zajęć, a rodzice chętnie wspierali pracę 
ośrodków uczestnicząc w dyżurach.  

W dniu 12 listopada 2009 roku  
w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu odbyło 
się spotkanie organizacyjne dla 
nauczycielek pracujących w POP z kadrą 
zarządzającą. Wszystkich zebranych  
zaszczycił swoją obecnością Jan Bury 
poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - 

Przewodniczący Zarządu Fundacji 
Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II 
„WZRASTANIE”.  

W listopadzie odbyły się również 
szkolenia prowadzone przez trenerów 
Fundacji Komeńskiego dla rodziców dzieci 
uczęszczających do POP. Działalnością 
ośrodków przedszkolnych zainteresowały 
się media i inne organizacje działające na 
rzecz małych dzieci.  

 
 W dniu 17 listopada 2009 roku  
w ramach wizyty studyjnej odwiedzili 
Podkarpackie Ośrodki Przedszkolne 

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DOTYCZĄCĄ 
MOGIŁY OFIAR II WOJNY ŚWIATOWEJ 

PODKARPACKIE OŚRODKI PRZEDSZKOLNE 
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CO SŁYCHAĆ W NASZYCH SZKOŁACH 

Przedstawiciele z Polskiego 
Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów 
KLANZA -  oddział  Białostocki oraz 
przedstawicielki lokalnych samorządów  
z okolic Białegostoku.  Nasi goście 
przyjechali przyjrzeć się z bliska 
działalności Podkarpackich Ośrodków 
Przedszkolnych. Panie chciały poznać 
metody pracy w ośrodkach 
przedszkolnych, zobaczyć jak 
zorganizowana jest praca oraz uzyskać 
praktyczne rady i  informacje pomocne  
w działaniach na rzecz dzieci.  

W dniu  23 listopada 2009 roku do 
ośrodka przedszkolnego w Zalesiu 
przyjechała telewizja TVN, dziennikarz 
Michał Musiał i Sonia Bohosiewicz  
nagrywali program dla „Dzień dobry 
TVN”. Nagranie emitowane zostało  
w niedzielę 29 listopada 2009 r.  Dzieciom  
z ośrodka w Zalesiu, rodzicom, pani  
i specjalistom gratulujemy wystąpienia  na 
forum ogólnopolskim. 

 

 
Nagranie programu „Dzień Dobry TVN” 

 
 Wszystkich zainteresowanych 
zachęcamy do odwiedzenia strony 
internetowej www.podkarpackie-osrodki-
przedszkolne.pl  na której można znaleźć  
najświeższe informacje z Podkarpackich 
Ośrodków Przedszkolnych.  

 
Marta Ulma - Baran  

Katarzyna Balawender  

 

 
 W dniu 10.09.2009 r. w zabytkowym 
pałacu w Zarzeczu odbyło się niezwykle 
urocze spotkanie z poetką Bogumiłą 
Żongołłowicz – Polką od 11-stu lat 
mieszkającą w Australii. W spotkaniu 
wzięła udział młodzież z ZSR w Zarzeczu 
oraz przedstawiciele poszczególnych klas  
z Gimnazjum im. Jana Pawła w Zarzeczu 
wraz z nauczycielami.  

  

 
 Na wstępie ciepłe słowa do 
przybyłego gościa oraz do zaproszonej 
młodzieży i nauczycieli skierował dyrektor 
ZSR Bogusław Bąk, który przywitał Panią 
Żongołłowicz, a zgromadzoną młodzież 
poinformował o celu spotkania w tym 
niezwykłym miejscu. Bogumiła 
Żongołłowicz jest poetką, która tworzy 
własne wiersze, jak również zajmuje się 
opracowywaniem i wydawaniem 

NIEZAPOMNIANE SPOTKANIE Z POETKĄ 
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opowiadań Ludmiły Błotnickiej – pisarki, 
która urodziła się i wychowała  
w Zarzeczu, jako najmłodsza z trojki 
rodzeństwa Jadwigi z Leunickich  
i Mieczysława Baranowskiego. Ojciec 
Ludmiły był administratorem dóbr 
Dzieduszyckich i zarządzał nimi od około 
1900 roku przez prawie 20 lat. Ludmiła 
otrzymała staranne wykształcenie, 
ukończyła studia, następnie podjęła pracę 
lekarza weterynarii. W Białowieży poznała 
swojego przyszłego męża Stefana 
Błotnickiego, z którym wzięła niebawem 
ślub. Po wybuchu II wojny światowej 
opuścili Polskę, nigdy już do niej nie 
powracając. Długo podróżowali po   
świecie, jednak z powodu słabnącego 
zdrowia pana Stefana postanowili na stałe 
zamieszkać w Australii. Niedługo jednak 
cieszyli się sobą, ponieważ Stefan Błotnicki 
zmarł, a Ludomiła pogrążona  
w samotności zapadła na nieuleczalną 
chorobę i resztę swojego życia spędziła  
w domu opieki prowadzonym przez 
siostry zakonne. Tam też poświęciła się 
swojej pasji, czyli pisarstwu. Tworzyła 
piękne opowiadania związane z jej 
pobytem w Zarzeczu i na ziemiach 
polskich. Wyrażała w nich tęsknotę za 
ukochaną Ojczyzną. Niebawem zmarła, 
pozostawiając ten niezwykły  dobytek 
siostrom zakonnym, które spuściznę 
przekazały Bogumile Żongołłowicz, która 
opracowała, wstępem opatrzyła i wydała 
zbiór jej opowiadań pt. „Przez zielone 

granice”, znajdujące się również w naszej 
bibliotece. Warto do nich sięgnąć, zasycić 
się ich prostotą i wdziękiem, niezwykle 
wyszukanym stylem i zmysłem bystrej 
obserwacji tego, co niegdyś ją otaczało, za 
czym tak bardzo tęskniła.  
 

 
Pamiątkowe zdjęcie z B. Żongołłowicz 

 
 Spotkanie z Bogumiłą Żongołłowicz 
zakończyło się niezwykle interesującym 
wywiadem, w czasie którego udzielała 
ciekawych odpowiedzi na temat Australii, 
swojej twórczości, jak również Ludmiły 
Błotnickiej – pisarki tak bliskiej jej sercu. 
Do szkoły powróciliśmy z tomikiem 
wierszy Bogumiły Żongołłowicz pt. 
„Śmierci mi bliskie”, który powiększył 
księgozbiór naszej biblioteki. Pozostały 
również niezapomniane wrażenia.  

 
Krystyna Drapała  
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„Wymagajcie od siebie, chociażby inni od was nie wymagali…” - Jan Paweł II 

 Święto Edukacji Narodowej  
w Szkole  Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Jana Pawła II  
w Zarzeczu obchodzone było 
12 października br. Po zakończonych 
lekcjach wszyscy uczniowie oraz 
nauczyciele zgromadzili się na górnym 
korytarzu  i z niecierpliwością oczekiwali 
na zaproszonych gości. 
 Wśród gości, którzy zaszczycili nas 
swą obecnością znalazł się Wójt Gminy 
Zarzecze Wiesław Kubicki, emerytowani 
nauczyciele,  pracownicy naszej szkoły 
oraz rodzice.  
 Uroczystość rozpoczął dyrektor  
dr Krzysztof Majkowski, który serdecznie 
powitał wszystkich przybyłych gości,  
a w szczególności Wójta, który w swym 
przemówieniu podziękował za 
zaproszenie i wręczył dyrektorowi 
Majkowskiemu Nagrodę Wójta za 
szczególne osiągnięcia – podwyższenie 
swoich kwalifikacji zawodowych, 
uzyskanie stopnia naukowego doktora.     
  

 
Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

 

 Święto Edukacji było okazją do 
wyróżnienia przez dyrektora Krzysztofa 
Majkowskiego nauczycieli za szczególne 
osiągnięcia w pracy dydaktyczno– 
wychowawczej. Nagrodę Dyrektora 
otrzymały: Renata Pakosz, Małgorzata     
Różańska, Justyna Jamroży, Bożena Nosek 
i Marta Kaczmarz. 
 Wśród wyróżnionych pracowników 
szkoły znalazły się: Zofia Kasperska,             
Urszula Maślanka, Beata Leja. 
 W uznaniu dotychczasowego 
dorobku i osiągnięć w pracy zawodowej 
Medale Komisji Edukacji otrzymały 
nauczycielki Beata Klisz i Małgorzata 
Rochacka. 
 

 
Dzień Edukacji Narodowej w SP Zarzecze 

  

 W dalszej części obchodów Dnia 
Edukacji Narodowej, Samorząd Szkolny            
i Zespół Śpiewaczy pod opieką  
Małgorzaty Różańskiej i Moniki Stępień,             
w  inscenizacji słowno- muzycznej wyraził 
swoją wdzięczność i złożył życzenia 
swoim nauczycielom. 

Małgorzata Różańska 

ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZARZECZU 
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„Powrócę do Zarzecza po latach, aby usiąść pod gruszą, 

wspomnieć tą ziemię, która karmi mnie swoim chlebem..." 
 

 
 Tak o Zarzeczu pisała absolwentka 
naszego gimnazjum Wioletta Krajewska. 
Słowa tego fragmentu wiersza skłaniają do 
refleksji na temat odbytej w dniu 
15.10.2009 r. 10 rocznicy powstania 
Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Zarzeczu. Uroczystość ta była okazją, 
aby wspomnieć i wyrazić wdzięczność 
żyjącym i zmarłym nauczycielom, 
pracownikom, rodzicom i absolwentom. 
Zgodnie z przesłaniem naszego patrona 
wypisanym na sztandarze szkoły: „ Bądźcie 
mocni duchem, kochajcie Boga i ludzi" szkoła 
kształci i wychowuje młodzież, kształtując 
wartościowe postawy i rozwijając 
zainteresowania uczniów. 
 10 lat funkcjonowania gimnazjum 
połączone z obchodami Święta Szkoły 
zgromadziło w jej murach zaproszonych 
gości, nauczycieli oraz uczniów. Nie 
zabrakło również absolwentów, którzy 
zawsze ciepło wspominają spędzone tu 3 
lata nauki. Jak twierdzą w żadnej innej 
szkole, czy uczelni nie czuli tak serdecznej 
atmosfery. Przybyli, aby wyrazić 
wdzięczność i uznanie.  
 Uroczystość rozpoczęła się Mszą 
św. odprawioną przez ks. Krzysztofa 
Szybiaka w parafialnym kościele w intencji 
uczniów i nauczycieli. Następnie wszyscy 
udali się do hali widowiskowo-sportowej, 
gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. 
Zgromadzonych gości przywitała dyrektor 
Publicznego Gimnazjum Emilia Pelc, która 

pełni tę funkcję od początku istnienia 
szkoły, czyli od 1999 r. Dokonała 
podsumowania pracy placówki za okres 
10 lat jej funkcjonowania. Okazało się, że 
jak to w życiu bywa przeżywaliśmy chwile 
smutne, kiedy trzeba było pożegnać 
zmarłych, pracowników i uczniów.  
 Nie brakowało radosnych chwil, 
kiedy cieszyliśmy się z licznych sukcesów 
naszych uczniów, nie tylko szkolnych czy 
gminnych, ale nawet ogólnopolskich.  
W dalszej części swoich rozważań 
dyrektor Publicznego Gimnazjum 
podziękowała wszystkim, którzy  
w jakikolwiek sposób przyczyniają się do 
tego, że szkoła jest placówką cenioną nie 
tylko w środowisku lokalnym, ale również 
poza nim. Pani dyrektor, kończąc swoje 
rozważania zwróciła się do nauczycieli, 
aby w dalszym ciągu udawało się im  
z powodzeniem kształcić i wychowywać 
wartościowych, młodych ludzi. Następnie 
głos zabrał Wójt Gminy Zarzecze Wiesław 
Kubicki, który do zebranych gości, 
nauczycieli i uczniów skierował ciepłe 
słowa i podziękował Gronu 
Pedagogicznemu za trud jaki wkładają  
w wychowanie pokolenia. W dalszej części 
odbyła się część artystyczna przygotowana 
przez młodzież gimnazjum, a poświęcona 
sylwetce patrona Jana Pawła II. Młodzież 
zaprezentowała także tańce i pokaz 
gimnastyczny. Tak doniosła uroczystość 
była okazją do wręczenia tytułu 

10 LAT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM  
IM. JANA PAWŁA II W ZARZECZU 
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„Przyjaciela szkoły" osobom, które 
wspierają jej rozwój. Tytuł taki otrzymała 
Małgorzata Górska za wieloletnią pracę 
społeczną na rzecz szkoły jako 
przewodnicząca Rady Rodziców oraz 
Wiesław Mędzela za wieloletnią pomoc  
i wspieranie szkoły, a w szczególności za 
pomoc materialną przekazywaną na 
fundusz stypendialny dla zdolnej 
młodzieży.  
 
 
 

 W tej szczególnej atmosferze 
wspomnień i rozmyślań minął dzień 
15.10.2009 r., który na długo pozostanie  
w naszej pamięci. A Jan Paweł II witający 
nas codziennie, gdy przychodzimy do 
szkoły słowami "Chrystus was potrzebuje, 
zobowiązuje do solidnej nauki, pracy  
i bycia każdego dnia dobrym człowiekiem, 
aby tworzyć nowe, lepsze jutro. 

 
Krystyna Drapała 

 
  
 
 16 października 2009 roku w Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarzeczu 
odbyły się uroczyste obchody Święta 
Szkoły. Zgodnie z przyjętą tradycją 
uczniowie szkoły podstawowej  
i gimnazjum uczestniczyli w uroczystej 
Mszy św., a następnie przed pomnikiem 
Jana Pawła II oddali hołd swojemu 
Patronowi, składając kwiaty, znicze  
i odśpiewując ulubioną pieśń Papieża  
„Barkę”.  

Dzień ten był szczególnie ważny dla 
pierwszoklasistów z Zarzecza oraz z klas 
zamiejscowych w Łapajówce i Kisielowie, 
ponieważ złożyli uroczyste ślubowanie,  
a po pasowaniu  zostali przyjęci w poczet 
uczniów naszej szkoły.  
 Uroczystego pasowania dokonał 
wicedyrektor Jan Szajny, natomiast 
dyrektor Krzysztof Majkowski wręczył 
uczniom tarcze, symbol przynależności do  
szkolnej społeczności.  
  

Pierwszoklasiści zaprezentowali się  
w krótkiej części artystycznej i zostali 
nagrodzeni gromkimi brawami oraz 
specjalnymi upominkami, przygotowanymi 
przez rodziców. 
 

 
Wręczanie upominków pierwszoklasistom  

  
 Podczas obchodów Święta Szkoły 
zaszczycili nas swoją obecnością ks. Prałat 
Zenon Ruchlewicz oraz licznie 
zgromadzeni rodzice. 

 Małgorzata Rochacka 

 

ŚWIĘTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II  
W ZARZECZU 
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„Trzeba być dobrym jak chleb” 

 Słowa wypowiedziane przed laty 
przez św. Brata Alberta – Patrona Zespołu 
Szkół w Żurawiczkach skłaniają do 
pewnych refleksji nad naszym stosunkiem 
do spotykanego każdego dnia człowieka – 
naszego brata. 
 Nasze codzienne obowiązki 
związane z nauką, czy też pracą nie 
przesłaniają nam potrzeby troski o ludzi 
biednych, chorych, niekiedy w sposób 
skrzywdzonych przez los.  
 Począwszy od 17 czerwca – dnia 
imienin naszego Patrona, od 
symbolicznego w tym dniu gestu dzielenia 
się w murach szkolnych okruszyną chleba, 
wyrażamy naszą gotowość do wspierania  
i pomagania ludziom potrzebującym. 
Potem nadchodzą kolejne dni współpracy 
z licznymi funduszami wspierającymi 
dorosłych i dzieci. Należy tutaj wymienić 
fundację na rzecz chorych  
i niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” oraz 
fundację „Serce na pomoc chorym  
i potrzebującym dzieciom”. Obejmując 
swą troską dzieci przebywające w domu 
dziecka corocznie włączamy się  
w ogólnopolską Akcję Góra Grosza. A gdy 
nadchodzą mroźne, zimowe dni ze swoją 

pomocą i iskierka nadziei śpieszymy do 
Domu Dziecka nr 1 w Jarosławiu, aby tam 
w smutnych dziecięcych oczach zobaczyć 
odrobinę radości. W podejmowanych 
działaniach nie zapominamy o rodzinach 
wielodzietnych z terenu naszej gminy  
i włączamy się w akcję „Pomóż dzieciom 
przetrwać zimę”.  
 W ubiegłym roku nie tylko 
uczniowie włączyli się w to dzieło, ale 
również mieszkańcy wsi Żurawiczki, 
składając dary w pobliskim sklepie. Dzięki 
okazanej pomocy wiele rodzin z gminy 
mogło cieszyć się świętami Bożego 
Narodzenia i doświadczyć ciepła  
i bliskości drugiego człowieka. Obudziło 
to w wielu sercach chęć do życia, 
podejmowanie nowych wyzwań oraz 
poczucie opieki i troski ze strony gminy  
i jej mieszkańców.  
 Niech zachęta do czynienia dobra  
i pomocy innym będą słowa naszego 
Wielkiego Polaka, dziś już Sługi Bożego 
Jana Pawła II : „Człowiek jest wielki nie 
przez to, co ma, nie przez to kim jest, lecz 
przez to czym dzieli się z innymi”. 
 

Krystyna Drapała 

 

 

 
 Dnia 13.10.2009 r. Wójt Gminy 
Zarzecze Wiesław Kubicki, Dyrektor  

 
 
 
 
Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Zarzeczu Emilia Pelc i nauczyciel 

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA UCZNIÓW ZESPOŁU 
SZKÓŁ IM. ŚW. BRATA ALBERTA W ŻURAWICZKACH 

NAUCZYCIEL ROKU 2009 
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wychowania fizycznego w tej szkole  
Krzysztof Warchoł wzięli udział  
w uroczystości nadania tytułu „Nauczyciel 
Roku 2009” w Zamku Królewskim  
w Warszawie. 
 Uroczystość prowadziła Katarzyna 
Dowbor. Ogólnopolski konkurs 
prowadzony jest wśród pedagogów, dla 
których wykonywanie zawodu jest pasją. 
W odczuciu wszystkich podmiotów szkoły 
Krzysztof Warchoł jest pasjonatem 
wychowania fizycznego, a sport jest dla 
niego jedną z najważniejszych dziedzin 
życia.  
 Najistotniejszym rysem Krzysztofa 
Warchoła jest fakt, że osobistą fascynację 
sportem potrafi zaszczepić swoim 
uczniom. Wzorowo prowadzi lekcje, ale 
także dużo pracuje społecznie. Założył 
ULKS „Olimpia” na działalność, którego 
nieodpłatnie pozyskał sprzęt do 
większości dyscyplin sportowych. 
 Społecznie prowadzi sportowe 
zajęcia pozalekcyjne 2 godz. tygodniowo. 
Organizuje wakacyjny wypoczynek dla 
uczniów nad morzem. Są to niedrogie 
obozy sportowe w Gdańsku i Świnoujściu, 
w tym roku organizowane po raz ósmy. 
 Pozyskuje wiele środków na 
organizowanie imprez rekreacyjno 
sportowych (np. projekty „Karol”, 
„Popołudnie zdrowe, bo bezpieczne  
i sportowe), naukę pływania „Uczę się 
pływać, by bezpiecznie wypoczywać”. 
Sam dba o kondycję biegając, uczestnicząc 
w biegach maratońskich. 
 Krzysztof Warchoł jest autentycznym 
potwierdzeniem porzekadła, że „sport to 
zdrowie”.  

Nigdy nie przebywał na zwolnieniu 
lekarskim. Wielu jego uczniów kontynuuje 
naukę na kierunku wychowania 
fizycznego lub uprawia sport. Dzięki tak 
prowadzonej pracy Krzysztof Warchoł 
dopracował się wielu znaczących 
sukcesów. Wielu jego uczniów każdego 
roku uczestniczy z powodzeniem  
w zawodach sportowych na szczeblu 
wojewódzkim.  
 

 
Krzysztof Warchoł na Zamku Królewskim 

 
 Krzysztof Warchoł organizuje 
Mistrzostwa Województwa Podkar-
packiego w Gimnastyce Dziewcząt  
i Chłopców, w których nasi uczniowie od  
2 lat zajmują I miejsce w kategorii 
chłopców i II i III w kategorii dziewcząt. 
 Biorąc pod uwagę te i wiele innych 
zasług i osiągnięć Krzysztofa Warchoła 
wystosowano wniosek do kapituły 
konkursu „Nauczyciel Roku 2009”.   
 Kapituła zakwalifikowała doktora 
Krzysztofa  Warchoła do 13, a później do 
10 nominowanych do tego zaszczytnego 
tytułu. Tytuł nauczyciela roku 2009 
otrzymał nauczyciel z Zespołu Szkół  
z Ostrowca Świętokrzyskiego - Radosław 
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Moskal. Jednak sam fakt znalezienia się  
w 10 najlepszych nauczycieli z całej Polski 
jest dużym sukcesem. Szkoła została 
uhonorowana tytułem „Szkoła na medal”. 
 W czasie uroczystości tytuł 
„Przyjaciela Szkoły” otrzymała Anna 
Dymna z rąk Janiny Ochojskiej 
ubiegłorocznej zdobywczyni tego 
zaszczytnego tytułu. Ponadto  jury pod 
wodzą prof. Stefana Kwiatkowskiego 

wybrało Innowacyjną Szkołę oraz 
Innowacyjnego Nauczyciela. Szkoły 
otrzymały od sponsorów pracownię 
językową i notebooki dla 1 klasy. 
 Ta piękna uroczystość, wspaniała 
gala na Sali Wielkiej Zamku Królewskiego, 
potwierdza, że warto być wiernym swojej 
pasji i pracować z prawdziwym 
zaangażowaniem. 

Emilia Pelc 
 

 
 
 

W dniu 28.10.2009 r. o godz. 1800  
w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu odbyło 
się uroczyste wręczenie stypendiów 
Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zarzecze 
dla najzdolniejszych uczniów z terenu 
naszej gminy. W uroczystości obok 
nagrodzonych stypendystów i ich rodzin 
udział wzięli: Wójt Gminy Zarzecze 
Wiesław Kubicki, członek Zarządu 
Powiatu Przeworskiego Jacenty Kusy, 
dyrektorzy szkół oraz członkowie 
Stowarzyszenia. Stypendia przyznawane 
są co roku dla uczniów, którzy osiągają 
wysokie wyniki w nauce, odnoszą sukcesy 
w konkursach, olimpiadach na szczeblu 
wojewódzkim. 

 W I semestrze roku szkolnego 
2009/10 stypendia otrzymali: 
 Katarzyna Świerk – Szkoła 

Podstawowa im. Jana Pawła II  
w Zarzeczu  

 Katarzyna Depciuch - Szkoła 
Podstawowa im. Jana Pawła II  
w Zarzeczu  

 Rafał Wątroba – Publiczne Gimnazjum 
im. Jan Pawła II w Zarzeczu 

 Przemysław Wątroba - Publiczne 
Gimnazjum im. Jan Pawła II  
w Zarzeczu 

 Elżbieta Borlik -  Publiczne Gimnazjum 
im. Jan Pawła II w Zarzeczu 

 Piotr Bartman – Zespół Szkół im. św. 
Brata Alberta w Żurawiczkach 

 Joanna Niemiec - Zespół Szkół im. św. 
Brata Alberta w Żurawiczkach 

 Joanna Fugiel – Zespół Szkół Drogowo 
– Geodezyjnych w Jarosławiu 

 Justyna Nowińska - Zespół Szkół 
Drogowo – Geodezyjnych w Jarosławiu 

 Natalia Skotnicka – Liceum 
Ogólnokształcące im. Mikołaja 
Kopernika w Jarosławiu 

 Patrycja Wlazło – Liceum 
Ogólnokształcące im. Mikołaja 
Kopernika w Jarosławiu 

 Agnieszka Pawlak - Liceum 
Ogólnokształcące im. Mikołaja 
Kopernika w Jarosławiu 

STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH 
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Z ŻYCIA PARAFII 

 Marcelina Dul – Liceum 
Ogólnokształcące im. Mikołaja 
Kopernika w Jarosławiu 

 Tegoroczni stypendyści zostali 
również uhonorowani dyplomami,  
a uroczystego ich wręczenia dokonał Wójt 
Gminy Zarzecze Wiesław Kubicki, który 
złożył gratulacje na ręce stypendystów, ich 
bliskich oraz dyrektorów szkół  
i nauczycieli.  
 Stypendia jak co roku 
współfinansowane są przez Fundację im. 
Stefana Batorego w Warszawie w ramach 
projektu „Równać Szanse”. Środki na 
koncie Lokalnego Fundusz Stypendialnego 
pochodzą z 1% podatku od osób 
fizycznych, darowizn od firm oraz ze 
środków własnych Stowarzyszenia 
wypracowanych przez organizowanie 
imprez charytatywnych.   

 Wszystkich, którzy chcą wesprzeć 
działalność naszego Stowarzyszenia 
prosimy o przekazywanie 1 % ze swoich 
podatków na rzecz Lokalnego Funduszu 
Stypendialnego. Wystarczy, że w zeznaniu 
podatkowym podacie Państwo nazwę: 
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy 
Zarzecze i nr KRS:  0000182109.   

Jednocześnie przypominamy, że 
uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół średnich zamieszkujący 
teren Gminy Zarzecze mogą ubiegać się  
o stypendium na II semestr roku 
szkolnego 2009/10, jeżeli mają wysokie 
wyniki w nauce, osiągnięcia w różnych 
konkursach, a dochód ich rodziny nie 
przekracza 1.276 zł brutto.  
 

 
Uroczystość wręczenia stypendium 

 
 Podania o przyznanie stypendium 

można składać od dnia 01.02.2010 r. do 
15.02.2010 r. w siedzibie Stowarzyszenia. 
Szczegółowe informacje można uzyskać 
pod nr tel. 016 640 15 28 lub 016 640 12 72. 
 

Natalia Mazur 

 
 
 
 By dobrze przeżyć Mszę świętą 
potrzebny jest wysiłek ze strony każdego 
chrześcijanina.  
 Ten  wysiłek  powinien  być podjęty 
już od poniedziałku, by myśleć co ja   

 
 
 
przygotuję Chrystusowi na niedzielną 
Eucharystię. To moja praca nad sobą, to 
moja praca zawodowa, to moje 
samotności, mój krzyż i cierpienie. To moje 
zmaganie ze złem w sobie i wokół mnie.  

REFLEKSJA NA TEMAT PRZEŻYWANIA MSZY ŚWIĘTEJ 
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To troska o ład moralny w moim życiu,  
to zwycięstwa i porażki, które mnie 
spotykają w codziennym życiu.  
 Dlatego przygotowanie do 
Eucharystii powinno rozpocząć się już  
w pierwszy dzień tygodnia. Bo nie może 
być tak, że Msza święta nie przemienia 
mojego życia. Nie można odłączyć 
codziennego życia od niedzielnej 
Eucharystii. Msza święta ma być 
ośrodkiem życia chrześcijańskiego, a nie 
tylko zwykłym nabożeństwem.  
Mam wprowadzić to co święte w moje 
prywatne, rodzinne i zawodowe życie. 
Eucharystia musi być powiązana z życiem. 
Życie codzienne nie może tkwić w próżni. 
 A więc od poniedziałku do soboty 
mam jakby nadal celebrować moją 
obecność z Chrystusem, uczuć się od 
Niego miłości, pracy poświęcenia  
i zdobywania świętości. Chrześcijanin  
w czasie Mszy świętej ma siebie samego 
składać w ofierze, ale by mógł to uczynić 
to wszystkie dni tygodnia powinny 
czerpać moc z Eucharystii przeżytej  
w niedzielę poprzednią a kolejny etap to 
przygotowanie darów na następne 
spotkanie, dar z samego siebie, siebie 
całkowicie oddać i zawierzyć Jezusowi 
Chrystusowi. Złożyć z siebie ofiarę świętą 
czystą i miłą Bogu. Nasze dary duchowe,  
z którymi staniemy przed Bogiem, nie 
muszą być wielkie, ale muszą być 
konkretne, by ofiara zbawcza mogła 
realizować się w nas. Nie możne 
zabraknąć na ołtarzu mojego trudu i pracy, 
cierpienia i radości by Eucharystia była 

owocna moją powinnością jest wziąć także 
i winy innych ludzi i ich sukcesy, obarczyć 
się ich bólem, biedą i smutkiem, ale też  
i innych by być solidarnym z drugim 
człowiekiem. Mamy myśleć nie tylko  
o własnym zbawieniu, ale tez i o innych. 
Stając na Mszy świętej pod krzyżem 
Chrystusa mamy uświadomić sobie za św. 
Pawłem abyśmy już więcej nie żyli dla 
siebie, lecz dla tego który za nas umarł  
i zmartwychwstał, musimy stać się ludźmi 
otwartego serca i powszechnej troski. 
Chrystusowi trzeba oddać siebie w pełni 
by zrobić wszystko, co w naszej mocy, by 
Królestwo Chrystusowe rozwijało się  
w nas i wokół nas, by oddać siebie Bogu  
i ludziom. By wszystko co robi jeden dla 
drugiego zanurzyć w ofierze Chrystusa. 
 Ważnym momentem przeżycia 
Mszy świętej jest moja droga do świątyni, 
na konkretną Mszę świętą. To wyjście z 
domu musi mieć na sobie charakter sakru, 
to już nie jest zwykła droga, to ma się 
rozpocząć w domu pojednanie z braćmi z 
bliskimi i ja już wtedy mogę iść drogą, 
która wiedzie na spotkanie z Bogiem.  
 To ma być czas skupienia modlitwy, 
głębokiej zadumy nad tym, co 
przygotowałem Chrystusowi by złożyć na 
patenie wraz z kapłanem w czasie 
ofiarowania.      
 Ta droga z domu do świątyni ma 
mieć już znamiona miłości, którą 
przepełnione powinno być moje serce. 

 
ks. Zenon Ruchlewicz 
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

ZAPOMOGA I DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO  
Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA 

 
 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Zarzeczu informuje, że od  
1 listopada 2009r.  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 jest przedłożenie zaświad-
czenia lekarskiego potwierdzającego, że 
matka dziecka pozostawała pod opieką 
lekarską nie później niż od 10 tygodnia 
ciąży do porodu.  
  

Osobą uprawnioną do wystawienia 
zaświadczenia potwierdzającego pozosta-
wanie przez kobietę w ciąży pod opieką 
lekarską jest wyłącznie lekarz. 
 Wymóg dołączenia do wniosku  
o jednorazową zapomogę z tytułu 
urodzenia się dziecka oraz o dodatek do 
zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia 
dziecka zaświadczenia lekarskiego 
dotyczy wniosków składanych od  
1 listopada 2009 r. bez względu na termin 
urodzenia dziecka. 

Anna Krzeszowska-Gwóźdź 

 

 

 

 W dniu 25 listopada 2009 r.  
w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu odbyło 
się spotkanie podsumowujące realizację  
w 2009 r. projektu systemowego „Czas na 
aktywność w gminie Zarzecze”. Projekt 
realizowany jest przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Zarzeczu  
w  ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007-2013 i współ-
finansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  

 W spotkaniu uczestniczyli 
przedstawiciele władz gminy Zarzecze, 
zaproszeni goście, sołtysi, pracodawcy, 
uczestnicy projektu oraz realizatorzy. 
Uczestników spotkania powitał Wójt 
Gminy Zarzecze Wiesław Kubicki. 
 Kierownik GOPS w Zarzeczu 
przedstawiła doświadczenia z realizacji  
w 2009 r. projektu systemowego „Czas na 
aktywność w gminie Zarzecze”. 
 W roku 2009 realizacja projektu 
odbywa się poprzez: 

PROJEKT SYSTEMOWY  
„CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE ZARZECZE” 
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1. Aktywizację osób bezrobotnych, 
nieaktywnych zawodowo oraz 
rolników zagrożonych wykluczeniem 
społecznym będących w wieku 
aktywności zawodowej i korzysta-
jących ze świadczeń z pomocy 
społecznej czyli: 
 zorganizowanie w miesiącu lutym 

2009 r. treningu umiejętności  
i kompetencji społecznych oraz 
szkolenia z zakresu doradztwa 
zawodowego w Ośrodku 
Szkoleniowym w Krynicy Zdrój, 
gdzie uczestnicy projektu przeby-
wali tam razem ze swoimi dziećmi;  

 uczestnictwo w kursach zawodo-
wych, które były organizowane od 
miesiąca maja 2009 r.tj.:   
 kurs - kierowca wózków 

jezdniowych (2 osoby),  
 kurs - sprzedawca z obsługą 

kasy fiskalnej (2 osoby),  
 kurs - kucharz małej gastronomii 

z obsługą bankietów okoliczno-
ściowych (1 osoba), 

 kurs - kosmetyczka (1 osoba),  
 kurs - metody przedłużania 

paznokci (1 osoba). 

2. Upowszechnianie aktywnej integracji  
i pracy socjalnej polegało na:  
 kontynuacji zatrudnienia w GOPS 

w Zarzeczu pracownika socjalnego. 

 
Podsumowanie projektu  

„Czas na aktywność w gminie Zarzecze” 
  
 Podczas spotkania odbył się panel 
dyskusyjny, gdzie każdy z gości mógł się 
wypowiedzieć na temat realizowanego 
projektu pt. „Czas na aktywność w gminie 
Zarzecze”. Wszystkim  uczestnikom 
spotkania zostały rozdane materiały 
promujące projekt systemowy w 2009 r. 
oraz informatory pt. „Pomoc społeczna  
w gminie Zarzecze”.  

 
                         Anna Krzeszowska-Gwóźdź  

 

 

 

 

 
 Stowarzyszenie Rozwoju Gminy 
Zarzecze w roku 2009 zrealizowało projekt 
pt. „Uczę się pływać, by bezpiecznie 
wypoczywać” współfinansowany przez 

Ministerstwo Sportu i Turystyki. Projekt  
o wartości 50 800 zł realizowany był  
w partnerstwie z Gminą Zarzecze.  
 W ramach zadania 180 uczniów 

SPORT 

UCZĘ SIĘ PŁYWAĆ, BY BEZPIECZNIE WYPOCZYWAĆ 
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uczęszczających do szkół na terenie gminy 
uczestniczyło w profesjonalnym kursie 
nauki pływania, który prowadzili 
wykwalifikowani instruktorzy. 
  Uczniowie nabyli umiejętności 
elementarnej nauki pływania w zakresie 
dwóch stylów, poznali zasady 
bezpiecznego korzystania i zachowania się 
podczas wypoczynku nad wodą, a także 
ukształtowali swoje umiejętności i zdobyli 
wiedzę na temat udzielania pierwszej 
pomocy tonącym.  

 W ramach projektu zakupiono 
niezbędny do nauki pływania sprzęt.   

 W bieżącym roku po raz kolejny 
został przygotowany i złożony wniosek do 
Ministerstwa Sportu i Turystyki na 
realizację drugiej edycji tego projektu  
w 2010 r., który  zakłada  udział kolejnej 
grupy uczniów z naszej gminy  
w kursie nauki pływania.  

 
Katarzyna Balawender 

 

 

 
W dniach 27-29.11.2009 r. w Zarzeczu 

odbył się XV Międzynarodowy 
Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej. 
Organizatorami byli: Starostwo Powiatowe 
w Przeworsku, Wójt Gminy Zarzecze, 
Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa  
w Zarzeczu, Uczniowski Ludowy Klub 
Sportowy „Koliber” w Zarzeczu. 
Współorganizatorami byli Ministerstwo 
Sportu i Turystyki oraz Związek Piłki 
Ręcznej w Polsce. 

W zawodach, które odbywały się na 
hali sportowej w Zarzeczu i w Przeworsku 
udział wzięło 16 drużyn dziewczyn  
i chłopców. 
 Uroczyste rozpoczęcie turnieju 
odbyło się 28.11.2009 r. w Hali Sportowej  
w Zarzeczu z udziałem Wicestarosty 
Powiatu Przeworskiego Marka Frączka, 
Wójta Gminy Zarzecze Wiesława 
Kubickiego i Dyrektora Zespołu Szkół 
Rolniczych w Zarzeczu Bogusława Bąka 
oraz zaproszonych gości. 

 Po części oficjalnej uczestnicy 
turnieju mieli okazję być obdarowani 
prezentami przez Św. Mikołaja. 
 Pierwsze miejsce w kategorii 
chłopców zajęła drużyna Kadry woj. 
lubelskiego, która pokonała w finale 
drużynę „Juveni” Rzeszów 21:15. 
 Kolejne miejsca zajęli: UKS 
„Impuls” Jarosław, SPR „Stal” Mielec, 
ULKS „Koliber Zarzecze, Kadra woj. 
lubelskiego II i startujące poza 
konkurencją Gimnazjum Zarzecze,  
i „Kobry” Cieszacin Wielki. 
 W kategorii Dziewczyn I miejsce 
zajęła „Łukowia” Łuków, która pokonała 
w finale UKS „Dwójka” Lublin, kolejne 
miejsca zajmowały KS „7” Jarosław,  
GOKSiR Wadowice Górne,  Olszynka 
Dzikowiec,  ULKS „Koliber” Zarzecze,  
UKS „Fortis” Rozbórz Długi i Gimnazjum 
Żurawiczki. 
 Nagrodzono także najlepszych  
w turnieju. Królem strzelców została 
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KURIER ZARZECKI 

 

Justyna Jamroży – Zarzecze. Nagrodzono 
również Pawła Piątka, Kacpra Pieniążka  
z Zarzecza, Annę Król z Żurawiczek 

Uroczyste zamknięcie odbyło się  
w dniu 29.11.2009 r. w Hali Sportowej  
w Zarzeczu. Wręczono puchary i medale 
drużynom biorącym udział w zawodach. 
Oficjalnego zamknięcia dokonał Wójt 
Gminy Zarzecze Wiesław Kubicki 
zapraszając wszystkich na kolejny XVI 

Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej 
Piłki Ręcznej. 

Organizatorzy serdecznie dziękują 
sponsorom, którzy wspomogli organizacje 
tego turnieju , byli nimi: GPR Zarzecze,  
Bamal Pełnatycze,  Zakłady Mięsne Szarek, 
Infores Przemyśl Sp. z o.o. odział  
w Jarosławiu, Firma Handlowa „NIWEX”, 
„MAAW sport” Przeworsk, Firma 
Handlowa AKS Przeworsk. 

 
Zygmunt Szumilak

  
 

 

 Dnia 2 grudnia 2009 r. odbyło się 
Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego 
Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej, podczas którego 
Prezes Zarządu OSP w Rożniatowie 
Bolesław Bluczak odebrał z rąk 
Wiceprezesa Zarządu Głównego OSP RP 
Janusza Koniecznego i Wojewody 
Podkarpackiego Mirosława Karapyty 
najwyższe honorowe odznaczenie Medal 
Bolesława Chomicza. 
 Zarząd Wojewódzki pozytywnie 
zaakceptował nowatorski program 
szkolenia podstawowego strażaków 
ochotników opracowany przez 
Komendanta Powiatowego w Przeworsku 
brygadiera Jana Kwolka. Program zakłada 
przeprowadzenie ponad połowę zajęć 
szkolenia w ramach korzystania przez 
strażaków z platformy szkoleniowej przez 
internet w Centrach Internetowych OSP. 
  
  

W naszej gminie funkcjonują centra OSP  
w Zarzeczu i Żurawiczkach. Z terenu 
Gminy Zarzecze zostanie przeszkolonych 
około 60 strażaków. 
 

 
Posiedzenie ZW ZOSP RP w dniu 2.12.2009 r. 

 
 Zarząd Wojewódzki ZOSP RP 
podjął uchwałę o rozpoczęciu kampanii 
sprawozdawczej w OSP na terenie 
województwa podkarpackiego.  

 
Wiesław Kubicki
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OGŁOSZENIA 

CENTRUM KULTURY W ZARZECZU  
zaprasza na III GMINNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK  

w dniu 24 STYCZNIA 2010 od godziny 1400 
 

BIURO ORGANIZACYJNE 
Centrum Kultury w Zarzeczu, 37-205 Zarzecze, tel. 16 640 15 14 w godz. 8.00 - 22.00 

CELE PRZEGLĄDU 
 upowszechnianie i kultywowanie ludowej tradycji wspólnego śpiewania  

wśród dzieci i młodzieży, 
 promocja gminy, 
 ocalić od zapomnienia dawne kolędy i pastorałki Bożonarodzeniowe. 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie karty zgłoszenia  

i dostarczenie jej na adres biura organizacyjnego do dnia 10 stycznia 2010 r. 
2. W Konkursie może uczestniczyć dowolna ilość osób: soliści oraz zespoły wokalne, 

zespoły wokalno-instrumentalne, które przygotują 2 kolędy bądź pastorałki. 
3. Prezentacja nie może trwać dłużej niż 15 minut. 
4. Dopuszcza się akompaniament muzyczny. 
5. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie (w tym odtwarzacz CD, magnetofon 

kasetowy) oraz mikrofony. 
Organizatorzy proszą o przygotowanie starych, zapomnianych kolęd i pastorałek.  

Skarbnicą tych kolęd są nasi dziadkowie, u których trzeba szukać propozycji repertuarowych. 
Centrum Kultury również służy pomocą w przygotowaniu kolęd i pastorałek. 

 

CENTRUM KULTURY W ZARZECZU 

informuje, że dnia 10 stycznia 2010 r. na terenie gminy Zarzecze  

będzie zorganizowana zbiórka pieniężna  

w ramach XVIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Zapraszamy 10 stycznia na godzinę 1700 wszystkich mieszkańców  

z terenu naszej gminy, którym nie jest obojętne zdrowie dzieci,  

na koncert charytatywny zespołów działających na naszym terenie.  

Szczegółowy plan koncertu będzie umieszczony na oddzielnych afiszach.  

Podczas koncertu będą zbierane datki na ten szczytny cel.  

W 2010 roku zbieramy na wyposażenie centrów onkologii dziecięcej. 

  




