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Mieszkańcy Gminy Zarzecze !
Kiedy bierzemy do ręki dziesiąty numer Kuriera
Zarzeckiego, można by powiedzieć jubileuszowy, to winna się
znaleźć chwila na refleksję i ocenę związaną z wydawnictwem
kwartalnika.
Zadaniem zespołu redakcyjnego Kuriera jest
dostarczenie mieszkańcom naszej gminy, jak również i tym,
co mieszkają poza jej terenem, a interesują się naszym życiem
gospodarczym, maksimum bieżących informacji o gminie,
o naszych sukcesach i problemach.
Czołowe miejsce nieomal we wszystkich Kurierach
zajmowała tematyka związana z realizacją zadań
inwestycyjnych, remontowych, z zakresu infrastruktury
drogowej, oświatowej, kulturalnej, sportowej czy ochrony
środowiska.
Przekazywaliśmy Państwu informacje o dochodach
i wydatkach budżetowych, uzyskiwanych dotacjach, jak również
o zadłużeniu gminy związanym z realizacją wielu zadań
inwestycyjnych.
Dzięki Kurierowi mogliście się przekonać jak rozwinęła
się działalność kulturalna, jak funkcjonują nasze szkoły
i przedszkola unijne. Na bieżąco otrzymywaliście informacje
o sukcesach i porażkach naszych sportowców, czy strażaków.
Byliście informowani o zmianach przepisów w zakresie
przyznawania świadczeń rodzinnych, możliwości uzyskania
przez rolników dotacji unijnych, czy stanu bezpieczeństwa
w naszej gminie. Nie zabrakło również artykułów z życia naszej
parafii, relacji z pielgrzymek, czy wizyt ważnych osobistości.
Najwięcej materiału do Kuriera dostarczyli pracownicy
samorządowi. Liczyliśmy, że więcej artykułów dostarczą nam
nasi mieszkańcy. Jednak tych było niewiele.
Z okazji jubileuszowego wydania Kuriera Zarzeckiego
chciałbym przekazać słowa podziękowania i uznania główne
pomysłodawczyni wydania Kuriera, a zarazem Redaktor
Naczelnej Barbarze Ziębie za ogromne zaangażowanie,
bezinteresownie poświęcenie, duży wkład pracy i serca
w wydanie każdego numeru. Dziękuję Tadeuszowi
Kiełbowiczowi oraz Wioletcie Granda i Pawłowi Płocicy
za współredagowanie poszczególnych Kurierów.
Serdecznie dziękuję autorom poszczególnych artykułów.
To dzięki Wam nasz kwartalnik cieszy się tak dużym
zainteresowaniem.
Jestem przekonany, że wydawany od tej pory Kurier
kolorowy będzie jeszcze bardziej zachęcał Was do czytania.
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
życzę mieszkańcom naszej gminy i gościom zdrowych,
pogodnych świąt pełnych wiary, nadziei i miłości.
Wiesław Kubicki
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REFLEKSJI STARZEJĄCEGO SIĘ CZŁOWIEKA

Przeczytawszy artykuł Wójta Gminy
Zarzecze Wiesława Kubickiego w „Kurierze
Zarzeckim” z grudnia 2009 r., w którym rozlicza
się z realizacji planu społeczno-gospodarczego za
rok 2009, jestem tą realizacją zachwycony.
Wydawałoby się, że mało wiarygodne są
stwierdzenia Wójta, że „… udało nam się więcej
wykonać,
jak
planowaliśmy.”
Po
tym
stwierdzeniu dodaje: „Możliwe to było dzięki
pozyskanym dodatkowym dotacjom.”
W końcowej części artykułu czytamy: „Wszystkie
nasze wnioski o dotacje zostały załatwione
pozytywnie,
a
wartość
przyznanych
i otrzymanych środków w 2009 r. wyniosła ok.
15,8 mln złotych, nie licząc dotacji do dróg
powiatowych.” Liczby imponujące – bo tak
wysokiej dotacji dla naszej gminy w przeszłości
raczej nigdy nie było. Dotacja ta przekłada się na
konkretne przeobrażenia w infrastrukturze
społecznej: zmiany na naszych drogach,
w szkołach, poprawę zaopatrzenia ludności
w wodę, modernizację oczyszczalni ścieków
w Zarzeczu, rozwój w dziedzinie sportu…
Uzyskano nawet wsparcie finansowe na odnowę
pomnika „Pamięci, Walk i Męczeństwa
w Zarzeczu”, gdzie spoczywają 162 ofiary
II wojny światowej.
Sądzę, że nawet sceptycy, czy ludzie
niechętni Wójtowi, nie mogą zaprzeczyć tym
konkretnym
osiągnięciom.
Sięgnięto
do
wszystkich możliwych źródeł pozyskiwania
funduszy, a zdobyte środki wykorzystano do
realizacji planowanych zadań. Zdaję sobie
sprawę, że uzyskanie takiego wyniku kosztowało
bardzo dużo wysiłku ze strony Rady Gminy i jej
Przewodniczącego Tadeusza Dryniaka, ale –
moim zdaniem – największy udział w sukcesie
ma Wójt Gminy. To on zabiegał na co dzień
o fundusze i o wykonawców.
Przeczytawszy
artykuł
Wójta
przypomniałem sobie czas z pierwszej połowy lat
80-tych ubiegłego wieku. Mam w swym

życiorysie
paromiesięczny
epizod
bycia
sekretarzem
Komitetu
Gminnego
PZPR
w Zarzeczu. Nie jest to powód do dumy, ale też
nie jest to dla mnie powód do samobiczowania
się. O swoim stosunku do PZPR wypowiedziałem
się w książeczce „Monografia wsi Zalesie”,
opublikowanej przed dwoma laty. Pamiętam,
że kiedyś zaproszony zostałem na gminne
zebranie Solidarności Rolniczej, które odbyło się
na plebanii w Zarzeczu. Sądzę, że zaproszono
mnie dzięki rekomendacji ś.p. proboszcza
kanonika Stanisława Gajeckiego. W zebraniu
uczestniczył proboszcz z Pełnatycz ks. Anatol
Standyło. Zebranie było bardzo burzliwe, co
proboszcz z Pełnatycz zapewne pamięta.
Dyskutanci
oskarżali
naczelnika
gminy,
a był nim obecny nasz Wójt. Zarzucali mu
malwersacje, zaniedbania, i Bóg wie co jeszcze.
Przykro mi się zrobiło, bo byłem wtedy
przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej
w Zarzeczu, i na co dzień widziałem, jak ten
człowiek się stara, jak zabiega o dobro gminy, ile
wysiłku w to wkłada. Pomyślałem: „Jak to
możliwe, że taką otrzymuje zapłatę?” Zabrałem
głos. Starałem się studzić emocje, wskazywałem
na niedorzeczność zarzutów. Emocje jednak nie
opadały. Pojawiały się głosy, że naczelnik musi
zostać odwołany. Pamiętam, że powiedziałem
wtedy: „Ja wiem, że zrobicie co chcecie – ale
pamiętajcie, że lepszego gospodarza nie
znajdziecie.”
I mam dzisiaj tę satysfakcję, że trafnie
oceniłem Wójta Wiesława Kubickiego. Obecnie
ocenę wystawia mu społeczeństwo gminy
w
demokratycznych
wyborach,
a
nie
„krzykacze”. Dzięki temu administruje on gminą
od 1982 roku, czyli już 28 lat.
Bardzo konstruktywną rolę w jednaniu
społeczeństwa odegrał w tamtych latach ś.p. ks.
kanonik Stanisław Gajecki. Możliwe, że to nawet
proboszcz Stanisław Gajecki wpłynął na to, że
dzisiejszy Wójt, a wtedy naczelnik, zachował
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w owych latach „burzy i naporu” swe
stanowisko. Proboszcz był bowiem człowiekiem
mądrym, rozsądnym i bardzo przyjaznym
ludziom. Osobiście wiele mu zawdzięczam.
Częste wizyty u mojej chorej żony i przynoszenie
leków z darów zagranicznych, przyjazny
stosunek do mnie jako osoby, która była wtedy
sekretarzem PZPR.
Pewnego
dnia
rozmawialiśmy
na
„krzyżówce” w Zarzeczu, a po rozmowie
proboszcz powiedział: „Obawiam się, że mogą
pana spotkać przykrości z powodu rozmowy

z księdzem.” Niestety, takie to były czasy!
A zdarzyło się i tak, że pewnego razu zobaczyłem
proboszcza na „krzyżówce”, jak z magazynu
Gminnej Spółdzielni przewoził na taczkach worek
cementu „załatwionego” na remont plebanii.
Czyż nie można było pokochać takiego księdza?
I dzisiaj wcale nie dziwi mnie, że w dniu
Wszystkich Świętych na Jego mogile płoną
dziesiątki świec, a setki ludzi zatrzymują się, aby
się nad Jego grobem pomodlić.
Władysław Tęcza

ZADANIA INWESTYCYJNE
REALIZOWANE W 2010 ROKU
WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ
Zakres zadania obejmuje wymianę sieci
wodociągowej z rur azbestowych na PE we wsi
Zalesie
i
Łapajówka,
budowę
kolektora
przesyłowego do wsi Żurawiczki oraz modernizację
stacji uzdatniania wody w Zarzeczu i Zalesiu.
Wartość zadania po przetargu wynosi 5.903 tys. zł,
w tym dotacja w wysokości 4.026 tys. zł.
Wykonawcą robót jest firma WODO-GAZ Józef Słota
z Przeworska.
Do wykonania w roku 2010 pozostały roboty
wykończeniowe na stacji uzdatniania wody
w Zarzeczu na wartość 1.552 tys. zł.
Planowany termin zakończenia i oddania
inwestycji do użytku to 30 maja 2010 r.

Odnowiona stacja uzdatniania wody w Zarzeczu

ODNOWA WSI SIENNÓW
W dniu 1.10.2009 r. rozstrzygnięto przetarg
na odnowę wsi w ramach zadania „Rewitalizacja
zasobów przyrodniczo-kulturowych w Siennowie”.
Wpłynęło cztery oferty. Wybrana została oferta
najkorzystniejsza cenowo za kwotę 652 tys. zł, tj.
EURO-OKNA Plus Sp. z o.o. z Leżajska. Natomiast
wartość oferty najdroższej wynosiła 906 tys. zł.

Aktualnie trwają prace remontowe remizy
OSP oraz wykonano wstępną niwelację płyty boiska.
Całkowita wartość zadania z uwzględnieniem
kosztów dokumentacji technicznej i nadzoru
inwestorskiego wyniesie 675 tys. zł, w tym dotacja z
Urzędu Marszałkowskiego około 470 tys. zł.
Planowany termin oddania inwestycji - 31.08.2010 r.
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REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W ZARZECZU
Przetarg na powyższe zadanie rozstrzygnięto
w listopadzie 2009 r. Wykonawcą robót została firma
Budowa Dróg i Mostów – Józef Babiś, która
przedłożyła najkorzystniejszą ofertę za kwotę 3.470
tys. zł. Całkowita wartość zadania to 3.540 tys. zł.
Przystąpiono już do wykonania robót –
odmulenia stawu – jednak ze względu na złe
warunki atmosferyczne roboty zostały przerwane do
marca 2010 r. Na realizację tego zadania Gmina
otrzyma dotację z Urzędu Marszałkowskiego
w wysokości 2.948 tys. zł. Planowany termin
zakończenia inwestycji – 15 wrzesień 2011 r.

W roku bieżącym wykonane zostaną roboty
takie jak: alejki wraz z oświetleniem i ławkami;
dojazd utwardzony kostką granitową od strony
drogi powiatowej do głównego wejścia pałacu;
uruchomione zostaną 3 fontanny; nastąpi wykonanie
altany na wyspie; wykonane zostanie ogrodzenie;
nastąpi zakup przewoźnej sceny.
Na rok 2011 pozostanie budowa budynku
socjalno-magazynowego oraz wysadzenie 10-ciu
klombów kwiatowych.

GMINNE CENTRUM SPORTU I REKREACJI W ZARZECZU
Rozstrzygnięcie przetargu na w/w zadanie
nastąpiło w grudniu 2009 r. Łącznie wpłynęło
14 ofert. Cena oferty najdroższej firmy ze Szczecina
wynosiła 5 mln zł, cena oferty najtańszej firmy
ŁĄCZBUD Sp. z o.o. z Rzeszowa, która to firma
została wybrana na wykonawcę robót wyniosła 2.147
tys. zł.
Całkowita wartość zadania to 2.191 tys. zł.

Aktualnie przystąpiono do urządzania placu
budowy oraz wykonywane są prace geodezyjnopomiarowe. Na powyższe zadanie Gmina uzyskała
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego
w wysokości 70 %, tj. 1.522 tys. zł. Termin oddania
obiektu do użytku – 15.03.2011 r. Szczegółowy opis
zakresu rzeczowego zadania przedstawiony był
w „Kurierze Zarzeckim” nr 3 (8) z września 2009 r.

REMONT DROGI GMINNEJ W ŁAPAJÓWCE „PRZEZ WIEŚ”
Przetarg rozstrzygnięto w styczniu br.
Wpłynęło 6 ofert. Najkorzystniejszą cenowo ofertę
złożyła firma Budowa Dróg i Mostów – Józef Babiś
na kwotę 850 tys. zł. Do tego dochodzi koszt
nadzoru inwestorskiego 15 tys. zł. Łączna wartość
zadania 865 tys. zł. Na realizację zadania Gmina

uzyska
dofinansowanie
od
Wojewody
Podkarpackiego w wysokości 50 %, tj. 432 tys. zł.
Termin wykonania remontu ustalony został na 15
sierpnia 2010 r. Szczegółowy opis zakresu
rzeczowego
zadania
przedstawiony
został
w „Kurierze Zarzeckim” nr 3 (8) z września 2009 r.

MODERNIZACJA GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
W ZARZECZU WRAZ Z REMONTEM SIECIOWYCH
PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W GMINIE ZARZECZE
Rozstrzygnięcie
przetargu
nastąpiło
w miesiącu styczniu br. Wpłynęło 3 oferty.
Najkorzystniejszą
ofertę
przedłożyła
firma
STALBUDOM Sp. z o.o. z Warszawy za kwotę 3.613

tys. zł. Podwykonawcą części robót będzie firma
WODO-GAZ Józef Słota z Przeworska. Do tego
dochodzi koszt zakupu ciągnika, przyczepy
i beczkowozu za kwotę 160 tys. zł oraz koszt
5

KURIER ZARZECKI

nadzoru inwestorskiego 43 tys. zł. Łączny koszt
wykonania modernizacji oczyszczalni ścieków
wyniesie 3.816 tys. zł. Dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego wyniesie 2.346 tys. zł.
Istniejąca
oczyszczalnia
jest
obiektem
20-letnim, w złym stanie technicznym. Skorodowane

urządzenia, przestarzała technologia, zły stan
budynku, jak i przepompowni ścieków powodują, że
jest to najważniejsza inwestycja dla Gminy Zarzecze
przewidziana do realizacji w 2010 roku.
Planowany termin zakończenia modernizacji
ustalony jest na 15 kwietnia 2011 r.

PLANOWANE REMONTY NA 2010 ROK
REALIZOWANE PRZEZ GRUPĘ REMONTOWO-BUDOWLANĄ
W ramach remontów realizowanych przez
własną
grupę
remontowo-budowlaną
przeprowadzona
zostanie
modernizacja
sanitariatów i remont podłóg w Szkole
Podstawowej w Łapajówce;
remont podłóg
w Szkole Podstawowej w Zalesiu; modernizacja
mieszkania
rodzinnego
na
przedszkole
w Żurawiczkach, wymiana płytek oraz

malowanie sal lekcyjnych w Publicznym
Gimnazjum w Zarzeczu. Dokonana zostanie
wymiana okien i remont sanitariatów w remizie
OSP w Maćkówce oraz remont sanitariatów w
remizie OSP w Zalesiu. W terminie do 30 maja
planuje się zakończyć budowę zaplecza
sportowego klubu „Żuraw” Żurawiczki.
Tadeusz Kiełbowicz

BIOGAZOWNIA W GMINIE ZARZECZE
Biogazownie to nie moda ostatnich lat, to
wymóg jaki postawiła Unia Europejska wszystkim
krajom członkowskim. Do 2020 r. około 15% energii
musi pochodzić z odnawialnych źródeł energii.
Ministerstwo Gospodarki we współpracy
z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
przygotowało program, który zakłada, że w ciągu
11 lat w każdej polskiej gminie powstanie
biogazownia. To oznacza około 2.500 takich
,,fabryk” do produkcji energii z biomasy.
Gmina Zarzecze będzie pierwszą gminą
w Polsce, w której powstanie biogazownia rolnicza,
a jej głównym paliwem będzie kiszonka
z kukurydzy oraz obornik i gnojowica z pobliskich
chlewni. Inwestorem przedsięwzięcia będzie firma
Polska Grupa Energetyczna Energia Odnawialna
S.A., która zamierza zrealizować w Polsce około stu
takich
inwestycji.
Biogazownia
powstanie
w
Pełnatyczach.
Pierwotna
jej
lokalizacja
zaplanowana była w Rożniatowie, ale grunty, które
miały być przeznaczone pod inwestycję należą do
III klasy bonitacyjnej i w związku z tym wyłączenie
ich z produkcji rolnej wiązało się z opracowaniem

miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego oraz zgodą Ministra Rolnictwa na
zmianę ich przeznaczenia. Są to długotrwałe
procedury, dlatego zdecydowano się na zmianę
lokalizacji na grunty klasy IV,
których
„odrolnienie” jest znacznie prostsze i tańsze.
Inwestycję tą popiera Wójt Gminy Wiesław
Kubicki, który uważa, że jest to szansa na wzrost
uprawy kukurydzy, na odbiór której rolnicy
otrzymają długoletnie umowy. To także energia
cieplna, którą można by było ogrzać niemal całe
Zarzecze i kilka miejsc pracy.
Jesienią ubiegłego roku grupa rolników
z naszej gminy odwiedziła dwie biogazownie
funkcjonujące w niemieckich gospodarstwach
rolnych, aby na własne oczy i "nos" przekonać się
jak to jest z tą produkcją "zielonej energii". Jedna
z nich znajdowała się w gospodarstwie
posiadającym 250 ha, z produkcją trzody chlewnej 500 macior i była własnością kilku rolników, druga
w gospodarstwie o powierzchni 800 ha zajmującym
się produkcją mleka (400 krów) należąca tylko do
jednego rolnika. Wyjazd został zorganizowany

6

KURIER ZARZECKI

przez inwestora. Poprosiłam, aby podzielili się
swoją wiedzą na ten temat i spostrzeżeniami
zdobytymi podczas tego wyjazdu.
Z czego można wytwarzać biogaz?
Praktycznie każda biomasa, która nie zawiera
toksycznych substancji może być przetworzona na
biogaz, ale biogazownie rolnicze opierają się
głównie na kiszonce z kukurydzy, do tego może być
jeszcze kiszonka z całych roślin żyta, może być
słonecznik i wiele innych roślin, obornik, gnojowica.
Planowana w Pełnatyczach biogazownia będzie
mieć moc 1MW i będzie potrzebować kukurydzy
zebranej z ok. 500 ha. Rolnicy z gminy Zarzecze są
w stanie zabezpieczyć taki areał, pod warunkiem, że
rolnicy otrzymają korzystną cenę za biomasę.
W przypadku kukurydzy chcielibyśmy
otrzymać przynajmniej 8 zł za 1 q zielonki, co przy
plonie 500 q z 1 ha da kwotę 4.000 zł. Wówczas na
pewno nie braknie rolników chętnych do
współpracy, zarówno w naszej gminie jak
i sąsiednich. Uprawy powinny znajdować się
w granicach 30-50 km od biogazowni, ponieważ
dalsza odległość generuje wysokie koszty
transportu. Kukurydza nie jest rośliną nową na
terenie gminy i rolnicy potrafią ją uprawiać,
posiadają sprzęt uprawowy, brakować będzie
siewników i rozdrabniaczy do cięcia zielonki.
Trzeba będzie pomyśleć o wspólnym użytkowaniu
maszyn.
Jakie są korzyści z tej inwestycji?
Budowa biogazowni ma wiele korzyści zarówno dla
inwestorów, jak i okolicznych rolników. Rolnicy
będą sprzedawać swoje zbiory przydatne do
produkcji biogazu. Jak już wspomniałam,
w tym przypadku będzie to głównie kukurydza.
Będą mieć także dostęp do taniego nawozu,

NOWE

powstającego w cyklu produkcyjnym. Ponadto na
pewno będzie kilka miejsc pracy przy obsłudze,
a dla gminy podatki. Często słychać, że instalacja
biogazowni może zanieczyścić środowisko, nie
mówiąc już o nieprzyjemnym zapachu. Rolnicy
twierdzą, że biogazownie, w których byli nie
śmierdziały. Nowoczesne technologie budowy nie
pozwalają na wydostawanie się gazów do
powietrza, są szczelne, nie wydziela się żaden
zapach. Owszem, jeżeli cokolwiek czuć, to zapach
kiszonki, która znajduje się w silosach obok, ale
przecież dobrze zrobiona i odpowiednio nakryta
kiszonka nie daje przykrego zapachu.
W Niemczech funkcjonuje ok. 4 tys.
biogazowni,
z
czego
większość
przy
indywidualnych gospodarstwach rolnych lub jest
własnością kilku rolników, ale rolnicy, których
odwiedzili nasi rolnicy, nie korzystają z własnego
prądu, chociaż mogliby. Oni swój sprzedają,
a korzystają z prądu konwencjonalnego, bo to się im
lepiej opłaca. Za prąd z sieci wykorzystywany we
własnych gospodarstwach płacą znacznie mniej niż
otrzymują
za
sprzedaż
prądu
z biogazowni. Dochód z tej produkcji uważają za
podstawę stabilizacji dochodowej w swoich
gospodarstwach. Farmer, który hoduje bydło
powiedział, że dochód z biogazowni wręcz
uratował jego gospodarstwo od bankructwa po
załamaniu się rynku mleka.
Podsumowując, można powiedzieć, że
biogazownia, a co za tym idzie rozwój miejscowego
rynku biomasy, korzystnie wpłynie na aktywizację
społeczności lokalnej, powstanie nowych miejsc
pracy oraz rozwój zrównoważonego rolnictwa.
Barbara Wolańczyk

ZASADY PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH W

Od roku 2010 rolnicy, którzy ubiegają się
o przyznanie płatności bezpośrednich oraz
płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych będą mogli ubiegać się o te
płatności na jednym, wspólnym formularzu
wniosku, co sprawi, że nie trzeba będzie

2010

ROKU

przepisywać tych samych danych. Podobnie jak
w latach ubiegłych wnioski te będą częściowo
wypełnione przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa na podstawie danych
z wniosków składanych w roku 2009.
7
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Ponadto rolnicy, którzy spełniają warunki
do otrzymania jednolitej płatności obszarowej,
będą mogli ubiegać się o dwa nowe rodzaje
wsparcia specjalnego:
 Płatności obszarowej do powierzchni upraw
roślin
strączkowych
i
motylkowatych
drobnonasiennych w plonie głównym tj.
koniczyny, lucerny, bobu, bobiku, fasoli,
łubinu, peluszki,
wyki siewnej. Stawka
płatności do hektara tych upraw wyniesie
ok. 60 euro.
 Płatności do krów, które przysługują
rolnikom z pięciu województw: lubelskiego,
małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego
i świętokrzyskiego. Płatność do krów
przysługuje rolnikom, którzy posiadają na
dzień 31 maja 2010 r. nie więcej niż 10 krów
w wieku co najmniej 36 miesięcy. Stawka
płatności do jednej sztuki wyniesie ok. 142,5
euro, tj. około 600 zł.
Kolejna ważna zmiana dotyczy krajowych
uzupełniających płatności obszarowych. Będą one
przysługiwały do powierzchni, na których nie jest
prowadzona żadna uprawa, jeżeli grunty te będą
utrzymywane w dobrej kulturze rolnej.

Dotychczas do takich gruntów przysługiwała
jedynie jednolita płatność obszarowa.
Na skutek uchylenia unijnych przepisów,
od 2010 roku nie będą przyznawane płatności do
upraw roślin energetycznych, a w związku ze
zniesieniem tych dopłat nie będzie też
przyznawana pomoc do rzepaku (była to pomoc
de minimis).
Przypominamy, że wypełniony wniosek
wraz z materiałem graficznym należy złożyć
w biurze powiatowym ARiMR albo przesłać
pocztą, w terminie od 15 marca do 17 maja 2010 r.
Jeśli wniosek złożony zostanie po 17 maja
2010 r. – ale nie później niż do dnia 11 czerwca
2010 r., za każdy dzień roboczy opóźnienia
stosowane będą zmniejszenia należnej rolnikowi
kwoty płatności o 1%.
Gminne Centrum Doradztwa Rolniczego
w Zarzeczu będzie świadczyć pomoc przy
wypełnianiu wniosków. Zapraszamy.
Barbara Wolańczyk

STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY ZARZECZE
W dniu 5 lutego 2010 r. w Zabytkowym
Pałacu w Zarzeczu odbyło się Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia Rozwoju Gminy
Zarzecze.
Przewodnicząca
Stowarzyszenia
Katarzyna
Balawender
przedstawiła
sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok
2009, natomiast Skarbnik Justyna Ulma
sprawozdanie
finansowe.
Stowarzyszenie
w poprzednim roku realizowało kilka projektów,
przy czym sztandarową działalnością było
(i nadal jest) prowadzenie Lokalnego Funduszu
Stypendialnego
w
ramach,
którego
w poprzednim roku, w I semestrze stypendia
przyznano 20-tu uczniom z terenu gminy
Zarzecze
uczęszczającym
do
szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół średnich,

natomiast w semestrze II, 13-tu uczniom.
Lokalny Fundusz Stypendialny zasilany jest
z darowizn od lokalnych darczyńców, ze
środków Fundacji im. Stefana Batorego
w Warszawie oraz z 1% odpisu od podatku.
Stowarzyszenie realizowało projekt „Uczę się
pływać,
by
bezpiecznie
wypoczywać”
finansowany ze środków Ministerstwa Sportu
i Turystyki oraz Gminy Zarzecze. W ramach tego
projektu 180 uczniów gimnazjów i szkół
podstawowych z terenu naszej gminy wzięło
udział w profesjonalnym kursie nauki pływania.
Uczniom zapewniona była opieka podczas
wyjazdów, transport i bilety wstępu.
Walne Zabranie udzieliło absolutorium
Zarządowi Stowarzyszenia w składzie: Katarzyna
8
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Balawender
–
Przewodnicząca,
Krzysztof
Warchoł – Wiceprzewodniczący, Justyna Ulma –
Skarbnik, Natalia Mazur – Sekretarz, Janina
Mamak, Beata Prymon, Krystyna Cieślińska –
członkowie zarządu.
Przyjęto plan pracy na rok 2010, który
uwzględnia
gromadzenie
środków
na
finansowanie
stypendiów
dla
najbardziej
uzdolnionej młodzieży oraz postanowiono złożyć
wniosek do Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze

Mleczki” o dotację na utworzenie Izby Pamiątek
Regionalnych.
Zarząd
Stowarzyszenia
zwraca się
z apelem do wszystkich mieszkańców Gminy
Zarzecze i Przyjaciół spoza gminy o przekazanie
1 % podatku za rok 2009 – nr KRS 0000182109
lub o wpłaty na konto 57 9106 0008 2002 0010 8070
0001.
Katarzyna Balawender

DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM KULTURY
GMINNY KONKURS O RODZIE DZIEDUSZYCKICH I ICH POSIADŁOŚCI W ZARZECZU
Centrum Kultury ogłosiło konkurs
związany z rodem Dzieduszyckich i ich
posiadłością w Zarzeczu. Uczniowie mogli brać
udział w konkursie w różnych kategoriach
wiekowych.
Najmłodsi mogli zaprezentować swoje
umiejętności plastyczne tworząc prace nt.: „Jak
mógł wyglądać park, po którym spacerowali
właściciele pałacu”. Zainteresowanie tą częścią
konkursu było bardzo duże, wpłynęło aż 95 prac
plastycznych. Trochę starsi mogli pochwalić się
swoją wiedzą o rodzinie Dzieduszyckich startując
w konkursie drużynowym. Konkurencja była
duża, ponieważ w zmaganiach drużynowych
wzięło udział aż 6 drużyn, zwyciężyli najlepsi.
Najstarsi czyli gimnazjaliści mogli pochwalić się
swoimi umiejętnościami pisarskimi tworząc prace
na jeden z dwóch tematów do wyboru.
Nad sprawnym przebiegiem całego konkursu
czuwało jury w składzie:
• Anna Niemczak – starszy Instruktor CK,
Przewodnicząca jury
• Janina Mamak – plastyk
• Małgorzata Różańska – polonista.
Członkowie jury konkursowego mieli nie
łatwe zadanie, ponieważ wszystkie prace były
piękne,
wykonane
staranie
i
zgodnie
z proponowanymi tematami. Natomiast drużyny,
które zmagały sie 18 grudnia, wykazały się dużą

wiedzą związaną z rodem Dzieduszyckich
i salami muzealnymi.
Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się dnia
18 grudnia 2009 r. o godzinie 12.00. Na sali
lustrzanej zgromadzili się wszyscy laureaci
konkursu wraz z opiekunami, nie zabrakło także
zaproszonych gości z dyrektorami szkół na czele.
Przybyłych
na
podsumowanie
konkursu
przywitał dyrektor Centrum Kultury Tadeusz
Kiełbowicz, który wraz z kustoszem Muzeum
Kamienica Orsettich w Jarosławiu Krystyną
Kieferling, wręczał laureatom cenne nagrody.
Lista nagrodzonych przedstawia się następująco:
Na tematy „Pałac Dzieduszyckich wczoraj i dziś”
oraz „Dzieje właścicieli pałacu w Zarzeczu”
wpłynęło 6 prac pisemnych. Jury postanowiło
przyznać nagrody:
I miejsce - Oliwia Rochacka z PG w Zarzeczu,
II miejsce – Karolina Konopnicka z SP
w Rożniatowie,
III miejsce – Aleksandra Zięba z SP
w Rożniatowie.
Na konkurs plastyczny na temat: „Jak mógł
wyglądać park, po którym spacerowali
właściciele pałacu” wpłynęło 95 prac.
Jury przyznało następujące nagrody:
2 równorzędne I miejsca – Aleksandra
Szymańska i Sławomir Ratowski,
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2 równorzędne II miejsca – Michał Kucza i Sabina
Ratowska,
2 równorzędne III miejsca – Adam Lonc
i Weronika Szczekot.
Ponadto jury postanowiło nagrodzić prace dzieci
z klas „O” za wyobraźnię i artyzm. Przyznano:
I miejsce - Izabela Tarczyńska,
II miejsce - Daniel Nowosiad,
III miejsce - Klaudia Koprowicz.
Do turnieju drużynowego z wiedzy o pałacu,
rodzinie Dzieduszyckich i salach ekspozycyjnych
muzeum, zgłosiło się 6 drużyn.
Jury wyłoniło zwycięzców:
I miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej
z Pełnatycz: Karolina Rojek, Paulina Kruk,
Damian Mielniczek,
II miejsce ze Szkoły Podstawowej z Zarzeczu:
Karolina Bukowy, Jadwiga Lampart, Karolina
Skotnicka,
III miejsce ze Szkoły Podstawowej z Rożniatowa:
Aleksandra Zięba, Justyna Podolak, Jakub Kot.
IV miejsce Ze Szkoły Podstawowej z Żurawiczek:
Karolina Jamroży, Paulina Bieniasz, Marek
Dziedzic.

Wręczanie nagród uczestnikom konkursu

Po
wręczeniu
nagród
pracownicy
Centrum Kultury zaprosili nagrodzonych oraz
zaproszonych gości na skromny poczęstunek.
Atmosfera
podczas
podsumowania
Gminnego Konkursu
Wiedzy
o Rodzie
Dzieduszyckich i ich posiadłości w Zarzeczu była
bardzo ciepła i miała już klimat świąteczny.
Barbara Szczygieł

XVIII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
10 stycznia 2010 roku w naszej gminie
zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

wolontariusze wrzucano do puszek hojne datki.
Najhojniejsze i szczere serduszka mieli
najmniejsi mieszkańcy Gminy Zarzecze, tj.
przedszkolaki. Z radością wrzucały do puszek
wszystkie swoje oszczędności. Niespotykaną
inicjatywą wykazał się sołtys wsi Łapajówka,
który
zorganizował kwestę po domach
w Łapajówce i zebrał 281 zł.
Zbiórka pieniężna była kontynuowana
w niedzielę 10 stycznia, przy okazji koncertu
charytatywnego, który odbył się w hali sportowej
w Zarzeczu. Każdy widz, który przyszedł
zobaczyć
występy
wrzucał
do
puszek
wolontariuszom datki i każdy otrzymywał
w
zamian
piękne
czerwone
serduszko.
Koncert rozpoczął o godzinie 17.00
Tadeusz Kiełbowicz Dyrektor Centrum Kultury
w Zarzeczu. Pierwsza wystąpiła Gminna

Uzbieraliśmy 5.209,71 zł za co bardzo serdecznie
Państwu dziękujemy.
XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy już za nami, odbyła się zbiórka
pieniężna, koncerty chartytatywne, licytacje
i wiele innych towarzyszących temu wielkiemu
przedsięwzięciu imprez. W tym roku zbierano na
zakup sprzętu do centrów onkologii dziecięcej.
Nasza gmina także „zagrała” w Wielkiej
Orkiestrze Świątecznej Pomocy, wcześniej
graliśmy siedem lat temu. Akcję rozpoczęliśmy
już 8 stycznia br., kiedy to 21 wolontariuszy
zbierało datki po szkołach, zakładach pracy,
urzędach, instytucjach, firmach i sklepach.
Spotkaliśmy się z serdecznym i miłym
przyjęciem. W każdym miejscu do którego dotarli
10
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Strażacka Orkiestra Dęta, która zagrała marsze
i kolędy, jak zawsze towarzyszyła im grupa
mażoretek, które z gracją i wielkim urokiem
tańczyły w rytm wygrywanych marszy.
Następnie wystąpili uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Zarzeczu ze scenką kolędniczą
przygotowaną przez Wacława Wdowiaka, a po
nich pięknie zaśpiewali Martyna Kaczmarzyk
i Andrzej Winiarz. Precyzyjnie wykonanym
tańcem nowoczesnym uraczyli nas uczniowie
z Publicznego Gimnazjum w Zarzeczu, którego
choreografem jest Anna Wygnaniec.
Swoje umiejętności taneczne i wokalne
zaprezentował
Młodzieżowy
Zespół
z
Rożniatowa,
który
podczas
koncertu
zaprezentował prawie cały swój dorobek na czele
z pięknie zatańczonym przez Karolinę Górską
i Krystiana Rusinka - walcem angielskim. Nie
zabrakło także chóru parafialnego, który pod
wodzą Grażyny Winiarz wykonał piękne kolędy
i pastorałki. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Zarzeczu zatańczyli dla nas mazura oraz
zagrali na fletach i zaśpiewali kolędy, które
przygotowała Justyna Jamroży.
Dziewczęta
z
zespołu
mażoretek
wykonały, tym razem bez towarzyszenia
orkiestry, trzy układy taneczne pod kierunkiem
Dominiki Kuźmy. Wśród wykonawców nie
zabrakło także zespołów śpiewaczych, które
przybyły do nas prosto z XI Przeglądu Kolęd
i Pastorałek w Pawłosiowie. Zespół z Kisielowa
wystąpił z kabaretem. Panie jak zawsze pokazały
wielki profesjonalizm i klasę, a zespół
z Rożniatowa pięknie zaśpiewał
pieśni
tradycyjne i kolędy, natomiast zespół z Łapajówki
na sam koniec dał popis zarówno umiejętności
wokalnych jak i instrumentalnych.
Koncert o godzinie 20.00 zamknął Wójt
Gminy Zarzecze Wiesław Kubicki, który
podziękował wszystkim uczestnikom koncertu,
organizatorom, a zwłaszcza wolontariuszom
z drużyny ZHP działającej przy Gimnazjum
w Zarzeczu za ich wielkie zaangażowanie.

Występ zespołu z Łapajówki

Wszystkie puszki z datkami zostały
przewiezione do sztabu w Miejskim Domu
Kultury w Łańcucie, tam zostały komisyjnie
otwarte, a pracownicy banku zliczyli zawartość
puszek. Nasza Gmina zebrała 5.209,71 zł.
Ten wspaniały wynik był możliwy do osiągnięcia
dzięki hojności mieszkańców Gminy Zarzecze.
Za to wielkie serce i duże datki serdecznie
dziękujemy wszystkim, którzy nie zostali obojętni
na los dzieci spędzających swoją młodość na
oddziałach onkologicznych w całej Polsce.
W tym miejscu dziękujemy wszystkim
artystom, którzy tak chętnie występowali dla
licznie zgromadzonej na hali sportowej
w Zarzeczu publiczności, dyrektorom szkół,
którzy odpowiedzieli na nasz apel i umożliwili
nam zbiórkę pieniężną na terenach szkół.
Największe
podziękowania
należą
się
wolontariuszom
z
ZHP,
którzy
bardzo
zaangażowali się w to wielkie przedsięwzięcie,
ponieważ to dzięki nim spełniło się marzenie
Wójta naszej gminy o zorganizowaniu wspólnymi
siłami XVIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy na terenie naszej gminy.
Barbara Szczygieł
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PRZEGLĄD GRUP ŚPIEWACZYCH – KOLĘDY I PASTORAŁKI –
PAWŁOSIÓW 2010
W dniu, kiedy w całej Polsce grała Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy, w Pawłosiowie
odbywał się Konkurs Kolęd i Pastorałek. W tym
roku, konkurs przypadł 10 stycznia 2010 roku.
O godz. 12.00 w kościele p.w. Św. Piotra
i Pawła odbyła się Msza św. w intencji wszystkich
uczestników Przeglądu, a od godz. 13.00
zaplanowano prezentacje konkursowe.
Piękne kolędy i pastorałki wykonane
przez
16 zespołów śpiewaczych z terenu
powiatów:
przeworskiego,
jarosławskiego,
lubaczowskiego i przemyskiego rozbrzmiewały
swym świątecznym rytmem, a zgromadzona
publiczność nieśmiało włączała się do śpiewania
wraz z zespołami. Każdy zespół starał się
odszukać stare, zapomniane i piękne utwory,
które śpiewało się dawniej chodząc „po kolędzie”.
Naszą gminę reprezentowały cztery
zespoły śpiewacze z Kisielowa, Maćkówki,
Rożniatowa i Łapajówki. Utwory w ich
wykonaniu zyskały uznanie jury, w którego w
skład
wchodziły:
Jolanta
Danak-Gajda
etnomuzykolog z Polskiego Radia Rzeszów,
Katarzyna Ignas - etnograf, Agata Mazur
- etnomuzykolog.

Występ zespołu z Kisielowa

Zespół Śpiewaczy z Rożniatowa za kolędy
„Czas radości” oraz „Bóg w Trójcy Świętej”
uplasował się na II miejscu. Zespół Śpiewaczy
z Maćkówki za kolędy „Przylecieli Aniołkowie”,
„O mili królowie” oraz „Niebo i ziemia” uzyskał
wyróżnienie. Również wyróżnienie otrzymał
Zespół Śpiewaczy z Łapajówki za kolędy „A co to
ziemianie” oraz „Pastuszkowie bracia mili”.
Anna Niemczak

IV GMINNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK
W dniu 31 stycznia zabytkowy pałac
w Zarzeczu od godz. 14.00 rozbrzmiewał kolędami
i pastorałkami w wykonaniu dzieci i młodzieży.
Nie zabrakło starych, pięknych pastorałek oraz
nowych, wpadających w ucho kolęd. Uczestnicy
bardzo przeżywali publiczny występ. Komisja
w składzie: Grażyna Winiarz – dyrygent chóru
parafialnego z Zarzecza oraz Barbara Szczygieł –
instruktor Centrum Kultury w Zarzeczu miała nie
lada problem z wyłonieniem laureatów, ponieważ
poziom wokalny i instrumentalny był bardzo
wysoki i wyrównany.
Po burzliwych obradach wyłoniono zwycięzców.
Kategoria – klasy „0”

I miejsce - Kacper Szeliga z Pełnatycz,
I miejsce - Ola Majkut z Siennowa.
Kategoria – klasy I – III
I miejsce – Gabriela Obłoza z Zarzecza,
I miejsce – Amelia Piątek z Pełnatycz,
II miejsce – Adam Lonc z Kisielowa,
II miejsce - Kinga Kozłowska z Kisielowa,
II miejsce – Iga Dziad z Zarzecza,
II miejsce – Wiktoria Kruk z Pełnatycz,
III miejsce – Kamil Szal z Zarzecza,
III miejsce – Marlena Szklarz z Zarzecza,
III miejsce – Klaudia Szałaj,
III miejsce – Emilia Krukar z Kisielowa,
III miejsce – Klaudia Nykiel z Maćkówki.
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Kategoria – klasy IV – VI
I miejsce – Marlena Szeliga z Pełnatycz,
II miejsce – Arkadiusz Wójcik z Zalesia,
III miejsce – Dagmara Kaczmarzyk z Rożniatowa.
Kategoria – Zespoły
I miejsce – 12-osobowy Zespół „Kamerton”
z Zarzecza,
I miejsce – Aleksander Pacholarz i Sylwia Pacholarz
z Żurawiczek,
II
miejsce
–
Dominika
Wereszczyńska
z 7-osobowym zespołem z Siennowa,
II miejsce – Paulina Depciuch z 7-osobowym
zespołem flecistek z Zarzecza,
II miejsce – 8-osobowy Zespół “Orlenki”
z Pełnatycz,
III miejsce – 6-osobowy Zespół kl. II-III
z Pełnatycz,
III miejsce – 8-osobowy Zespół z Maćkówki.
Kategoria – Gimnazja
I miejsce – Gabriela Kwaśniak z Zarzecza,
I miejsce – Aleksander Pacholarz z Maćkówki,
II
miejsce
–
Katarzyna
Wereszczyńska
z Siennowa,
III miejsce – Ewelina Nykiel z Siennowa,
III miejsce – Michalina Stęc z Siennowa.
Kategoria – Szkoły średnie

I miejsce – Martyna Kaczmarzyk z Zespołu Szkół
Rolniczych w Zarzeczu.
W przeglądzie uczestniczyło 98 osób ze
wszystkich szkół podstawowych, gimnazjum
i szkoły średniej z terenu naszej gminy.

Występ zespołu „Orlenki” z Pełnatycz

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody
rzeczowe i dyplomy. Centrum Kultury w Zarzeczu
składa podziękowanie wszystkim uczestnikom,
dyrektorom,
nauczycielom
i
rodzicom
za
przygotowanie dzieci i młodzieży na Przegląd
Kolęd i Pastorałek.
Anna Niemczak

WARSZTATY DLA MAŻORETEK
W dniach 18-19 br. lutego odbyły się
warsztaty dla mażoretek, czyli dziewcząt, które
towarzyszą Gminnej Orkiestrze Dętej podczas
występów. Zajęcia odbywały się na obiektach
Hali Sportowej i zabytkowego Pałacu w Zarzeczu.
W warsztatach wzięło udział 20 dziewcząt, które
doskonaliły swój warsztat artystyczny pod
kierunkiem choreograf Dominki Kuźmy. Ferie
były doskonałą okazją do zorganizowania tego
przedsięwzięcia.
Zajęcia
odbywały
się
w godzinach 9.00 – 18.00. Oprócz nauki nie
zabrakło czasu na rozrywkę. Atrakcją warsztatów
był kulig, gdzie wozami konnymi powozili
Wojciech Wlazełek, Edward Kostecki i Jan
Drapała, którym organizatorzy składają serdeczne
podziękowania.

Kulig zorganizowany dla uczestników warsztatów

Anna Niemczak
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PODKARPACKIE OŚRODKI PRZEDSZKOLNE
Tym razem zima zagościła na dobre, śnieg
i mróz daje się we znaki, ale mimo to
w przedszkolu gwarno i wesoło. W 14-tu
Podkarpackich
Ośrodkach
Przedszkolnych
w naszej gminie praca przebiega w miłej i ciepłej
atmosferze.
Czas świąt został bardzo mocno
zaakcentowany w każdym z ośrodków, dzieci
wraz z nauczycielami i rodzicami w grudniu
ubierały choinki, organizowały jasełka i spotkania
opłatkowe, zaś w styczniu hucznie świętowały
Dzień Babci i Dziadka. Życzenia i piosenki,
kwiaty i laurki wszystko po to, by podziękować
i docenić pracę kochanych dziadków.
W lutym rozpoczął się drugi etap szkoleń
dla rodziców z Zarzecza, Łapajówki, Rożniatowa,
kolejne odbędą się w marcu. Tym razem
warsztaty kończą się uzyskaniem zaświadczenia
i książką „Jak wychować silną osobowość
dziecka?”. Tym którzy uczestniczyli w spotkaniu
- dziękujemy,
pozostałych zachęcamy do
licznego udziału.
W
dniu
10
lutego
2010
roku
w
Zabytkowym
Pałacu
Dzieduszyckich
w Zarzeczu odbyła się rada podsumowująca
funkcjonowanie ośrodków w I półroczu roku
szkolnego
2009/2010.
Podczas
spotkania
przedstawiono uwagi i spostrzeżenia w oparciu
o odbyte monitoringi i kontrole, przeanalizowano
frekwencję
dzieci,
omówiono
zasady
dokumentowania
pracy
ośrodków
oraz
rozstrzygnięto konkurs kronik prowadzonych
w ośrodkach przedszkolnych.
W gronie wyróżnionych znalazły się
kroniki z Zalesia – nauczyciel Monika Piejko–
Płoskoń, z Siennowa nr 1 – nauczyciel Anna
Wierzbicka, z Siennowa nr 2 – nauczyciel Renata
Gargała, z Zarzecza nr 3 – nauczyciel Beata
Stepaniak, której jednocześnie gratulujemy za
troskliwą opiekę nad szesnaściorgiem 3-latków,
które są najmłodszą grupą przedszkolaków.

Warto dodać, że podczas spotkania
przedstawiono fragment programu nakręconego
w
ośrodku
przedszkolnym
w
Zalesiu,
wyemitowanego
w
dniu
29.11.2009
r.,
w programie „Dzień Dobry TVN”, w którym
sławna aktorka z serialu „Przystań” Sonia
Bohosiewicz wyraziła swoją opinię na temat
naszych ośrodków przedszkolnych. Zapytana
przez
redaktora
prowadzącego
Andrzeja
Sołtysika „Byłaś tam, na wschodzie i sprawdziłaś
to wszystko własnymi oczami (…)”, odparła: „Jest
rewelacyjne to, co oni tam zrobili. HULA – to jest
małe słowo, absolutnie. Tam, to po prostu MEGA
HULA”. Sonia podkreśliła, że organizacja 81
ośrodków przedszkolnych w tak krótkim czasie,
to jest po prostu szaleństwo, za którym stoi jakaś
grupa zapaleńców. Na zakończenie programu
redaktorka Magda Mołek stwierdziła, że
najlepszą rekomendacją dla naszych przedszkoli
jest postawa dwuletniej Oli z Zalesia, która tak
strasznie płakała, że jej starsza siostra chodzi do
przedszkola, i że tam jest tak fajnie, i że ona tez
tam chce iść …
Dzieciom, nauczycielom i rodzicom
Podkarpackich
Ośrodków
Przedszkolnych
w imieniu zespołu zarządzającego życzymy
miłych spotkań w ośrodkach przedszkolnych,
licznego udziału w zajęciach, owocnej pracy
i współpracy w najbliższych miesiącach.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy
na stronę internetową podkarpackich ośrodków
przedszkolnych:
www.podkarpackie-osrodki-przedszkolne.pl,
na której można znaleźć najświeższe informacje
z Podkarpackich Ośrodków Przedszkolnych oraz
obejrzeć program „Dzień Dobry TVN”.
Marta Ulma – Baran
Sylwia Bembenek
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CO SŁYCHAĆ W NASZYCH SZKOŁACH?
PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIA DROGĄ DO WIEDZY
„Pierwsze uczniowskie doświadczenia
drogą do wiedzy”, to największy projekt
edukacyjny w Polsce, finansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu
państwa. O jego skali wielkości świadczy wartość
budżetu wynosząca ok. 46 milionów. Trwa on od
października 2008r., a jego kolejne dwa etapy
realizowane będą do grudnia 2011r. Realizatorem
projektu jest Grupa Edukacyjna S.A., wydawca
materiałów i pomocy edukacyjnych MAC i JUKA.
Celem projektu jest wdrożenie elastycznego
modelu edukacji małych dzieci oraz zbudowanie
dobrych podstaw do dalszej kariery szkolnej
i życiowej dziecka. Został on skierowany do
150.000
uczniów
z
klas
pierwszych,
z
województwa
lubelskiego,
łódzkiego,
małopolskiego,
podkarpackiego,
śląskiego
i świętokrzyskiego. Stanowi to 40% szkół
z terenów objętych projektem.
Z terenu naszej gminy do realizacji
projektu zakwalifikowały się: Szkoła Podstawowa
im.
Stefana
Kardynała
Wyszyńskiego
w Rożniatowie, Szkoła Podstawowa im. Orła
Białego w Pełnatyczach, Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II
w Zarzeczu, Szkoła Podstawowa im. Św.
Królowej
Jadwigi
w
Maćkówce,
Szkoła
Podstawowa
im.
Św.
Brata
Alberta
w Żurawiczkach.
Właśnie w grudniu 2009r. zakończył się
I etap realizacji projektu. Z powodu czynników
obiektywnych, realizację projektu przesunięto
w czasie tak, że wzięli w nim udział uczniowie
obecnych kl. II.
Projekt zakładał przeprowadzenie 50
godz. zajęć dodatkowych dla uczniów w klasach
wyposażonych
w
nowoczesne
środki
dydaktyczne o wartości około 6 tyś. złotych.
W klasopracowniach zorganizowano strefy

edukacyjne w postaci Ośrodków Zainteresowań,
w których to dzieci mogły realizować działania
edukacyjne zaplanowane przez nauczyciela,
zgodnie ze swoimi możliwościami, zdolnościami
i talentami. Pojawiła się nie tylko możliwość
indywidualizacji nauczania, ale także manifestacji
własnych potrzeb i ujawniania posiadanych przez
dzieci talentów.

Występ dzieci z Żurawiczek

Bazą teoretyczną projektu jest Teoria
Wielorakich Inteligencji Howarda Gardnera, która
została uznana za jedno z największych odkryć
nauk społecznych XX wieku. Zgodnie z nią każdy
ma swoje unikalne zasoby, swój własny
indywidualny profil inteligencji. Każdy z nas jest
więc zdolny, a istotą edukacji powinno być te
zdolności i talenty wspierać i pielęgnować.
Dziecko pracując preferowanym stylem
uczenia się, we własnym tempie, zgodnie ze
swymi potrzebami, będzie miało większą
motywację do nauki, oraz szansę na rozwinięcie
swego potencjału. Do projektu zostali włączeni
rodzice, których zapoznano z diagnozą profili
inteligencji swoich dzieci oraz założeniami
merytorycznymi projektu.
Wacław Wdowiak
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WSPÓŁPRACA Z PODKARPACKIM HOSPICJUM DLA DZIECI W RZESZOWIE
„Troska o dziecko jest pierwszym,
podstawowym sprawdzianem
stosunku człowieka do człowieka”
Jan Paweł II
Słowa naszego Wielkiego Polaka – dziś już
Sługi Bożego Jana Pawła II skłaniają do refleksji
i pochylenia się nad tematem dzieci, które
w jakikolwiek sposób cierpią, są skrzywdzone
przez swój los, pozbawione ciepła i miłości
rodziców, a niekiedy w samotności czekających
na zamknięcie ich krótkiej księgi życia.
Społeczność szkolna Zespołu Szkół im. św. Brata
Alberta z Żurawiczek podejmuje wiele zadań
mających na celu pomoc dzieciom chorym i w
trudnej sytuacji. W grudniowym numerze
„Kuriera Zarzeckiego” wspomniałam o licznych
akcjach
charytatywnych
przeprowadzanych
w naszej szkole na rzecz chorych i potrzebujących
dzieci.
Teraz chciałabym zwrócić uwagę na los
dzieci z chorobami nowotworowymi, które
niekiedy po raz ostatni cieszyły się wspaniałymi
wakacjami, przyjaciółką ze szkolnej ławy, czy też
promykami słońca, które zagląda do szpitalnego
okna.
Anna
Kamieńska
pisała:
„Zmartwychwstanie to nadzieja, że to co jest

wartością musi trwać i odradzać się”.
Taką odradzającą się nadzieją nasza społeczność
szkolna postanowiła zanieść małym pacjentom
z chorobami nowotworowymi przebywającymi
w hospicjum w Rzeszowie. Nawiązaliśmy
współpracę z Podkarpackim Hospicjum dla
Dzieci, specjalistyczną organizacją działającą na
terenie naszego województwa, która obejmuje
opieką domową dzieci i młodzież. Współpraca
rozpoczęła się odpowiedzią na prośbę dzieci
i napisaniem przez uczniów naszej szkoły
licznych listów, które jak się potem okazało
sprawiły
wiele
radości
dzieciom,
które
przeżywają ostatni etap swojego życia. To
przedsięwzięcie nie było z naszej strony ostatnim.
Znając ciężką sytuację takich instytucji jak
hospicja borykające się licznymi trudnościami,
postanowiliśmy wspomóc materialnie, wysyłając
na konto tej Fundacji pieniądze, które pomogą
dzieciom spędzić ostatnie dni swojego życia.
Krystyna Drapała

WIECZÓR KOLĘD W ZSR W ZARZECZU
12 stycznia 2010 roku zgodnie z tradycją
w Zespole Szkół Rolniczych w Zarzeczu odbył się
Wieczór Kolęd. Na spotkanie organizowane przez
dyrekcję i pracowników ZSR zaproszono Władze
Gminy i Powiatu, Dyrektorów okolicznych szkół
podstawowych i gimnazjów, chór parafialny oraz
społeczność
lokalną.
Gościem
specjalnym
wieczoru był perkusista zespołu Skaldowie
Jan Budziaszek.
Nasz gość spotkał się przed południem
z młodzieżą klas trzecich Publicznego Gimnazjum
w Zarzeczu oraz grupą młodzieży technikum

w ZSR. Spotkania pana Janka z młodzieżą
z Gimnazjum i ZSR w Zarzeczu stały się tradycją,
gdyż w obydwu szkołach odbyły się już po raz
trzeci. A w tym dniu mogliśmy wraz
z Przyjacielem naszej szkoły przeżyć dzisiejsze
spotkanie. Był to czas wspólnego kolędowania,
biesiadowania, ale przede wszystkim spotkanie
integrujące w ten świąteczny czas. Uroczystość
rozpoczął dyrektor Bogusław Bąk witając
wszystkich zebranych, a przede wszystkim
wyśmienitego gościa, kolędnika zwiedzającego
cały świat – Jana Budziaszka. Po przemówieniach
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zaproszonych gości rozpoczął się spektakl
teatralny przygotowany przez uczniów Zespołu
Szkół Rolniczych w Zarzeczu pt. „Dobra nowina”.
Kolejny raz został on wystawiony w murach
naszej szkoły, ale po raz pierwszy miało szansę go
obejrzeć tak szerokie grono zebranych. Cały
spektakl został opracowany pod opieką Bożeny
Kolasy.
Przedstawienie
wywołało
aplauz
u publiczności wprowadzając obecnych gości
w świąteczny i refleksyjny nastrój. Połączone siły
chóru parafialnego w Zarzeczu i szkolnego chóru
pod dyrygenturą Grażyny Winiarz porwały do
wspólnego śpiewania wszystkich uczestników
wieczoru. Do zaśpiewania zwrotek pastorałki
„Oj Maluśki Maluśki…” zostali „wywołani”
soliści wybrani z różnych szkół i profesji czy
kategorii wiekowych. Każdy otrzymał gromkie
brawa, a cała sala radośnie odśpiewywała refren.
Kolędowanie ubogacone było rozważaniami pana
Jana, co uczyniło ten wieczór bardziej
wspólnotowym, a śpiew nabrał swoistej głębi.
Obecność Jana Budziaszka była też
świadectwem, że osoba bardzo popularna, grająca
w popularnym zespole może być kimś
skromnym, przystępnym, a jednocześnie mimo
popularności pozostać człowiekiem głębokiej
wiary z odwagą jej wyznawania.
Cała uroczystość odbywała się przy
świątecznych dekoracjach i bogato zdobionych
stołach przygotowanych przez uczniów naszej
szkoły. Nie obyło się bez poczęstunku,

tradycyjnych polskich dań i zaskakujących
nowości. Wszystko to zorganizowane zostało pod
czujnym okiem nauczycieli z pionu żywienia
przez młodzież ZSR kształcącą się w zawodach
kelner, technik żywienia i gospodarstwa
domowego oraz kucharz małej gastronomii.

Wspólne kolędowanie z Janem Budziaszkiem

Po zakończeniu spotkania wszyscy chętni
mieli możliwość indywidualnego spotkania
z naszym Gościem oraz otrzymania pamiątkowej
płyty i autografu.
Tradycja wspólnego kolędowania to
typowo polski, stary zwyczaj świąteczny,
konsekwentnie kultywowany przez naszą szkołę.
Cieszymy się, że w tym wyjątkowym okresie
społeczność lokalna, pracownicy szkoły oraz
rodzice i uczniowie zjednoczyli się w obliczu tego
świątecznego czasu.
Grażyna Winiarz

DWA TYGODNIE SŁODKIEGO LENISTWA
Od dnia 15 do 28 lutego uczniowie
naszego województwa odpoczywali od szkolnych
ławek. Dzięki Krajowej Radzie Izb Rolniczych
w Warszawie, 19 uczniów z naszej gminy
skorzystało z zimowiska w Zakopanem. Byli to
uczniowie,
których
przynajmniej
jeden
z rodziców lub opiekunów prawnych opłaca
składki KRUS lub jest emerytem, rencistą
pobierającym świadczenia z KRUS. Wyjazd został
dofinansowany przez Fundusz Składkowy
Ubezpieczenia Społecznego Rolników z siedzibą

w Warszawie. Wyjazd do Zakopanego został
podzielony na dwa turnusy, z pierwszego
turnusu w okresie od 13 do 22 lutego skorzystało
4 uczniów, a w kolejnym, w okresie od 18 do 27
lutego skorzystało 15 uczniów. Podczas
zimowiska uczniowie zwiedzali Zakopane,
wjeżdżali kolejką na Gubałówkę, korzystali
z basenu „Wodny Raj” w Aqua Parku oraz
uczestniczyli z licznych wycieczek autokarowo –
pieszych. W wolnym czasie korzystali z uroków
zimy na świeżym powietrzu.
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Dla uczniów, którzy pozostali w domach,
dyrektorzy szkół zapewnili bogatą ofertę zajęć,
między innymi: wyjazdy na basen i lodowisko,
zajęcia na hali sportowej i w szkołach. Uczniowie
mogli skorzystać z warsztatów artystycznych na
których rozwijali swoje umiejętności taneczne,
plastyczne i teatralne. Dla bardziej dociekliwych
zostały zorganizowane kółka przedmiotowe, na
których mogli pogłębiać swoją wiedzę z zakresu
języków obcych, historii, matematyki oraz
informatyki.
Największą jednak popularnością cieszyły
się zajęcia zorganizowane na basenie i lodowisku
MOSiR w Jarosławiu, gdzie w nowoczesnym
obiekcie rekreacyjno-sportowym uczniowie mogli
doskonalić jazdę na łyżwach, a następnie
korzystać z atrakcji dostępnych w krytym basenie
kąpielowym.

Wspólne zdjęcie z jarosławskiego lodowiska

Sylwia Bembenek

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
UCZEŃ NA WSI
W dniu 16.12.2009 r. Gmina Zarzecze
podpisała
z
Państwowym
Funduszem
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych
w Rzeszowie umowę na realizację programu
„Uczeń na Wsi - pomoc w zdobyciu
wykształcenia przez osoby niepełnosprawne
zamieszkujące gminy wiejskie”.
Gminie Zarzecze zostało przyznane
dofinansowanie ze środków PFRON na realizację
programu w roku szkolnym 2009/2010 w kwocie
134.772 zł. Program realizowany jest od 2007 r.
W roku szkolnym 2009/2010 do programu
„Uczeń na wsi” przystąpiło 73 uczniów
posiadających
ważne
orzeczenie
o niepełnosprawności z terenu gminy Zarzecze,

w tym 35 uczniów uczęszczających do szkoły
podstawowej, 19 uczniów ze szkoły gimnazjalnej
oraz 19 uczniów ze szkoły ponadgimnazjalnej.
Wysokość dofinansowania przypadająca na
jednego ucznia w roku szkolnym 2009/2010
uczęszczającego
do
szkoły
podstawowej
i gimnazjalnej wynosi 1.633 zł, natomiast
wysokość dofinansowania dla ucznia szkoły
ponadgimnazjalnej wynosi 2.450 zł.
Wnioskodawca otrzymuje zwrot kosztów
za zakup towarów lub usług na podstawie
oryginałów
dokumentów,
potwierdzających
wysokość poniesionych kosztów.
Anna Krzeszowska-Gwóźdź

INFORMACJA W SPRAWIE ZMIAN USTALANIA PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

Od 1 stycznia 2010r. nastąpiła zmiana
zasad

ustalania

pielęgnacyjnego.

prawa
Dotychczas,

do

świadczenie pielęgnacyjne należało spełnić m. in.

świadczenia
aby

kryterium dochodowe nie przekraczające 583 zł

otrzymać

miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny.
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Obecnie świadczenie pielęgnacyjne jest

pielęgnacyjnego, prawo to zostanie ustalone

ustalane bez względu na dochód rodziny.

począwszy od miesiąca, w którym złożono

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli

wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub

osoba ubiegająca się nie podejmuje lub rezygnuje

stopnia niepełnosprawności.

z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu

Po

zmianach

ustawy

o

świadczenie

sprawowania opieki nad osobą legitymującą się

pielęgnacyjne może także ubiegać się siostra lub

orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze

brat,

wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej

w pierwszym stopniu pod warunkiem, że nie ma

opieki lub pomocy innej osoby w związku ze

osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu, albo

znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej

gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki

egzystencji

(osoby spokrewnione w pierwszym stopniu to

oraz

konieczności

stałego

współudziału na co dzień opiekuna dziecka

osobą

legitymującą

się

nie

tylko

osoba

spokrewniona

np. ojciec, dziadek, syn, czy wnuk).

w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
albo

a

Osoba, na którą składa się wniosek

orzeczeniem

o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego nie

o znacznym stopniu niepełnosprawności.

może pozostawać w związku małżeńskim.

Ważną zmianą jest także to, że prawo do

O świadczenie pielęgnacyjne nie może

świadczenia w chwili obecnej jest ustalane do

ubiegać się osoba, która ma ustalone prawo do

ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa

emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego,

termin ważności orzeczenia, a nie jak poprzednio

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

na okres zasiłkowy.

zasiłku

Ponadto, w przypadku, gdy w okresie
trzech

miesięcy,

licząc

od

dnia

przedemerytalnego

przedemerytalnego,

wydania

gdy

lub

osoba

świadczenia
w

rodzinie

ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury

orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o

na dziecko wymagające opieki.

stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony
Anna Krzeszowska-Gwóźdź

wniosek o ustalenie prawa do świadczenia

„CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE ZARZECZE”
Gminny

Społecznej

- rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

w Zarzeczu od 2008r. realizuje projekt pt. Czas na

Poddziałania 7.1.1 - rozwój i upowszechnianie

aktywność

aktywnej

w

Ośrodek

gminie

Pomocy

Zarzecze

w

ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

społecznej.

VII - promocja integracji społecznej Działania 7.1
19
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W roku 2010 r. do projektu przystąpiło

organizowane kursy zawodowe, które trwać będą

9 osób, w tym 6 kobiet i 3 mężczyzn. W styczniu

od 1 do 3 miesięcy.

2010 r. zostały zawarte kontrakty socjalne przez
pracowników

socjalnych

z

osobami,

W

które

roku

2008

i

2009

uczestniczyło

w projekcie łącznie 14 osób, które otrzymały

przystąpiły do udziału w projekcie w 2010 r.

wsparcie

W lutym 2010 r. 9 osób biorących udział

psychologiczne,

zawodowego

w projekcie uczestniczyło w zorganizowanym

pomoc

oraz uczestniczyły

doradcy

w kursach

zawodowych takich jak:

wyjeździe do Ośrodka szkoleniowego w Krynicy

 sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej,

Zdrój,

 eksploatacja

gdzie

zorganizowane

były

zajęcia

dotyczące treningu umiejętności i kompetencji

pomiaru

i

dozoru

I elektroenergetyczna,

społecznych, jak również szkolenie z zakresu

 spawacz metodą MAG-135,

doradztwa zawodowego. Osoby przebywały tam

 kucharz małej gastronomii,

razem

 kierowca wózków jezdniowych,

ze

swoimi

dziećmi.

Dzieci

miały

zapewnioną opiekę. Do Ośrodka w Krynicy Zdrój

 kosmetyczka,

osoby zostały dowiezione busem. W ramach

 metody przedłużania paznokci,

projektu

szkolenia,

 palacz CO.

wyżywienia, noclegu, wynajem sali wykładowej,

Gminny

pokrywane

były

koszty

grupa

Ośrodek

Pomocy

Społecznej

dojazdu dla uczestników projektu oraz ich dzieci,

w Zarzeczu nawiązał współpracę z Powiatowym

koszt opiekunki do dzieci.

Urzędem Pracy w Przeworsku, który deklaruje się

Po

odbytym

treningu

umiejętności

pomóc osobom bezrobotnym, które brały udział

i kompetencji społecznych jak również szkoleniu

w projekcie pt. „Czas na aktywność w gminie

z zakresu doradztwa zawodowego, zgodnie

Zarzecze”.
Anna Krzeszowska-Gwóźdź

z propozycją osób biorących udział w projekcie
od kwietnia 2010 r. do listopada 2010 r. będą

SPOTKANIE OPŁATKOWE DLA OSÓB STARSZYCH I SAMOTNYCH
W dniu 6.01.2010 r. w zarzeckim pałacu
odbyło

się

spotkanie

opłatkowe

dla

się

osób

opłatkiem.

Następnie

zorganizowano

poczęstunek, wspólne kolędowanie oraz zabawę.

starszych i samotnych z terenu Gminy Zarzecze.

Całą imprezę uświetniał swoją obecnością

Przybyłych gości powitał Wiesław Kubicki - Wójt

Zespół

Śpiewaczy

z

Kisielowa.

Sołtys

wsi

Gminy Zarzecze. Słowo Boże wygłosił Ksiądz

Zarzecze Józef Skałuba umilał atmosferę poprzez

Prałat Zenon Ruchlewicz – Proboszcz Parafii

grę na akordeonie.
Anna Krzeszowska-Gwóźdź

w Zarzeczu. Składano sobie życzenia i dzielono
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OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
Z HISTORII OSP ROŻNIATÓW
Ochotnicza Straż Pożarna w Rożniatowie
powstała w roku 1922. Organizatorem był
sekretarz gminy Leon Boratyn. W tym czasie
wójtem był Kazimierz Granda, późniejszy prezes
OSP. Założona straż nie miała sprzętu
strażackiego, umundurowania, ani uzbrojenia.
Pomimo początkowych trudności z poświęceniem
organizuje festyny, przedstawienia amatorskie,
zabawy dochodowe i podobne imprezy, a cały
dochód przeznacza na potrzeby OSP. Pierwszymi
członkami OSP w Rożniatowie byli: Kazimierz
Granda – prezes, Leon Boratyn – naczelnik,
Walerian Mikos – skarbnik oraz Stanisław
Boratyn, Józef Górski, Stanisław Granda,
Władysław Granda, Antoni Kamieński, Jan
Mielniczek, Józef Paja, Franciszek Płocica, Karol
Stęc, Władysław Stęc, Antoni Surmiak, Józef
Surmiak.
Za uzyskane pieniądze kupiono ręczną
sikawkę
przenośną,
w
warsztatach
hr.
Dzieduszyckiego
dorobiono
podwozie.
Drewnianą remizę strażacką wybudowano
w czynie społecznym, przy pomocy finansowej
uzyskanej
w
Wydziale
Powiatowym
w Jarosławiu.
W 1928 roku zakupiono 13 bluz
strażackich, 13 hełmów mosiężnych, 13 dużych
sokołów (na hełmy) i 13 par łusek metalowych (na
hełmy), 12 pasów płóciennych i 2 pasy skórzane,
trąbkę sygnałową, 10 toporów strażackich, linki,
4 bosaki, 2 wiadra i 12 metrów węża.
Naczelnik OSP Stanisław Boratyn położył
nacisk na wyszkolenie bojowe strażaków.
To sprawiło, że straż rożniatowska zyskała
uznanie władz powiatowych za sprawność
działania i wyszkolenie. O wysokiej sprawności
świadczyły wyniki w zawodach strażackich,
na których OSP zdobywała pierwsze miejsca.
W okresie okupacji niemieckiej, naczelnik
Boratyn został aresztowany i wywieziony do
obozu koncentracyjnego w Oranienburgu.

Od 1940 r. funkcję naczelnika objął Józef Paja
i pełnił ją do 1951 roku.
Sprzęt strażacki i umundurowanie uległy
zniszczeniu i nie nadawały się do dalszego
użytkowania. Od 1951 r. kiedy naczelnikiem
zostaje Tadeusz Granda,
OSP
wznawia
działalność. Następuje reorganizacja, dobór
odpowiednich ludzi, zaopatrzenie straży w sprzęt
i potrzebne wyposażenie, zakupiono m.in.
beczkowóz o pojemności 1000 l. Niedługo potem
OSP otrzymuje motopompę typu M-800.
Marzeniem naczelnika i strażaków było
wybudowanie nowej remizy. Marzenia się
spełniają, bo w 1959 roku oddano do użytku
remizę strażacką, w której mieści się garaż na
samochód strażacki, magazyn na sprzęt i mała
świetlica. Jak się później okazało, że jest
możliwość rozbudowy remizy z okazji 1000-lecia
Państwa Polskiego, dobudowano nowy budynek
i w 1966 oddano do użytku dużą salę wraz ze
sceną widowiskową, która zaspakaja potrzeby
kulturalno-oświatowe. W 1966 r. w Rożniatowie
OSP liczyła 19 członków: Antoni Kaduk – prezes,
Tadeusz Granda – naczelnik, Tadeusz Stęc –
zastępca naczelnika, Stanisław Granda – skarbnik,
Zbigniew Widziszewski – sekretarz. W 1973 r.
OSP otrzymuje samochód bojowy STAR z KPSP
w Przeworsku. Pierwszym kierowcą był Andrzej
Bałanda i Bolesław Bluczak.
W okresie 1951 – 1994 r. funkcję naczelnika
pełnił Tadeusz Granda, prezesami straży byli od
1966 r. Antoni Kaduk, Stanisław Pawłowski
i Władysław Gąsior. Od 1995 r. prezesem straży
zostaje
Bolesław
Bluczak,
naczelnikiem
Władysław
Gąsior.
Opiekunem
drużyn
młodzieżowych dziewcząt i chłopców jest
Wiesław Wierzbicki. Od 2009 roku funkcję
naczelnika pełni Mateusz Rusinek. W 1997 r.
jednostka otrzymała Sztandar oraz została
odznaczona złotym medalem „Za Zasługi dla
Pożarnictwa”.
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Aktualnie nasza jednostka liczy 84
członków, 51 członków czynnych, w tym drużyna
żeńska 17 osób, dwie drużyny młodzieżowe:
13 dziewcząt i 19 chłopców.
Baza techniczna: remiza, samochód
GBAM-2,5/16/8,
2
motopompy
oraz
wyposażenie z umundurowaniem.

Zawody weteranów – Zarzecze 2008
Jednostka zajmowała czołowe miejsca
w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu
gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Formy
pracy społeczno-kulturalnej to organizowanie
zabaw,
festynów,
zbieranie
darów
dla
poszkodowanych, adoracja Grobu Pańskiego,
praca społeczna na rzecz społeczności lokalnej,
aktywna współpraca z KGW.
Wśród zachowanych eksponatów zachowała się
sikawka konna.

Drużyna OSP Rożniatów

Bolesław Bluczak

ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
PLASTYCZNEGO „ZAPOBIEGAJMY POŻAROM”
Dnia 13 lutego 2010 r. w Zabytkowym
Pałacu w Zarzeczu po raz kolejny odbyły się
eliminacje
wojewódzkie
Ogólnopolskiego
Konkursu
Plastycznego
pod
hasłem
„Zapobiegajmy pożarom”. Na tę uroczystość
przybyli do Zarzecza członkowie Prezydium
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
w Rzeszowie. Wśród nich byli: Zastępca
Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiej PSP
w Rzeszowie st. bryg. Roman Petrykowski
i Komendant Powiatowy PSP w Przeworsku bryg.
mgr inż. Jan Kwolek. W uroczystości uczestniczyli
również Przewodniczący Rady Gminy Zarzecze
Tadeusz Dryniak, Przewodniczący Komisji ds.
Oświaty, Kultury, Kultury fizycznej, Zdrowia
i Rodziny Izydor Pieniążek, laureaci, nauczyciele
i rodzice.

W swoim wystąpieniu Wójt Gminy
Zarzecze
Wiesław
Kubicki
podziękował
uczestnikom, którzy wykonali prace plastyczne
oraz nauczycielom i opiekunom, którzy zachęcili
ich
do wzięcia udziału
w
konkursie.
Poinformował, że w roku bieżącym jest to już VII
edycja. Przez te 7 lat przewinęło się przez
konkurs 20 powiatów z woj. podkarpackiego.
Na szczególne wyróżnienie zasługują te
powiaty, które na etap wojewódzki przysyłają
prace plastyczne każdego roku. Należą do nich
powiaty: mielecki, krośnieński, przeworski,
kolbuszowski,
łańcucki,
tarnobrzeski
i jarosławski. Prace z wymienionych powiatów
zajmują wysokie lokaty na szczeblu centralnym
w Warszawie. Dotychczas prace plastyczne
przysłało do Zarzecza 530 szkół. Na szczeblu
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centralnym w Warszawie z woj. podkarpackiego
było do tej pory 51 laureatów.
Spotkania z finalistami odbywały się zawsze
w Warszawie. Młodzież zwiedziła m.in. Zamek
Królewski, Starówkę, Pałac w Wilanowie,
Łazienki Królewskie, Teatr Wielki, obejrzała
wystawę w Zachęcie, była na sztuce w teatrze.
Dla większości z nich był to pierwszy wyjazd do
stolicy. Udział w plenerze artystycznym jest
główną nagrodą dla laureatów szczebla
centralnego.
Dotychczas
w
plenerach
artystycznych
z
naszego
województwa
uczestniczyło 37 osób. Na początku kwietnia
w Warszawie odbędzie się finał tego konkursu.
Z terenu gminy Zarzecze nagrody
i wyróżnienia otrzymali:
I grupa wiekowa – przedszkole
Wyróżnienia:
Grzegorz Gołąb - Szkoła Podstawowa im. Orła
Białego w Pełnatyczach,
Kacper Pilch - Szkoła Podstawowa im. Marii
Konopnickiej w Siennowie.
II grupa wiekowa - szkoła podstawowa klasy I-III
III miejsce Katarzyna Wojciechowska - Szkoła
Podstawowa im. Orła Białego w Pełnatyczach,
Wyróżnienia z naszej gminy otrzymali:
Marzena Hajczewska i Aleksandra Szymańska
- Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi
w Maćkówce,
Jakub Malawski i
Daria Lonc - Szkoła
Podstawowa im. Orła Białego w Pełnatyczach,
Kacper Surmiak - Szkoła Podstawowa im.
Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Rożniatowie
Michał Jeżowski- Szkoła Podstawowa im. Marii
Konopnickiej w Siennowie
III grupa wiekowa – szkoła
podstawowa
- klasy IV –VI
Wyróżnienia:
Klaudia Sopel - Szkoła Podstawowa im. św.
Jadwigi w Maćkówce,
Marlena Szeliga- Szkoła Podstawowa im. Orła
Białego w Pełnatyczach ,
Olga Wach i Aleksandra Zięba - Szkoła
Podstawowa
im.
Stefana
Kardynała
Wyszyńskiego w Rożniatowie,

Karolina Nykiel i Łukasz Nykiel - Szkoła
Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Siennowie
Justyna
Turek
Szkoła
Podstawowa
w Żurawiczkach.
IV grupa wiekowa –gimnazjum
Wyróżnienia otrzymali:
Klaudia
Marcińczak,
Bartosz
Nykiel,
Magdalena
Trojnar,
Patryk
Wychodnik
- Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Zarzeczu,
Piotr Bartman - Publiczne Gimnazjum im. Brata
Alberta w Żurawiczkach.
V grupa wiekowa – szkoły ponadgimnazjalne
Bartosz Mamak - I LO im. Mikołaja Kopernika
w Jarosławiu,
Justyna Nowińska - Zespół Szkół DrogowoGeodezyjnych i Licealnych im. A. Witkowskiego
w Jarosławiu.

Uroczystość wręczania nagród

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy
oraz
nagrody
rzeczowe.
Nagrodzone
i wyróżnione prace zostaną przesłane na szczebel
centralny do Zarządu Głównego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej w Warszawie.
Atrakcją dla laureatów konkursu było
zwiedzanie
Muzeum
Dzieduszyckich
w
Zarzeczu
i
Muzeum
Pożarnictwa
w Przeworsku.
Janina Mamak
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CZY NA TERENIE GMINY ZARZECZE JEST BEZPIECZNIE?
W roku 2009 i początkiem roku 2010 na
terenie gminy Zarzecze zaistniało łącznie 50
przestępstw z tego najwięcej na terenie
miejscowości Zarzecze - 18, a najmniej na terenie
miejscowości Zalesie, Łapajówka i Kisielów po
1 przestępstwie. Policjanci Rewiru Dzielnicowych
w Zarzeczu zatrzymali do kontroli drogowej
23 nietrzeźwych kierujących samochodami, bądź
rowerami. Najwięcej nietrzeźwych kierujących
zostało zatrzymanych na terenie miejscowości
Zarzecze – 8, a najmniej na terenie Zalesia
i Łapajówki – 0.
W styczniu br. dokonano kradzieży
z włamaniem do pomieszczeń gospodarczych
Urzędu Gminy w Zarzeczu, skąd zostały
skradzione dwie kosy spalinowe o wartości
łącznej 4.000 zł. Jeszcze tego samego dnia sprawca
został ustalony i zatrzymany, okazał się nim
mieszkaniec Zarzecza. W czasie przesłuchania
przyznał się do popełnienia tego czynu.
Skradzione mienie w całości zostało odzyskane.
Za przestępstwo kradzieży z włamaniem grozi
kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.
Policjanci
Rewiru
Dzielnicowych
w Zarzeczu ujawnili 230 wykroczeń.
Najbardziej dokuczliwe były wykroczenia
popełniane
na
terenie
przystanku
PKS
w Zarzeczu, gdzie na czterech sprawców
mieszkańców Siennowa za zakłócanie porządku
publicznego sporządzono wnioski o ukaranie do
Sądu Karnego w Przeworsku. Za tego typu
wykroczenia grozi kara aresztu, ograniczenia
wolności, albo grzywna do 5.000 zł.
Na terenie gminy Zarzecze zaistniały dwa
wypadki drogowe, jeden na terenie Zarzecza

i jeden na terenie Zalesia. Nie zaistniał żaden
wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym.
Na terenie gminy Zarzecze znajdują się cztery
bary, dwa w Zarzeczu i dwa w Siennowie,
gdzie podawany jest alkohol, a osoby będące pod
jego działaniem wywołują awantury podczas
powrotów do domów, jak również w swoich
domach czyniąc krzywdę rodzinie poprzez
wszczynanie awantur domowych i z tego też
powodu policjanci zmuszeni są interweniować.
Łącznie założono 28 teczek „Przemoc Domowa”.
Z tego najwięcej na terenie miejscowości Zarzecze
i Siennów po 7, a najmniej w miejscowości
Rożniatów – 1. W rozwiązywaniu problemów
rodzin zagrożonych alkoholizmem współpracujemy
z
Gminną
Komisją
Przeciwdziałania
Alkoholizmowi.
Są to tylko niektóre wybrane rodzaje
przestępstw,
czy
wykroczeń,
aczkolwiek
najbardziej dokuczliwe dla mieszkańców gminy
Zarzecze. Policjanci Rewiru Dzielnicowych
w Zarzeczu nie ograniczają się jedynie do ścigania
naruszeń
prawa,
lecz
działamy
także
profilaktycznie między innymi przez spotkania
z młodzieżą szkolna z terenu gminy.
W
czasie
prowadzonych
spotkań
omawiane są problemy przestępczości nieletnich,
zjawiska patologii społecznej, narkomanii,
alkoholizmu, bezpiecznego poruszania się po
drodze.
Podsumowując stwierdzić należy, że
policjanci Rewiru Dzielnicowych w Zarzeczu
dokładają wszelkich starań, aby zapewnić
właściwy poziom bezpieczeństwa i porządku
publicznego mieszkańcom gminy Zarzecze.
Wiktor Grzegorzewski
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SPORT
OBRADY GMINNEJ RADY SPORTU
Dnia 20.01.2010 r. w pałacu w Zarzeczu
odbyło się posiedzenie Gminnej Rady Sportu.
Gminna Rada Sportu jest organem pomocniczym
Wójta Gminy, której zdaniem jest opiniowanie
i organizowanie działań w zakresie kultury
fizycznej i sportu na terenie gminy.
W skład Gminnej Rady Sportu wchodzą
przedstawiciel Ludowych Klubów Sportowych,
Ludowych Zespołów Sportowych i Uczniowskich
Klubów Sportowych z terenu Gminy.
Na swoim posiedzeniu Gminna Rada
przyjęła informację na temat wykorzystania
środków finansowych przeznaczonych przez
Gminę Zarzecze na kulturę fizyczna i sport
w 2009 roku oraz przyjęła plan finansowy
i wstępny plan imprez sportowych na 2010 rok.
Ustalono, że w okresie zimowym na hali
sportowej w Zarzeczu zostaną zorganizowane
halowe turnieje piłki nożnej i siatkówki,
natomiast na wiosnę odbędzie się turniej piłki
nożnej i siatkówki na „Orliku".
Ustalono że, gospodarzem Gminnego
Święta Sportu w 2010 roku będzie LKS Kisielów.

SPORTOWE ZMAGANIA

Gminna Rada Sportu zaakceptowała plan
finansowy
Gminy
Zarzecze
związany
z działalnością sportową, który przedstawia się
następująco:
 organizacja imprez rekreacyjno - sportowych
(Gminne Święto Sportu, turnieje halowe i na
„Orliku"), zakup sprzętu na potrzeby sportu
w miejscowościach Łapajówka, Pełnatycze,
Rożniatów i Zalesie - 10.000 zł;
 dotacja na działalność szkoleniową dzieci
i młodzieży w piłce nożnej oraz organizacja
zawodów i rozgrywek sportowych:
 w miejscowości Zarzecze - 20.315 zł,
 w miejscowości Kisielów - 27.090 zł,
 w miejscowości Maćkówka - 16.930 zł,
 w miejscowości Siennów - 20.315 zł,
 w miejscowości Żurawiczki - 22.350 zł;
 dotacja na działalność szkoleniową dzieci
i młodzieży w piłce ręcznej oraz organizacja
zawodów
i
rozgrywek
sportowych
w miejscowości Zarzecze kwota - 5.000 zł.
Dotacje zostaną udzielone na podstawie
otwartego konkursu ofert.
Jan Telega

– III RODZINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

III Rodzinny Turniej Piłki Nożnej
rozegrano tradycyjnie w Hali Sportowej w
Zarzeczu 6 lutego 2010 r. Zgromadził na starcie
10 drużyn z Archidiecezji Przemyskiej – członków
Ruchu Światło-Życie.
Rano podczas Mszy św. w kościele p.w.
św. Michała Archanioła ks. prałat Zenon
Ruchlewicz rozpoczął zawody i zachęcił
wszystkich do rozgrywek krzepiącym słowem.
Sportowe zmagania trwały do późnych godzin
popołudniowych. Na szczęście obyło się bez
poważniejszych kontuzji. Najlepszą okazała się
drużyna z Żurawicy. „Piękno turnieju to nie tylko

sportowe wyczyny na parkiecie, ale również
wspólna modlitwa i niezapomniany przyjacielski
klimat.
Przyjechaliśmy
się
zabawić,
a wyjeżdżamy jako zwycięzcy”. Drugie miejsce
zajął zespół z Tarnawy Górnej, a trzecie połączone
siły Rejonu Jarosław 1, w którym grali zawodnicy
z Zarzecza: ks. Jakub Wielgos, Jacek Kucza, Paweł
Piątek i Jarosław Krukar.
Dyplomy i statuetki wręczał Wójt Gminy
Zarzecze Wiesław Kubicki wraz z ks. prałatem
i ks. Krzysztofem Żołyniakiem z Przeworska –
moderatorem Ruchu Światło - Życie Rejonu
Jarosław.
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Turniejowe zmagania fachowo sędziowali:
Zygmunt Szumilak, Maciej Mikołajek i Kamil
Zabłocki a sędzią czasowym był Michał Krukar.
Regulamin opracował Zygmunt Szumilak, za
całość odpowiadał Jarosław Krukar.

Na zakończenie Wójt Gminy Zarzecze
podziękował gospodarzom za dobrą organizację
i życzył sukcesów podczas kolejnych takich
rozgrywek.
Nie byłoby tego turnieju, gdyby nie
przychylność i wsparcie Wójta Kubickiego
i Stowarzyszenia „Nowa Kultura” z Jarosławia,
a
także
dyrektora
szkoły
Krzysztofa
Majkowskiego - za co organizatorzy turnieju
serdecznie dziękują. Słowa wdzięczności należą
się też kierownikowi hali sportowej Tadeuszowi
Januszowi i wszystkim pracownikom.

Zdzisław Wójcik
Pamiątkowe zdjęcie z turnieju

HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
Dnia 13 i 14 lutego 2010 r. na hali
sportowej w Zarzeczu został rozegrany halowy
turniej piłki nożnej.
Organizatorami turnieju byli Wójt Gminy
Zarzecze i Gminna Rada Sportu. W turnieju
wzięły udział drużyny LKS Kisielów, LZS
Łapajówka, LKS Maćkówka, LZS Pełnatycze, LKS
Siennów, LZS Zalesie, LKS Zarzecze, LKS
Żurawiczki. Mecze sędziowali Paweł Anklewicz,
Paweł
Szczepański,
Grzegorz
Stępak.
Zwycięzcą turnieju została drużyna LKS
Siennów, drugie miejsce zdobyła drużyna LZS
Pełnatycze a trzecie drużyna LZS Kisielów.

Wyniki poszczególnych meczy
DRUŻYNY
WYNIK
Siennów
Kisielów
3:2
Żurawiczki
Maćkówka

Zarzecze
Zalesie

0:2

Łapajówka

Pełnatycze

0:4

Siennów

Maćkówka

1:1

Żurawiczki

Łapajówka

0:1

Kisielów

Zalesie

10 : 0

Zarzecze

Pełnatycze

Siennów

Zalesie

2:3
7:1

Żurawiczki

Pełnatycze

1:4

Kisielów
Zarzecze

Maćkówka
Łapajówka

9:0
4:1

4:2

Półfinał I

Mecze finałowe
Siennów Zarzecze

Półfinał II

Kisielów

Pełnatycze

5:3
2 : 10

Mecz
o III miejsce

Zarzecze

Kisielów

5:8

Mecz
o I miejsce

Siennów

Pełnatycze

2:0

Jan Telega
Mecz Łapajówka – Pełnatycze
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Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku
informuje
W roku 2010 zostanie rozpoczęte badanie kontrolne w stadach uznanych za:
1. Wolne od wirusa choroby Aujeszkyego;
2. Wolne od wirusa choroby Aujeszkyego – szczepione.
Celem stałego monitorowania choroby jest potwierdzenie utrzymywania posiadanego statusu.
W trakcie prowadzenia stałego monitorowania choroby wszystkie świnie, od których pobierane są próbki
do badań, muszą być trwale i indywidualnie oznakowane przez posiadacza zwierząt.
Oznakowania świń w Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje się poprzez 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.
Badaniu podlegają wszystkie lochy i knury w tych stadach w stadach o pełnym cyklu produkcyjnym,
zaś w tuczarniach od grupy reprezentacyjnej tuczników
Nie wolno kupować świń bez świadectwa!!!

INFORMACJA
Informuję mieszkańców Gminy Zarzecze, że w miesiącu marcu można składać wnioski o zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Niezbędne dokumenty:
 faktury potwierdzające zakup oleju napędowego za okres od 1 września 2009 r.
do 28 lutego 2010 r.
 umowy dzierżawy potwierdzające dzierżawę gruntu,
 dowód osobisty,
 Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
 numer rachunku bankowego (wyplata wyłącznie na konto).
Limit zwrotu wynosi 86 litrów z 1 ha użytków rolnych.
Stawka zwrotu z 1 litra wynosi 0,85 zł.
Przykład:
1 ha użytków x 86 litrów x 0,85 zł = 73,10 zł
UWAGA:
Zwrot podatku akcyzowego do oleju napędowego o nazwie BIOESTER nie przysługuje.

