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10 kwietnia 2010 r. w drodze na uroczystości
70-tej rocznicy Zbrodni Katyńskiej zginął Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, Małżonka
Prezydenta Maria Kaczyńska oraz członkowie polskiej
delegacji i załoga samolotu.
W związku z tym tragicznym wydarzeniem
12 kwietnia o godz. 18.00 w Kościele Parafialnym p.w.
św. Michała Archanioła Zarzeczu odbyła się msza św.
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w intencji ofiar katastrofy samolotu prezydenckiego
w Smoleńsku.
„Ci, którzy zginęli, potwierdzili, że dla Polski
warto

żyć,

pracować

i

umierać”

–

mówił

w homilii ks. prałat Zenon Ruchlewicz. Po mszy św.
odbyło się nabożeństwo w intencji naszej Ojczyzny.

Redakcja
Foto na okładce w tym i poprzednim numerze
– Andrzej Mamak
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ODESZLI OD NAS ...
Śp. Józef

Śp. Janina

Balawender

Boratyn

Odszedł od nas

Odeszła od nas

w dniu 22.04.2010r.

w dniu 18 maja 2010 r.

Przeżył

Przeżyła

69

lat.

Był człowiekiem
skromnym

i

55

lat.

Janina była naszą

uczciwym,

szczególnie

wspaniałą

koleżanką

i

przyjaciółką,

zaangażowanym w działalność społeczną

wzorowym pracownikiem samorządowym.

gminy

Całe swe dorosłe życie poświęciła służbie na

Zarzecze.

rzemieślnikiem,

Z

zawodu

pracował

jako

był
zdun.

rzecz

Przez okres 20 lat nieprzerwanie pełnił

społeczeństwa.

Pracę

zawodową

rozpoczęła 1.09.1977 r. w Uzdrowisku Busko-

funkcję radnego Rady Gminy Zarzecze.

Zdrój na stanowisku dietetyczki. 10.11.1979 r.

Był założycielem i Prezesem Ludowego

została zatrudniona w Urzędzie Gminy

Klubu Sportowego „Błękitni” w Maćkówce

Zarzecze. Od stycznia 1998 r. prowadziła

przez ponad 30 lat. Przez 20 lat pełnił funkcję

obsługę Rady Gminy. 30 kwietnia 2002 r.

Przewodniczącego Rady Gminnej Sportu.

została powołana Uchwałą Rady Gminy

Pełnił

Zarzecze na zastępcę kierownika USC.

funkcję

Podkarpackiego

członka

Nożnej.

Była zawsze bliska naszemu sercu,

Dzięki jego zaangażowaniu w większości

mądra, szlachetna i wyrozumiała. Każdego

miejscowości naszej gminy powstały Kluby

dnia witała nas ciepłym słowem, wspierała

Sportowe oraz Uczniowskie Kluby Sportowe.

cierpliwie radą. Znała życie... Trudno nam

Jako

Zarządu

Zarządu

trwałą

Piłki

pamiątkę

po

sobie

wyrazić smutek i żal. Dziękujemy za siłę

pozostawił m.in. pięknie odrestaurowane

i nadzieję, która nam dałaś.

piece i kominki w zabytkowym pałacu

Dziękujemy, że pokazałaś nam jak

w Zarzeczu.
Był

człowiekiem

godnie przejść przez życie. Śpij spokojnie...
mającym

tylko

A tam opiekuj się nami...
„Nie umarła,

przyjaciół. Był to bardzo dobry człowiek.

tylko wymknęła się naszym oczom...”
Koleżanki i Koledzy Samorządowcy
Koleżanki i Koledzy
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GMINA ZARZECZE W 20-LECIU
ODRODZONEJ POLSKI
27 maja 1990 roku miały miejsce pierwsze
wolne i demokratyczne wybory samorządowe.
Jakie
znaczenie
miało
powstanie
samorządów terytorialnych? Co zmieniło się w
naszym otoczeniu przez ostatnie 20 lat?
Uczennice ze Szkoły Podstawowej im. Stefana
Kardynała
Wyszyńskiego
w
Rożniatowie

postanowiły
się
tego
dowiedzieć
przeprowadzając wywiad z Wójtem Gminy
Zarzecze Wiesławem Kubickim. Efekty swojej
pracy przedstawiły podczas finału akcji
„20 lat wspólnie”, projektu organizowanego
przez Centrum Edukacji Obywatelskiej przy
wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

WYWIAD Z WÓJTEM GMINY ZARZECZE
1. Jak zmieniła się w ostatnich 20-latach
infrastruktura
w
naszej
gminie
(drogi,
telefonizacja, wodociągi, kanalizacja)?
W minionym 20-leciu zakończona została
budowa wodociągów. W całości przeprowadzona
została kanalizacja gminy Zarzecze wraz
z budową oczyszczalni ścieków. Wykonana
została telefonizacja gminy. Telefony zostały
podłączone prawie do wszystkich gospodarstw
domowych. Również w 90% nastąpiła wymiana
nawierzchni drogowej na drogach gminnych
i powiatowych.

Kultury w Zarzeczu. Gminne Centrum Kultury
funkcjonuje
w
Zabytkowym
Pałacu
Dzieduszyckich i zrzesza różnego rodzaju
zespoły funkcjonujące na terenie gminy. Między
innymi
funkcjonują
zespoły
śpiewacze
w Maćkówce, w Kisielowie, w Rożniatowie,
w Łapajówce. Rokrocznie przeprowadzany
w pałacu jest przegląd dorobku kulturalnego
szkół, gdzie uczniowie prezentują dorobek
z zakresu prac plastycznych, malarstwa, jak też
dorobek w zakresie funkcjonowania szkolnych
zespołów młodzieżowych.

2. Jak zmieniły się szkoły? Czy poprawił się ich
wygląd? Czy Pana zdaniem młodzież ma większe
możliwości edukacyjne?
Wszystkie szkoły zostały poddane modernizacji
i remontom. Wymienione zostały dachy, stolarka
okienna, drzwiowa, jak również wykładziny.
Urządzone zostały nowoczesne pracownie
komputerowe we wszystkich szkołach. Jesteśmy
gminą,
najprawdopodobniej
jedyną
w województwie podkarpackim, gdzie we
wszystkich miejscowościach funkcjonują szkoły.
Po prostu nie zlikwidowaliśmy żadnej z nich.
Do najmniejszej szkoły chodzi 7 dzieci. Są szkoły,
gdzie jest ich 11, ale i są duże szkoły, jak
w Zarzeczu, gdzie jest ponad 200 dzieci.

4. Jak w naszej gminie poprawiła się jakość
środowiska naturalnego, czy wprowadzono
pojemniki do segregacji śmieci?
Gmina Zarzecze zawsze chciała być najlepsza
w zakresie ochrony środowiska. Jako pierwsi
w Polsce zakończyliśmy budowę wodociągów
i kanalizacji. Dzięki temu uzyskaliśmy wiele
nagród i wyróżnień. Między innymi wspólnie
z Przewodniczącym Rady Gminy Zarzecze
odbierałem w Pałacu Prezydenckim z rąk
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha
Wałęsy nagrodę za najbardziej ekologiczną gminę
w Polsce. Również dbamy o ochronę środowiska
w zakresie gromadzenia odpadów.
Wszystkie miejscowości posiadają pojemniki na
odpady. Prawie 100% gospodarstw jest
wyposażone w kubły, worki do selektywnego
gromadzenia odpadów takich jak plastiki,
makulatura czy szkło.

3. Jak w naszej gminie rozwija się działalność
kulturalna?
Działalność kulturalna gminy Zarzecze oparta
jest o funkcjonowanie Gminnego Centrum
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5. Jaka jest rola i zadania Ochotniczej Straży
Pożarnej w naszej gminie?
Rolą Ochotniczej Straży Pożarnej zawsze było,
jest i na pewno będzie niesienie pomocy
mieszkańcom wsi, gminy w czasie nieszczęścia
jak pożar, powódź, huragan. W tej sytuacji
strażacy w sposób bezinteresowny budują remizy
Ochotniczej Straży Pożarnej, wyposażają je przy
pomocy gminy i są gotowi do niesienia pomocy
dla
mieszkańców
na
wypadek
właśnie
nieszczęścia. Budynki remiz Ochotniczej Straży
Pożarnej służą nie tylko strażakom, ale są
wykorzystywane na potrzeby kulturalne wsi,
organizowanie różnych spotkań, szkoleń, narad,
a straż je tylko utrzymuje.
6. Jakie obiekty sportowe powstały w naszej
gminie w ciągu ostatnich lat?
W minionym 20-leciu wybudowana została
w pierwszej kolejności sala gimnastyczna przy
Zespole Szkół w Żurawiczkach. Wybudowana
została pełno wymiarowa hala sportowa
w Zarzeczu, następnie boisko wielofunkcyjne
Orlik ze sztuczną nawierzchnią, a obecnie
prowadzimy budowę Gminnego Centrum
Sportu, w skład którego wejdzie pełno
wymiarowy stadion wraz ze sztuczną bieżnią do
lekkoatletyki i wszystkimi urządzeniami. Będzie
to najprawdopodobniej drugi stadion tego typu
z wszystkimi urządzeniami po Resovii Rzeszów
w województwie podkarpackim.
7. Czy nasza gmina stała się bardziej atrakcyjna
turystycznie?
O
atrakcyjności
gminy
decyduje
wiele
czynników, ale najbardziej przyciągają obiekty
zabytkowe i parki zabytkowe. Na terenie gminy
mamy dwa zabytkowe parki, to jest park
w Zarzeczu i w Siennowie. Na terenie zespołu
parkowo-pałacowego w Zarzeczu znajduje się
zabytkowy pałac z XIX wieku, w którym zostało
urządzone Muzeum Dzieduszyckich. Obecnie
prowadzona jest rewitalizacja parku polegająca
na odtworzeniu stanu jaki był 200 lat temu.

Park będzie na pewno wizytówką Zarzecza.
Będzie przyciągał turystów, będzie miejscem
wypoczynku dla mieszkańców naszej gminy.
8. Czy są jakieś osiągnięcia ostatnich 20 lat,
z których jest Pan dumny?
Myślę, że najbardziej możemy być dumni z tego,
że jako pierwsi zakończyliśmy budowę
infrastruktury gminnej. Wszyscy mieszkańcy
mogą korzystać i z wodociągów, które zostały
obecnie
zmodernizowane.
Następnie
z kanalizacji, z telefonów. Poprawił się stan dróg
na terenie gminy. Również mamy bardzo dobrze
rozwiązany problem mieszkaniowy na terenie
gminy,
gdyż
funkcjonująca
spółdzielnia
mieszkaniowa zabezpiecza mieszkania dla 180
rodzin, co powoduje to, że nie ma tak pilnych
potrzeb mieszkaniowych.
9. Jakie ma Pan plany na przyszłość, jeżeli
chodzi o rozwój naszej gminy?
Chcemy zrealizować podpisaną umowę ze
Związkiem Rodowym Dzieduszyckich w zakresie
zagospodarowania
zespołu
parkowopałacowego. W tym zakresie udało nam się
uruchomić Muzeum Dzieduszyckich w pałacu
i Ośrodek Spotkań Krajowych. Będziemy
natomiast dążyć do tego, aby uruchomić Ośrodek
Spotkań Międzynarodowych przystosowując do
tego między innymi oficynę, która będzie
adaptowana na hotel o podwyższonym
standardzie. Zostanie również urządzona
restauracja wraz z kawiarnią w pałacu. To miejsce
powinno być miejscem spotkań dla turystów
i przyjaciół zza granicy, z Ukrainy, ze Słowacji.
Naszym zadaniem, które realizujemy obecnie jest
budowa biogazowi rolniczej na terenie naszej
gminy. Będzie to najprawdopodobniej pierwsza
w
Polsce
biogazownia,
gdzie
zostaną
wykorzystane substraty rolnicze, czyli kiszonka
z
kukurydzy,
zagospodarowana
będzie
gnojowica. Rolnicy będą mogli uprawiać
kukurydzę na ok.500 ha.
Wywiad z Wójtem Gminy Zarzecze Wiesławem
Kubickim przeprowadziły Dagmara Kaczmarzyk
i Aleksandra Zięba
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OGÓLNOPOLSKI FINAŁ MŁODZIEŻOWEJ AKCJI OBYWATELSKIEJ
„20 LAT WSPÓLNIE”
Młodzieżowa Akcja Obywatelska „20 Lat
Wspólnie” to kampania edukacyjna prowadzona
w ramach Roku Historii Najnowszej z inicjatywy
Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem Akcji
było upamiętnienie 20 rocznicy pierwszych
wyborów samorządowych w wolnej Polsce, która
przypadła 27 maja tego roku.

Z terenu naszej gminy wyróżniona została
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Rożniatowie za prezentację
„Gmina Zarzecze w 20-leciu Odrodzonej Polski”.
Prezentację przygotowały uczennice: Dagmara
Kaczmarzyk, Karolina Konopnicka i Aleksandra
Zięba.

Wspólnie z koordynatorami Akcji
Martą Kaszubską i Jędrzejem Witkowskim

W sali plenarnej Sejmu RP z Sekretarzem Gminy
Tadeuszem Kiełbowiczem

Przystąpiło do niej ponad 1000 szkół, 1120
nauczycieli i 193 samorządy. Efekty pracy zostały
przedstawione w formie krótkich prezentacji
multimedialnych,
prezentowanych
na
Internetowej Mapie Polski. Zadaniem grup
uczniowskich było przeprowadzenie wywiadów
ze starszymi członkami rodzin, sąsiadami
i innymi mieszkańcami pamiętającymi czasy
przed 1990 rokiem, rozmawiając na temat zmian,
jakie zaszły w ich miejscowości przez ostatnie
dwie dekady, dzięki działalności samorządu.
Uzupełnieniem wywiadów były zebrane przez
uczniów dokumentacje fotograficzne poświęcone
sytuacji gminy i osiągnięciami samorządu.
Do finału Akcji, który odbył się 26 maja
2010 r. w Sejmie RP zakwalifikowało się 50
zespołów szkolnych z całej Polski (w każdym
3
uczniów,
nauczyciel
i
przedstawiciel
samorządu).

Warto podkreślić, że w uroczystościach,
które odbyły się Sali Kolumnowej Sejmu RP
udział wzięli m.in. Minister Edukacji Narodowej
– Katarzyna Hall, przedstawiciele Sejmowej
Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej, ogólnopolskich i regionalnych
organizacji samorządu terytorialnego.
Cieszę się, że tylu młodych ludzi
zainteresowało się działalnością samorządów,
tym co robią one na swoim terenie – powiedziała
Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall
podczas ogólnopolskiego finału Akcji.
Poseł Bronisław Dutka, przewodniczący
Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej podzielił się nadzieją, iż młodzież,
która bierze udział w Akcji „20 lat Wspólnie” to
potencjalni przyszli samorządowcy i posłowie.
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Z Minister Edukacji Narodowej Katarzyną Hall

Z Dyrektorem Centrum Edukacji Obywatelskiej
Jackiem Strzemiecznym

Jacek Strzemieczny – dyrektor Centrum
Edukacji Obywatelskiej podkreślił edukacyjne
i obywatelskie walory Akcji i dokonał jej
podsumowania. Okazało się, iż najpopularniejsze
tematy poruszane w prezentacjach uczniowskich
to osiągnięcia w zakresie infrastruktury, ochrony
środowiska i oświaty.

Uczestnicy finału mieli okazję obejrzeć
najciekawsze
prezentacje innych zespołów
uczniowskich, a także wziąć udział w wycieczce
po budynkach Sejmu RP.
Uroczystość zorganizowało Centrum
Edukacji Obywatelskiej i Ministerstwo Edukacji
Narodowej pod patronatem Marszałka Sejmu RP.
Barbara Zięba

OBCHODY „ŚWIATOWEGO DNIA WODY”
ZARZECZE 2010
Zarzecze jest pierwszą gminą w Polsce,
gdzie ma powstać typowo rolnicza biogazownia.
Będzie produkowała energię elektryczną i ciepło,
między innymi z kukurydzy, gnojowicy i innych
odpadów z gospodarstw rolnych.
W związku z tym we wszystkich szkołach
na terenie gminy Zarzecze zostały zorganizowane
konkursy: wiedzy i plastyczny pod hasłem
„Ekologia w moim regionie – Woda i pozostałe
Odnawialne Źródła Energii”. Celem obydwu
konkursów był rozwój świadomości ekologicznej
oraz
podniesienie
poziomu
wiedzy
o odnawialnych źródłach energii, racjonalne
korzystanie z energii i jej oszczędzanie.
Organizatorem konkursów był Wójt
Gminy Zarzecze, Polska Grupa Energetyczna
Energia Odnawialna S.A. w Warszawie oraz
Dyrektorzy Szkół z terenu gminy Zarzecze.

Konkurs wiedzy przebiegał w 3 etapach.
W
wyniku
eliminacji
szkolnych
przeprowadzonych w 3 grupach wiekowych do
półfinału zakwalifikowało się 39 uczniów.
Eliminacje gminne – półfinał, odbył się 25 marca
2010r. w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu
z udziałem
przedstawiciela PGE Energia
Odnawialna S.A. Andrzeja Stendel.
W wyniku testu przeprowadzonego
wśród uczniów wyłoniono 18 zwycięzców,
którzy zakwalifikował się do finału i zostali
podzieleni na 6 osobowe drużyny, w skład
których weszło: 3 uczniów szkoły podstawowej,
2 uczniów gimnazjum i 1 uczeń szkoły
ponadgimnazjalnej.
W dniu 29 marca 2010r. w Pałacu
w Zarzeczu obyły się obchody Światowego Dnia
Wody. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście
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m.in. Wiceminister Skarbu Państwa - Jan Bury,
Wojewoda Podkarpacki – Mirosław Karapyta ,
przedstawiciele Polskiej Grupy Energrtycznej
Energia Odnawialna S.A. i wielu innych zacnych
gości.
W tym dniu odbyło się uroczyste
przekazanie umów dzierżawy gruntu pod
biogazownię , która zostanie wybudowana na
terenie gminy Zarzecze, a jej wartość wyniesie ok.
15 milionów złotych. W dalszej części spotkania
odbył się finał turnieju wiedzy o odnawialnych
źródłach energii. Finaliści wystąpili w koszulkach
z logotypem PGE Energia Odnawialna S.A oraz
herbem Gminy Zarzecze. Zwycięskim zespołem
okazała się drużyna występująca w niebieskich
koszulkach, w składzie: Walenty Hadała
i Elżbieta Borlik z Publicznego Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Zarzeczu, Klaudia Mazurek ze
Szkoły
Podstawowej
im.
Orła
Białego
w Pełnatyczach, Justyna Podolak i Aleksandra
Zięba
ze Szkoły Podstawowej im. Stefana
Kardynała
Wyszyńskiego
w
Rożniatowie
i Karolina Wereszczyńska z Zespołu Szkół
Rolniczych im. Wincentego Witosa w Zarzeczu.
W dalszej części spotkania odbyło się
rozstrzygnięcie konkursu plastycznego nt.
odnawialnych źródeł energii w 4 grupach
wiekowych. Zwycięzcami w poszczególnych
grupach zostali: Aleksandra Wojciechowska ze
Szkoły
Podstawowej
im.
Orła
Białego
w Pełnatyczach, Anna Iwańczyk ze Szkoły
Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi
w Maćkówce, Karolina Jakielaszek z Publicznego
Gimnazjum w Zespole Szkół im. Św. Brata
Alberta w Żurawiczkach oraz Paulina Bałanda
z Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego
Witosa w Zarzeczu.
Wszyscy półfinaliści i finaliści konkursów
otrzymali nagrody ufundowane przez PGE
Energia Odnawialna S.A. Ponadto PGE Energia
Odnawialna S.A pokryła koszty przygotowania
konkursów
oraz
organizacji
obchodów
Światowego Dnia Wody w Zarzeczu.

Na zakończenie spotkania wystąpił
Wiceminister Skarbu Państwa Jan Bury, który
podkreślił, że Podkarpacie sprzyja rozwojowi
energetyki, a Zarzecze daje dobry przykład. Jan
Bury słusznie zauważył, że Wójt Gminy Zarzecze
Wiesław Kubicki „zawsze jest pierwszy i tym
razem to udowodnił”.
Następnie
głos
zabrał
Wojewoda
Podkarpacki Mirosław Karapyta, który podkreślił
zasługi Wójta Gminy Zarzecze oraz pogratulował
organizatorom
Światowego
Dnia
Wody
w Zarzeczu.
Dyrektor Wydziału Edukacji Podstawowej
i Gimnazjalnej Podkarpackiego Kuratorium
Oświaty
Alina
Pieniążek
podziękowała
finalistom za głęboki poziom wiedzy.

Pamiątkowe zdjęcie po zakończeniu konkursu

Podsumowując spotkanie Wójt Gminy
Zarzecze Wiesław Kubicki pogratulował uczniom
bardzo szerokiej wiedzy z zakresu odnawialnych
źródeł energii oraz złożył podziękowania PGE
Energia Odnawialna S.A., a szczególnie
reżyserowi spotkania Andrzejowi Stendel oraz
współpracującym z nim osobom: Sylwii
Bembenek, Elżbiecie Nykiel, Janinie Mamak oraz
dyrektorom szkół, a także nauczycielom
przygotowującym uczniów do poszczególnych
konkursów.
Sylwia Bembenek
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ODDANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ

WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ZALESIU I ŁAPAJÓWCE
ORAZ BUDOWA KOLEKTORA PRZESYŁOWEGO DO ŻURAWICZEK I MAĆKÓWKI
Powyższe zadanie realizowane było od
grudnia 2008 roku. Gmina przeprowadziła
przetarg na wykonanie inwestycji jeszcze przed
podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.
W przetargu wystartowało 3 wykonawców,
a wygrało konsorcjum reprezentowane przez
WODO-GAZ Józef Słota z Przeworska.
Zakres obejmował wykonanie sieci
wodociągowej w Zalesiu i Łapajówce, kolektora
przesyłowego do Żurawiczek i Maćkówki oraz
modernizację
stacji
uzdatniania
wody
w Zarzeczu.
Projekt był współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
w wysokości 70 % zadania.
Uroczystość
zakończenia
inwestycji
odbyła się w dniu 29.04.2010 r. w Zarzeczu.
Wśród zaproszonych gości byli m.in. Proboszcz
Parafii Zarzecze – ks. Zenon Ruchlewicz,
Proboszcz Parafii Pełnatycze – ks. Anatol
Standyło,
Wicemarszałek
Województwa
Podkarpackiego – Bogdan Rzońca, Prezes
Podkarpackiej Izby Rolniczej – Stanisław
Bartman,
Radny
Sejmiku
Województwa
Podkarpackiego – Lucjan Kuźniar, Dyrektor
Wydziału
Rolnictwa
i
Środowiska
Podkarpackiego
Urzędu
Województwa
Podkarpackiego – Rafał Kumek, Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie –
Magdalena Grabowska, Powiatowy Inspektor
Sanitarny – Ryszard Trelka, Przewodniczący
Rady Powiatu Przeworskiego – Tadeusz
Kiełbowicz oraz wykonawcy, inspektorzy
nadzoru,
radni,
sołtysi
i
pracownicy
samorządowi.

Zaproszeni goście spotkali się obok Pałacu
Dzieduszyckich w Zarzeczu, skąd zostali
przewiezieni
autokarem
na
uroczyste
poświęcenie
Stacji
Uzdatniania
Wody
w Zarzeczu, a następnie do Zalesia.

Uroczyste poświęcenie ujęcia wody w Zarzeczu

Po powrocie do Pałacu Dzieduszyckich
głos zabrał Wójt Gminy Zarzecze – Wiesław
Kubicki przedstawiając zakres wykonywanych
prac przed oddaniem wodociągów, wartość
zadania, a także dofinansowanie i środki własne
gminy włożone w inwestycję.
Wójt Gminy złożył podziękowania
Urzędowi Marszałkowskiemu, Wykonawcom,
inspektorom nadzoru, sołtysom i radnym Zalesia,
Łapajówki, Żurawiczek i Maćkówki, a także
Referatowi Budownictwa oraz Tadeuszowi
Kiełbowiczowi i Barbarze Podolak.
Następnie głos zabrał Wicemarszałek
Województwa Podkarpackiego – Bogdan Rzońca
gratulując Wójtowi Gminy Zarzecze wykonania
tak znaczącej inwestycji. Dyrektor Wydziału
Rolnictwa i Środowiska PUW – Rafał Kumek
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odczytał list gratulacyjny od Wojewody
Podkarpackiego do Wójta Gminy Zarzecze,
w którym Wojewoda podkreślił, że Gmina
Zarzecze jest liderem w prowadzeniu projektów
na Podkarpaciu, a Wójt umiejętnie wykorzystuje
możliwości finansowe poprawiając jakość życia
mieszkańców.
Na zakończenie głos zabrał Powiatowy
Inspektor Sanitarny – Ryszard Trelka, który
zapewnił że woda nie zawiera zanieczyszczeń
mikrobiologicznych, a stacja pracuje na ujęciu,
które jest dobrze przygotowane.

Warto dodać, że dzięki modernizacji stacji
uzdatniania
wody
cała
gmina
została
zaopatrzona w czystą, dobrą jakościowo wodę.
Dotyczy to zwłaszcza Żurawiczek i Maćkówki,
które dotychczas zaopatrywane były z ujęcia
wody położonego na terenie sąsiedniej gminy.
Woda z ujęcia w Urzejowicach była złej
jakości, dodatkowo gmina musiała za nią płacić
wysoką stawkę. Wyeliminowane zostały także
straty wody w sieci spowodowane dużą
awaryjnością starych wodociągów.
Barbara Zięba

OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA
Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja
obchodzili uroczyście polscy patrioci już podczas
rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu
zaborców. Szczególnie doniosłe uroczystości
odbyły się pod koniec XIX w. w Galicji, gdzie
Polacy posiadali szeroką autonomię. Wielkim
świętem państwowym stała się rocznica
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w okresie
międzywojennym. Jednak po II wojnie światowej,
w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej
zaprzestano obchodzenia tej rocznicy. Dopiero
6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej zdecydował by przywrócić dzień 3 maja
jako święto państwowe na cześć uchwalenia
pierwszej polskiej Konstytucji z 1791 roku.
W Zarzeczu, w dniu 3 Maja 2010 r. odbyły
się uroczyste obchody Gminnego Święta 3 Maja
i Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się
zbiórką przed budynkiem Szkoły Podstawowej
i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Zarzeczu – pocztów sztandarowych,
Ochotniczych Straży Pożarnych oraz szkół
z terenu gminy, strażaków i zaproszonych gości.
Następnie zebrani prowadzeni przez
orkiestrę strażacką wyruszyli do kościoła
parafialnego w Zarzeczu, gdzie odbyła się
uroczysta msza święta, której przewodniczył ks.
Jan Sikorski – przyjaciel rodziny Dzieduszyckich.
W dalszej części uroczystości nastąpił
przemarsz pod pomnik ofiar II wojny światowej,

zaciągnięcie warty, złożenie wieńców i zapalenie
zniczy. Uroczyste przemówienie upamiętniające
219 rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz
Dzień Strażaka wygłosił Wójt Gminy Zarzecze –
Wiesław Kubicki.

Występ Orkiestry Strażackiej wraz z mażoretkami

Po uroczystościach pod pomnikiem
zgromadzeni przeszli pod halę widowiskowosportową, gdzie odbyła się część artystyczna.
Jako pierwsza wystąpiła Gminna Orkiestra
Strażacka Dęta wraz z mażoretkami. Scenkę
pantomimiczną
pt.
„Jak
Wojtek
został
strażakiem”
zaprezentowali
uczestnicy
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przeworsku
wspólnie z uczniami klasy specjalnej Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarzeczu.
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Następnie uczniowie Publicznego Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Zarzeczu przedstawili scenkę
z życia rodu Dzieduszyckich pt. „Sadźmy róże”.
Na zakończenie młodzież z Zespołu Szkół
Rolniczych w Zarzeczu zaprezentowała program
pt. „Lekcja historii” poświęcony rocznicy
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Organizatorem imprezy byli Wójt Gminy
Zarzecze, Szkoła Podstawowa i Publiczne
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zarzeczu.
Barbara Zięba
Występ uczniów Publicznego Gimnazjum w Zarzeczu

CENTRUM KULTURY

W

ZARZECZU

MINĘŁO JUŻ DWA LATA DZIAŁALNOŚCI MUZEUM DZIEDUSZYCKICH ...
Pomysłodawcą
architektury
zespołu
pałacowo-parkowego była Magdalena z hr.
Dzieduszyckich Morska. Do zaprojektowania
pałacu wraz z oranżerią i oficyną zaprosiła
Christiana Piotra Aignera. Pałac ma unikalną
architekturę – łączy klasycyzm z preromantyzmem. Walory rezydencji podnosi rozległy
park romantyczny z cennymi okazami sędziwych
dębów, największym w Polsce platanem
i drzewami obcego pochodzenia.
W salach naszego pałacu urządzone jest
Muzeum
Dzieduszyckich
herbu
Sas.
Na portretach i fotografiach widnieją członkowie
rodu, którzy szczególnie przyczynili się do
rozwoju kraju. W trzech salach na pierwszym
piętrze przywrócono wyposażenie z XIX wieku
zaprojektowane przez Magdalenę Morską.
Jedna z sal poświęcona jest I Ordynatowi,
twórcy unikalnego Muzeum Przyrodniczego we
Lwowie,
mecenasowi
kultury
i
nauki
Włodzimierzowi Dzieduszyckiemu. W korytarzu
pierwszego piętra znajduje się tzw. „galeria”,
przedstawiająca
reprezentantów
kolejnych
pokoleń Dzieduszyckich, kończąca się na
ostatnich mieszkańcach pałacu, którzy wyrzuceni
przez
władze
komunistyczne
musieli
w listopadzie 1944 roku, opuścić dom rodzinny.
Ekspozycja na parterze przedstawia
kolejnych ordynatów poturzycko-zarzeckich oraz

członków trzech rodzin związanych z rodem
Dzieduszyckich:
Czartoryskich,
Sapiehów
i Szeptyckich. W jednej z sal znajdują się portrety
i fotografie Dzieduszyckich, hodowców koni
arabskich w Polsce oraz kopie obrazów ich koni
pędzla Juliusza Kossaka.
26 kwietnia 2010 r. obchodziliśmy drugą
rocznicę działalności Muzeum Dzieduszyckich.
Od początku istnienia do muzeum
przybywają uczniowie ze szkół podstawowych
i gimnazjów na lekcje muzealne, podczas których
odkrywają tajemnice pałacu. Lekcje odbywają się
kilka razy w tygodniu i cieszą się dużym
zainteresowaniem.

Dzieci podczas lekcji muzealnej
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Uczniowie nie tylko słuchają opowieści
związanych z pałacem i rodem Dzieduszyckich,
ale i przy tej okazji rozwiązują zadania na
przygotowanych do tego celu kartach do
ćwiczeń. W ten sposób łatwiej przyswajają
przekazywane informacje. Po odbyciu lekcji
uczestnicy w nagrodę za aktywny udział
w zajęciach otrzymują pamiątkowe pocztówki
z wizerunkiem wnętrz pałacowych.
W sumie w latach 2008-2010 Muzeum
Rodu Dzieduszyckich odwiedziło 2815 osób.
Oprócz uczniów i osób dorosłych z naszej gminy
do muzeum przybyli zwiedzający z powiatów:
jarosławskiego,
łańcuckiego,
rzeszowskiego,
przemyskiego, mieleckiego oraz z województw:
mazowieckiego,
małopolskiego,
śląskiego
i dolnośląskiego. Miło nam też było gościć
przedstawicieli Lwowa, Francji, Niemiec i USA.
Zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze
nie mieli okazji zapoznać się z tajnikami naszego
muzeum do jego zwiedzenia.

Zaproszenie to kierujemy zarówno do
mieszkańców naszej gminy jak też z innych
miejscowości. W okresie wakacyjnym zachęcamy
do pokazania tego niezwykłego miejsca swoim
gościom. Jesteśmy także do dyspozycji w soboty
i niedziele (po uprzednim uzgodnieniu
telefonicznym!). Zapewniamy, że warto poznać
Muzeum Rodu Dzieduszyckich.

Sala Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu

Sabina Granda

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MUZEUM DZIEDUSZYCKICH
Zespół pałacowo-parkowy Zarzecza –
należący do Gminy Zarzecze – ze względu na
jego historię i architekturę, historię byłych
właścicieli oraz pomniki przyrody uznany został
za „genius loci” – cieszący się uznaniem
i zainteresowaniem.
Szczególne znaczenie ma tu również
powstałe w 2008 roku w Pałacu w Zarzeczu
Muzeum
Dzieduszyckich
o
charakterze
edukacyjnym oraz odbywające się spotkania,
sympozja i konferencje w skali regionalnej,
krajowej i międzynarodowej.
To duże zainteresowanie i uznanie
sprawiło, że podobnie jak przy innych znanych
muzeach, powstało w styczniu br. Towarzystwo
Przyjaciół Muzeum Dzieduszyckich, do którego
swój akces zgłosili m.in. prof. Andrzej Zoll, prof.
Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, prof. Marek
Krawczyk, prof. Stefan Kuryłowicz, Krzysztof
Zanussi, Maja Komorowska, Agata Buzek-Mazan,
Dyrektor Muzeum Pałacu w Willanowie – Paweł

Jaskanis,
Prezes
Fundacji
Przestrzeni
Obywatelskiej Pro Publico Bono – Waldemar
Rataj, przedstawiciele życia gospodarczego,
m.in. Wojciech Bazarnik, Tadeusz Dziurzyński
oraz dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych
Krystyna i Lesław Ścisłowiczowie.
W dniu 2 maja 2010 r. w Zabytkowym
Pałacu w Zarzeczu odbyło się spotkanie
integracyjne środowisk podkarpackich w ramach
Towarzystwa. Wśród członków znaleźli się
dyrektorzy,
nauczyciele
szkół
oraz
przedstawiciele świata kultury i nauki, jednostek
samorządu, środowisk opiniotwórczych i życia
gospodarczego Podkarpacia.
Spotkanie rozpoczęła Prezes Związku
Rodowego
Dzieduszyckich
–
Izabela
Dzieduszycka, która przedstawiła cele i założenia
Towarzystwa
Przyjaciół
Muzeum
Dzieduszyckich. Następnie głos zabrał Prezes
Towarzystwa – Wojciech Bazarnik podkreślając
ważną rolę kobiet w rodzie Dzieduszyckich,
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m.in.
Magdaleny
Morskiej
–
pierwszej
właścicielki pałacu i Izabeli Dzieduszyckiej – jako
tej, która po 60-ciu latach oddaje pałac dla
społeczeństwa i dzięki temu kontynuuje i tworzy
historię Rodu.
Prezes Fundacji Pro Publico Bono –
Waldemar Rataj zaznaczył, że muzeum to
profesjonalna
instytucja,
która
wymaga
wykreowania i to powinno stać się głównym
zadaniem Towarzystwa.
Zdaniem Pawła Jaskanisa - dyrektora
Muzeum w Wilanowie – muzeum powinno być
miejscem, które uczy i wychowuje, dokumentuje
i pokazuje wartości. W Zarzeczu jest dobra
tradycja – tradycja rodziny Dzieduszyckich.
I to trzeba pokazać.
Wójt Gminy Zarzecze – Wiesław Kubicki
w swoim wystąpieniu wrócił do czasów
tworzenia muzeum oraz przedstawił zasady jego
funkcjonowania, a także propozycję poszerzenia

i doskonalenia jego działalności. Wójt rozważał
również kwestię na ile Muzeum Dzieduszyckich
może stać się samodzielne.
Prezes
Związku
Rodowego
Dzieduszyckich
–
Izabela
Dzieduszycka
zaproponowała, by Wiceprezesem Towarzystwa
Przyjaciół Muzeum Dzieduszyckich został Poseł
Jan Bury, natomiast Honorowym Członkiem
Towarzystwa – Wójt Gminy Zarzecze Wiesław
Kubicki – jako, że ma ogromne zasługi
w ratowaniu pałacu.
Na zakończenie członkowie Towarzystwa
Przyjaciół Muzeum podjęli decyzję o powołaniu
Rady Programowej Muzeum i opracowaniu
cyklicznych spotkań.
Osobą wyznaczoną do kontaktu między
członkami
Towarzystwa
został
Tomasz
Wasilewski.
Barbara Zięba

„OD DRZEWA DO DRZEWA - PIELGRZYMOWANIE TEATRALNE”
REFLEKSJE NA TEMAT SPEKTAKLU WIESŁAWA MYŚLIWSKIEGO
W sobotę 2 maja 2010 w parku przy
Pałacu Dzieduszyckich miał miejsce plenerowy
spektakl „Drzewo” Wiesława Myśliwskiego
w reż. Stefana Szmidta z udziałem m.in. Alicji
Jachiewicz-Szmidt i Stefana Szmidta. Było to
widowisko oparte na tekście wybitnego pisarza
Wiesława Myśliwskiego, będące głównym
wydarzeniem w ramach realizowanych na terenie
województwa lubelskiego i podkarpackiego
wieczorów teatralnych w ramach projektu
Fundacji KRESY 2000 „Od drzewa do drzewa –
pielgrzymowanie teatralne. Kultura przestrzeni,
kultura pamięci”. Było to wydarzenie kulturalne
o charakterze edukacyjnym i proekologicznym
z udziałem wielu znakomitych aktorów scen
polskich.
Celem przedsięwzięcia bardzo dobrze
wpisującym się w statutową działalność Związku
Rodowego Dzieduszyckich było kreowanie
wśród lokalnej społeczności, głównie młodzieży,
postaw obywatelskich, szacunku do historii oraz
otaczającej nas przyrody, a także zwrócenia

uwagi na problematykę ochrony przed
zniszczeniem dziedzictwa kulturowego oraz
dziedzictwa przyrody. Szczególnie zwiększenie
świadomości poprzez zwrócenie uwagi jak
największej liczbie osób w regionie na piękno
starych drzew, potrzebę ich chronienia przed
najczęściej bezmyślnym wycinaniem degradującym krajobraz.

Aktorzy podczas próby spektaklu
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Kierując swoje przesłanie proekologiczne
w formie widowiska plenerowego o wysokich
walorach artystycznych, w którym uczestniczyli
wybitni ludzie teatru, o twarzach i dokonaniach
znanych z filmu i telewizji, wierzyliśmy, że
skuteczniej od innych, standardowych działań na
polu ochrony dziedzictwa kultury i przyrody,
uda nam się promować i uwiarygodniać ważne
dla
działalności
Związku
Rodowego
Dzieduszyckich oraz dla regionu treści.
W tym m.in. podniesienie świadomości
społeczności lokalnych o potrzebie aktywności
w ochronie i obronie środowiska naturalnego
przed zagrożeniami cywilizacyjnymi. Budzenie
poczucia solidarności we wspólnym przeciwdziałaniu tym zagrożeniom. Uświadamianie
poprzez atrakcyjność sztuki teatru wartości
i piękna przyrody.

Przekaz kierowany był w stronę ludzi,
którzy emocjonalnie utożsamiają się ze swoją
rodzinną ziemią i leży im na sercu zachowanie jej
piękna. Element edukacyjny widowiska nie budzi
wątpliwości.
Liczyliśmy, że atrakcyjna forma spektaklu:
widowisko plenerowe, nieodpłatne, ze znanymi
aktorami scen Warszawy i Lublina zagwarantuje
liczny
udział
miejscowej
publiczności,
szczególnie
młodzieży.
Przekaz
jednak
adresowany był do wszystkich grup wiekowych.
Ważnymi efektami realizacji niniejszego
przedsięwzięcia miały być również aspekty
edukacyjny i integracyjny środowiska lokalnego
oraz proekologiczny.
Tomasz Wasilewski

***
W 2001 roku, na „scenie przy szosie”
w Nadrzeczu k/Biłgoraja - pod i na - starej lipie,
aktorzy wystawiali przez 3 wieczory licznie
zgromadzonej publiczności „Drzewo” Wiesława
Myśliwskiego. Po prawie dziewięciu latach,
na zaproszenie Pani Izabeli Dzieduszyckiej,
Fundacja Kresy 2000 wystawiła tą sztukę
w Zarzeczu, pod i na okazałym platanie.

Aktorzy w trakcie spektaklu

Kontekst
literackiej
anegdoty
Myśliwskiego o fikcyjnym człowieku noszącym
nazwisko
Duda,
broniącym
drzewa
i rzeczywistości zakodowanej w pamięci plątana
i losie okolicznych drzew, był aż nadto czytelny.

Wspaniali aktorzy scen warszawskich:
Ewa Gorzelak, Zbigniew Dziduch, Tomasz
Mędrzak, Zdzisław Wardejn oraz Stefan Szmidt reżyser, dali nam wspaniały pretekst do namysłu
nad stanem naszej pamięci i przestrzeni.
To budzenie potrzeby refleksji i rozmowy
nad
losem
człowieka,
nad
tożsamością
dzisiejszego pokolenia Polaków, dziedzictwem
przyrodniczym Ojczyzny. Duda - to fikcyjny
człowiek,
który
głosi
potrzebę
pamięci
i pamiętania, świadczy o wartościach zapisanych
w drzewach i ojczystym krajobrazie będącym
tłem i miejscem dziejów.
Nasza, licznie zgromadzona widownia
oglądała spektakl z zapartym tchem. Na wielu
twarzach pokazały się łzy wzruszenia. Zespoły
śpiewacze z Maćkówki, Kisielowa i Rożniatowa
miały swój maleńki wkład w realizację tej sztuki.
Jako duchy z zaświatów szły przez park
z zapalonymi zniczami, a przystanią była scena
finałowa pod platanem.
Ten wieczór, na długo zapisze się
w pamięci wszystkich widzów. Dziękujemy
organizatorom za wspaniałą „ucztę duchową”.
Anna Niemczak
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PRZEGLĄD GRUP ŚPIEWACZYCH, KAPEL I ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH
Hala Sportowa w Kańczudze w dniu 23
maja br. gościła 36 wykonawców folkloru
ludowego, w którym mieliśmy możność
wysłuchać różne gatunki folkloru, od pastorałek
i kolęd, poprzez pieśni żałobne, żniwne,
dożynkowe, weselne aż po pieśni rekruckie,
ballady czy okresu Wielkiej Nocy. Kapele ludowe
grały oberki, sztajerpolki, polki i walczyki.
Przegląd ten miał na celu wyłonić grupę,
która będzie reprezentować nasz region na 44
Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków
Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą
w dniach 25-27 czerwca 2010 roku.
Naszą gminę reprezentowały zespoły
śpiewacze z Kisielowa, Rożniatowa, Maćkówki
i Łapajówki śpiewając pieśni miłosne, ballady
i pieśni pogrzebowe. Zespół Śpiewaczy
z Maćkówki uzyskał wyróżnienie i nagrodę
pienieżną.

Wyróżniony Zespół Śpiewaczy z Maćkówki

Do Kazimierza Dolnego zakwalifikowali
się: w kategorii Kapele Ludowe – Kapela
z Gniewczyny Łańcuckiej, w kategorii Soliści –
Janina Horodecka z Grzęski, w kategorii Zespoły
Śpiewacze
–
„Majdaniarze” z Majdanu
Sieniawskiego.
Anna Niemczak

PODKARPACKIE OŚRODKI PRZEDSZKOLNE
Wiosna to najpiękniejsza pora roku kiedy
wszystko wokół budzi się do życia, zieleni się
trawa, kwitną pierwsze wiosenne kwiaty
i przylatują ptaki.
Również w ośrodkach
przedszkolnych w Kisielowie, Łapajówce,
Pełnatyczach, Rożniatowie, Siennowie, Zalesiu,
Zarzeczu i Żurawiczkach w wiosennym nastroju
dzieci
topiły marzanny i poszukiwały
pierwszych śladów wiosny.
Realizowano następujące tematy zajęć
i projektów: wiosenny bal, kolorowe motyle,
żaba, wiosenne kwiaty, dbamy o zdrowie, już
Wielkanoc, królik, miś, jajko, książka, studnia,
cytryna, chleb.
W każdym ośrodku przedszkolnym
uroczyście obchodzono Dzień Kobiet i Dzień
Matki. Dzieci mówiły wiersze, śpiewały piosenki,
składały życzenia i rozdawały kwiaty.
W kwietniu przy ośrodku przedszkolnym
w Zarzeczu zamontowano nowy plac zabaw

zakupiony w ramach projektu „Podkarpackie
Ośrodki Przedszkolne”.
Również w kwietniu odbyły się szkolenia
dla rodziców dzieci uczęszczających do
przedszkoli, każdy z rodziców otrzymał książkę.

Wycieczka maluchów z POP – Żurawiczki 1
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W ramach projektu odbyły się wycieczki dwa ośrodki z Żurawiczek pojechały do
,,Fantazji’’ - Centrum Zabaw dla Dzieci
i ,,Zabajki”- Klubu Jeździeckiego, zaś ośrodek
z Zarzecza do „Fantazji” i McDonalds. Kolejne
wycieczki zaplanowano w późniejszym terminie.
W maju odbył się monitoring ośrodków
przedszkolnych, podczas którego stwierdzono
wysoką frekwencję dzieci i dużą różnorodność
tematów. Mnóstwo pięknych, kolorowych
i bardzo pomysłowych prac dzieci świadczy
o
wielkim
zaangażowaniu
nauczycieli
pracujących w ośrodkach. Nie da się ukryć, że
dzieci bardzo chętnie uczęszczają do ośrodków,
rodzice
również
bardzo
odpowiedzialnie
i poważnie spisują się w roli asystentów
wspierając nauczycieli.

SZKOŁY

W

Dzieci z POP – Żurawiczki 2

Więcej informacji na temat pracy ośrodków na:
www.podkarapckie-osrodki-przedszkolne.pl
Marta Ulma-Baran

NASZEJ GMINIE W 20-LECIU MIĘDZYWOJENNYM
I PODCZAS OKUPACJI HITLEROWSKIEJ

Na początku XX wieku na ziemiach
zaboru austriackiego - w tym i w naszej gminie nastąpił widoczny postęp w rozwoju edukacji.
Z okazji pięćsetnej rocznicy zwycięstwa
pod Grunwaldem trwała akcja budowy nowych
szkół, już wtedy murowanych. Takie szkoły
wybudowano w r. 1910 w Żurawiczkach
i Maćkówce. Budynek w Żurawiczkach służył na
potrzeby szkoły aż do roku 1971, a w Maćkówce
do dziś jest częścią rozbudowanego przed laty
budynku szkolnego. Były to typowe budynki,
mające zabezpieczać potrzeby ówczesnej szkoły:
jedna część budynku dydaktyczna, a druga
mieszkalna. Część dydaktyczna składała się
z dwóch pomieszczeń, każde o powierzchni
około 40m2, do których wchodziło się z wąskiego
korytarza. Z drugiej strony budynku znajdowała
się część mieszkalna dla kierownika szkoły, która
składała się z kuchni, pokoju i kancelarii.
Obok szkoły była studnia, za budynkiem
szkolnym - stajenka na konia i krowę, a obok
ubikacje dla uczniów i nauczycieli zrobione
z desek. W tym to budynku szkolnym,
z ogrzewaniem piecowym, z oliwieniem podłóg

i z takimi sanitariatami pracowali nauczyciele
w Żurawiczkach do 1971 roku. A sytuację znam
dobrze, bo sam mieszkałem i pracowałem w tym
budynku przez 9 lat.
W listopadzie 1918 r. po 123 latach niewoli
Polska odzyskała niepodległość. Obszar naszej
gminy znalazł się w powiecie przeworskim,
województwie lwowskim. Każda wioska miała
wtedy swego wójta. Tak było do 1934 roku, kiedy
to utworzono gminy zbiorowe. Żurawiczki
z Zalesiem i Maćkówką znalazły się w gminie
Przeworsk, zaś Zarzecze z Rożniatowem,
Łapajówką,
Pełnatyczami
i
Kisielowem
przyłączono do gminy Roźwienica, powiatu
Jarosław; Siennów natomiast do gminy Kańczuga
powiatu przeworskiego.
Stan ten trwał do 1955 roku, kiedy to
utworzono gromadzkie rady narodowe, które
składały się z 1-4 wsi. Jedną z tych rad utworzono
w Żurawiczkach razem z Maćkówką i Zalesiem,
a drugą w Zarzeczu z Rożniatowem,
Pełnatyczami, Łapajówką i Kisielowem, które to
miejscowości trafiły z powrotem do powiatu
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przeworskiego. Siennów natomiast znalazł się
w Gromadzkiej Radzie Bobrka Kańczudzka.
W roku 1973 zlikwidowano gromadzkie
rady, a powołano gminne. Jedną z rad gminnych
w powiecie przeworskim
jest Zarzecze
z Żurawiczkami, Siennowem, Pełnatyczami,
Rożniatowem,
Maćkówką,
Łapajówką,
Kisielowem i Zalesiem.
Odbiegając nieco od tematu pozwoliłem
sobie na przedstawienie zmian administracyjnych
miejscowości wchodzących w skład naszej
gminy. Przypuszczam bowiem, że te informacje
mogą zainteresować wielu czytelników.
A wracając do tematu „Szkoła w naszej
gminie...” należy stwierdzić, że z każdym
dziesięcioleciem widać było korzystne zmiany,
mimo że uwarunkowania historyczne nam nie
sprzyjały. Jak już wyżej wspomniałem, nasi
przodkowie 123 lata żyli pod zaborami:
rosyjskim, pruskim i austriackim. Druga
Rzeczpospolita (1918-1939) trwała zaledwie
20 lat. Wywalczyć granice, scalić ten kraj,
zorganizować w miarę normalne życie - to
zadanie, wydawałoby się, ponad siły naszych
przodków. A jednak udało się. Oczywiście
mizerna baza szkolna w tym dwudziestoleciu nie
miała szans na poprawę, bo i skąd mieć mogła?
Kraj był bardzo biedny, a szczególnie ciężko żyło
się na galicyjskiej wsi. Mimo to podniesiono
stopień organizacyjny szkół wprowadzając
w
większych
wioskach
obowiązkową
sześcioklasową szkołę, a w mniejszych czteroklasową. Bazę szkolną poszerzano poprzez
wynajem u rolników izb, lub też korzystano
z pomieszczeń gminy (wsi).
Nie oznacza to jednak, że wszystkie dzieci
uczęszczały do szkoły, że kończyły klasę szóstą.
W roku szkolnym 1928/29 do szkoły
w Żurawiczkach do klasy pierwszej i drugiej
uczęszczało po 40 uczniów, do czwartej - jeszcze
34, a już do piątej - 9, do szóstej - 8 uczniów.
Oznacza to, że co najwyżej co piąte dziecko
kończyło klasę szóstą. W pozostałych wioskach
nie było z tym lepiej; z różnych przyczyn część
dzieci nie uczęszczała do szkoły. Często z braku
odzieży, obu¬wia, skrajnej biedy, ale też

i z powodu specyficznej mentalności wielu
rolników w tamtych czasach.
Do wybuchu wojny w dużych wioskach
pracowało w szkołach po troje nauczycieli
(łącznie
z
kierownikiem
szkoły),
zaś
w mniejszych - po jednym nauczycielu.
W okresie okupacji hitlerowskiej (lata
szkolne 1939/40 do 1944/45) sytuacja w oświacie
była
katastrofalna.
Kierowniczka
szkoły
w Żurawiczkach w kronice szkolnej zanotowała:
„W listopadzie 1939 r. przeważną część
nauczycielstwa Niemcy aresztowali i uwięzili
w Rzeszowie (...). W czasie zim przez cały okres
okupacji nauki nie było z powodu braku opału.
Obniżono stopień organizacyjny do dwóch klas
o dwóch nauczycielach".
Pisząc na temat szkół w naszej gminie
korzystałem z kilku kronik szkolnych. Jedną
z nich zostałem mile zaskoczony. Jest to kronika
szkoły w Pełnatyczach napisana przez śp.
Bronisława Płocicę. We wstępie do kroniki autor
pisze, że został zainspirowany do jej napisania
przez polonistkę Celestynę Cieleń.
Jest to dla mnie tym
bardziej
zdumiewające,
że
napisał
to
człowiek
niepracujący w szkole i niemający formalnego
przygotowania do tego rodzaju czynności.
Kronika obejmuje okres od 1884 do 1966
roku. Większość informacji jej autor zdobył od
najstarszych
zapamiętanych
sobie
ludzi.
Realistycznie przedstawił okresy wojen 1914 –
1918 i 1939 – 1945. A były to okresy szczególnie
trudne dla niektórych miejscowości naszej gminy,
bo
dochodziło
do
niesnasek
na
tle
narodowościowym.
Praca
szkół
w
okresie
okupacji
hitlerowskiej był ograniczona do minimum.
Światli, odważni nauczyciele, ryzykując życiem,
organizowali
tajne
nauczanie.
Takim
organizatorem tajnego nauczania był kierownik
szkoły w Zarzeczu śp. Michał Górski.
Moje własne, wczesne lata szkolne
przypadły na okres okupacji hitlerowskiej.
Budynek szkolny długo zajęty był przez wojska
niemieckie. Uczyliśmy się w domu rolnika,
siedząc na ławkach zrobionych z nieheblowanych
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desek. Nie mieliśmy książek, a i z zeszytami
i ołówkami był problem.
Wieś, w której mieszkałem, była duża.
Dzieci w wieku obowiązku szkolnego mogło być
ponad 200, a do szkoły uczęszczało około
trzydzieścioro z nich.
Zachowało mi się świadectwo z klasy
drugiej Dwuklasowej Szkoły Powszechnej
w Krzątce z roku szkolnego 1943/44 napisane
w języku niemieckim, a pod spodem dodatkowo

w języku polskim. Wymienię tu przedmioty
nauczania: religia, język polski, rachunki, zajęcia
praktyczne, ćwiczenia cielesne i śpiew.
I gdy sobie przypomnę tamte lata
i porównam ze startem szkolnym moich
wnuków, to w pełni zdaję sobie sprawę, jak
dotkliwie wojna skrzywdziła moje pokolenie.
Władysław Tęcza

CO SŁYCHAĆ W NASZYCH SZKOŁACH?
PROJEKT - UPOWSZECHNIANIE SPORTU I REKREACJI RUCHOWEJ
POPRZEZ ORGANIZACJĘ MIĘDZYPOWIATOWEGO TURNIEJU SPORTOWEGO
„ŻYJĘ ZDROWO, BO SPORTOWO”
Propagowanie sportu i kultury fizycznej
wśród dzieci i młodzieży stanowi integralny
element
ich
edukacji
i
wychowania.
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Maćkówce
chcąc sprostać temu nadrzędnemu zadaniu stało
się inicjatorem projektu Międzypowiatowego
Turnieju Sportowego „Żyję zdrowo, bo
sportowo”.
19 marca 2010 r. na Hali Sportowej
w Zarzeczu odbył się I Międzypowiatowy Turniej
Sportowy „Żyję zdrowo, bo sportowo” dla
uczniów w wieku 7 – 8 lat z terenów wiejskich
organizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkoły w Maćkówce w Partnerstwie ze Szkołą
Podstawową im. św.
Królowej
Jadwigi
w Maćkówce pod honorowym patronatem
Marszałka Województwa Podkarpackiego.
W turnieju wzięło 48 zawodników
(12 drużyn) z trzech powiatów: jarosławskiego,
łańcuckiego i przeworskiego. Turniej składał się
z 10 konkurencji mierzonych na czas. Każda
drużyna dzielnie walczyła o zwycięstwo.
I miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły
Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi
w Maćkówce w składzie: Sabina Ratowska,
Aleksandra Rygiel, Sławomir Ratowski i Krystian
Pieniążek.

II miejsce zdobyła drużyna z Zespołu Szkół
im. św. Brata Alberta w Żurawiczkach
w składzie: Kamila Bluczak, Michał Jarosz,
Klaudia Adamska i Łukasz Przewrocki.
III miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły
Podstawowej
im.
Stefana
Kardynała
Wyszyńskiego w Rożniatowie w składzie: Karol
Hubera, Jarosław Bałanda, Kacper Surmiak
i Kacper Pawłowski.

Uczestnicy turnieju „Żyję zdrowo, bo sportowo”

Każda z wymienionych drużyn otrzymała
puchar, a zawodnicy medale i nagrody.
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Za udział w Międzypowiatowym Turnieju
Sportowym „ Żyję zdrowo, bo sportowo”
wszystkie
drużyny
otrzymały
dyplomy,
a zawodnicy otrzymali nagrody ufundowane
przez Marszałka Województwa Podkarpackiego
i Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Maćkówce.
Dodatkową
atrakcją
turnieju
było
przeprowadzenie zajęć profilaktycznych na temat
zdrowego stylu życia przez Agnieszkę Ochyrę.
Międzypowiatowy Turniej Sportowy
„Żyję zdrowo, bo sportowo” dla uczniów
w wieku 7 – 8 lat z terenów wiejskich okazał się
świetną zabawą rozwijającą sprawność fizyczną

i motywację do uprawiania sportu, również
spełnił rolę kształcącą ukazującą możliwości
zdrowego stylu życia jakie daje sport.
Na
zakończenie
dyrektor
szkoły
w Maćkówce podziękowała gospodarzom za
dobrą organizację, a zawodnikom i opiekunom za
udział w turnieju. Stowarzyszenie składa
podziękowania Wiesławowi Kubickiemu –
Wójtowi Gminy
Zarzecze za bezpłatne
udostępnienie hali sportowej i Krzysztofowi
Majkowskiemu – dyrektorowi szkoły w Zarzeczu
za umożliwienie z korzystania
ze szkolnej
stołówki.
Maria Sopel

VIII GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNO – GRAMATYCZNY
KLAS III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
26 marca 2010 roku w Szkole
Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarzeczu
odbył się VIII Gminny Konkurs Ortograficzno –
Gramatyczny Klas III. Do udziału w konkursie
zgłosiły się szkoły podstawowe z Pełnatycz,
Rożniatowa, Siennowa i Zarzecza. Konkurs
przebiegał w dwóch etapach: szkolnym
i
gminnym.
Do
etapu
gminnego
zakwalifikowało się po trzech uczniów
z każdego oddziału klasowego poszczególnych
szkół, którzy osiągnęli najlepsze wyniki na
etapie szkolnym. Ostatecznie w etapie gminnym
wzięło udział 17 uczniów klas III.
Konkurs rozpoczął wicedyrektor szkoły
Jan Szajny, który serdecznie przywitał
wszystkich uczestników i ich opiekunów oraz
życzył im jak najlepszych wyników.
Następnie uczniowie przystąpili do
konkursu, który składał się z dwóch części.
W części pierwszej uczniowie pisali dyktando,
a w drugiej uzupełniali test ortograficzno–
gramatyczny.
Uczniowie
byli
bardzo
dobrze
przygotowani do konkursu, dlatego rywalizacja
była bardzo wyrównana. Komisja konkursowa,
składająca się z nauczycieli poszczególnych
szkół przygotowujących uczniów do konkursu,

po dość długiej i emocjonującej pracy ogłosiła
następujące wyniki:
I miejsce: Daria Lonc SP Pełnatycze,
Michał Mazur SP Zarzecze,
II miejsce: Aneta Kucza SP Siennów,
III miejsce: Emilia Krukar SP Zarzecze.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników konkursu

Laureaci konkursu otrzymali nagrody
książkowe i odebrali gratulacje członków
komisji, gdyż wykazali się imponującą wiedzą.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
pamiątkowe dyplomy, plakietki z logo
konkursu, drobne upominki rzeczowe oraz
ciepły posiłek.
Małgorzata Rochacka
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ELIMINACJE GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU
BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W ZARZECZU
W dniu 19 kwietnia 2010 r. odbyły się
Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Celem Turnieju jest podnoszenie kultury
społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu
bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym
w
szczególności
bezpieczeństwa
dzieci
i młodzieży szkolnej, poprzez popularyzowanie
przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się
po
drogach,
kształtowanie
partnerskich
zachowań wobec innych uczestników ruchu,
popularyzowanie
podstawowych
zasad
i umiejętności udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej oraz promowanie roweru jako
środka rekreacji i sportu.
W
Turnieju
udział
wzięło
sześć
trzyosobowych drużyn ze szkół podstawowych
w
Siennowie,
Rożniatowie,
Pełnatyczach,
Maćkówce, Zarzeczu, Żurawiczkach oraz dwie
trzyosobowe drużyny ze szkół gimnazjalnych
w Zarzeczu i Żurawiczkach. Po uroczystym
otwarciu
Turnieju
drużyny
rozpoczęły
rywalizację, która składała się z dwóch części –
teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna
miała na celu sprawdzenie wiedzy uczestników

z zakresu przepisów o ruchu drogowym,
znajomości znaków drogowych i zasad
udzielania pierwszej pomocy. Po rozwiązaniu
testu każdy uczestnik turnieju przystąpił do
części praktycznej, polegającej na pokonaniu toru
przeszkód.
W
klasyfikacji
drużynowej
szkół
podstawowych pierwsze miejsce zajęła SP
z Siennowa w składzie: Gabriela Majkut,
Wojciech Siupik, Andrzej Stepaniak z opiekunem
Jackiem Ziębą. W klasyfikacji drużynowej szkół
gimnazjalnych
pierwsze
miejsce
zajęło
Gimnazjum z Zarzecza w składzie: Paweł Piątek,
Marceli Górski, Jakub Goch z opiekunem Dorotą
Wątrobą. Obie drużyny reprezentowały naszą
gminę 5 maja br. na eliminacjach powiatowych
w Przeworsku. W wyniku tych eliminacji
uczniowie
Szkoły Podstawowej z Siennowa
w swojej grupie znaleźli się na III miejscu,
a uczniowie z Gimnazjum w Zarzeczu zajęli
I miejsce. Do następnego etapu zakwalifikowali
się gimnazjaliści. Na eliminacjach wojewódzkich,
które odbyły się 19 maja 2010r. w Rzeszowie
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Zarzeczu zajęło VI miejsce.
Jacek Zięba

NA SPORTOWO!
W dniu 11.05.2010 r. w Szkole
Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarzeczu odbył
się gminny etap Spartakiady kl. III organizowanej
w ramach konkursu „Baw się z nami”. Jest to już
X edycja igrzysk, których organizatorem była SP
w Zarzeczu, a która skupiła tego roku 5 drużyn.
W zawodach wzięły udział drużyny ze
Szkoły
Podstawowej
im.
Orła
Białego
w Pełnatyczach, Szkoły Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Siennowie, Szkoły Podstawowej
im.
Stefana
Kardynała
Wyszyńskiego
w Rożniatowie, Szkoły Podstawowej im. Św.
Królowej
Jadwigi
w
Makówce,
Szkoły

Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im.
Jana Pawła II w Zarzeczu.
Igrzyska zostały rozpoczęte uroczystym
zapaleniem znicza, oraz rundą honorową
poszczególnych
drużyn
w
towarzystwie
olimpijskiej flagi. Uczniowie musieli sprostać
7 konkurencjom takim jak: „Sztafeta”, „Bieg
z szarfami”, „Dodawanie skoków”, „Zmiana
piłek”, „Bieg w workach”, „Rzuty do żywego
kosza”, „Strzały na bramkę”. Wszystkie
konkurencje wymagały umiejętności współpracy
w zespole, wspaniałej koordynacji wzrokowo –
ruchowej, szybkości i gibkości. Drużyny
- 20 -

Kurier Zarzecki
zaprezentowały się wspaniale. Za sportowego
ducha walki, otrzymały dyplomy oraz puchary.
Dodać należy, że drużyna ze SP w Siennowie
zajęła miejsce III, drużyna ze SP w Makówce
i Rożniatowie ex aequo miejsce II, zaś drużyna ze
SP w Zarzeczu miejsce I. Drużyna ta stając się
liderem reprezentowała gminę w dalszym etapie
zawodów na szczeblu powiatowym, które
również odbyły się w Zarzeczu w dniu
28.05.2010r.

Sportowe zmagania uczestników konkursu

Po zapaleniu znicza i rundzie honorowej
z flagą, drużyny przystąpiły do poszczególnych
konkurencji, których wyniki kształtowały się
następująco:
Miejsce I – Szkoła Podstawowa im. gen.
Antoniego
Chruściela
ps.
„Monter”
w Gniewczynie Łańcuckiej,
Miejsce II – Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zarzeczu,
Miejsce III – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana
Pawła II w Przeworsku,
Miejsce IV – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła
II w Jaworniku Polskim,
Miejsce V – Szkoła Podstawowa w Świętoniowej,
Miejsce
VI
–
Szkoła
Podstawowa
w Pantalowicach.
Drużyna z Gniewczyny jako lider szczebla
powiatowego weźmie udział w zawodach
rejonowych organizowanych w Przemyślu.
Zmagania podobnie jak na szczeblu
gminnym zakończyły się uroczystym zgaszeniem
znicza oraz pożegnaniem flagi. Liderowi
życzymy powodzenia!
Wacław Wdowiak

NAGRODA PODKARPACKIEGO STOWARZYSZENIA SAMORZĄDÓW
TERYTORIALNYCH "NAJZDOLNIEJSZA MŁODZIEŻ PODKARPACIA"
25 maja 2010 r. w sali narad Starostwa
Powiatowego w Przeworsku odbyło się uroczyste
wręczenie nagród dla kandydatów z terenu
naszego powiatu do nagrody Podkarpackiego
Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych
„Najzdolniejsza Młodzież Podkarpacia”.
Na tą uroczystość uczniowie przybyli
razem z opiekunami ze swoich szkół. Wręczenia
nagród dokonali Wicestarosta Przeworski Marek
Frączek
oraz
Tadeusz
Kiełbowicz
–
Przewodniczący Rady Powiatu.
Ze szkół z terenu naszej gminy
wyróżnienia otrzymali: Przemysław Wątroba –
Publiczne Gimnazjum w Zarzeczu oraz Monika
Justyna Duliban – ZSR w Zarzeczu.

Przemysław Wątroba odbiera nagrodę

Serdecznie gratulujemy tegorocznym
laureatom i życzymy dalszych sukcesów.
Sylwia Bembenek
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DZIEŃ RODZINY W ŻURAWICZKACH
„Jest jeszcze taka miłość, ślepa,
bo widoczna…”
ks. Jan Twardowski

Niedzielne, słoneczne popołudnie w dniu
30 maja 2010 r. dla mieszkańców wsi
i społeczności szkolnej z Żurawiczek stało się
okazją do wspólnego spotkania poświęconego
obchodom Dnia Rodziny. Corocznie w Zespole
Szkół im. Św. Brata Alberta organizowany jest
taki dzień poświęcony najbliższym tj. naszym
Mamusiom, Tatusiom, Babciom, Dziadkom
i Dzieciom. Gromadzimy się w naszej szkole, aby
wyrazić wdzięczność rodzicom za wszelkie
przejawy miłości i dobra, ciepła rodzinnego
i szczęścia, wierności i przywiązania, przyjaźni
i wiary w to, co piękne i szlachetne. Wyrażanie
podziękowań jest rzeczą ważną i szlachetną.
Zauważył to również nasz poeta ks. Jan
Twardowski, pisząc „W podziękowaniu kryje się
coś niezwykłego. Widzę, że więcej dostaję niż
biorę. Dziękuję, bo nie zatrzymałem się na sobie.
W dziękowaniu jest uleczenie z próżności”.
Słowa te dla społeczności szkolnej stały się
zachętą do zorganizowania Święta Rodziny.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie
15.00 w budynku szkoły. Wszystkich przybyłych
gości przywitała Dyrektor Zespołu Szkół Teresa
Pieniążek. W ciepłych i serdecznych słowach
zwróciła się do zebranych i wskazała jak ważną
rolę w dzisiejszym społeczeństwie odgrywa
kochająca się rodzina. Po tych wzruszających
słowach Pani Dyrektor oddała głos najmłodszym
dzieciom i uczniom z naszej szkoły. Warto
podkreślić, że swoje zdolności aktorskie
i
recytatorskie
zaprezentowały
dzieci
z przedszkola unijnego, które dobrze rozumieją
istotę miłości do mamy i taty. Nadszedł czas na
występ dzieci z oddziału przedszkolnego i znów
padły wzruszające słowa pod adresem rodziców.

Podsumowaniem występów była przygotowana
przez uczniów kl. II pod kierunkiem Wandy
Wilczek i Małgorzaty Kocur, inscenizacja bajki
"O rybaku i złotej rybce". Wręczenie kwiatów
swoim rodzicom przez dzieci z przedszkola
unijnego zakończyło pierwszą część uroczystości.
Podsumowania dokonała Dyrektor Teresa
Pieniążek, która podziękowała wszystkim, którzy
przyczynili się do zorganizowania Święta
Rodziny. W tym miejscu ze szczególnymi
słowami
zwróciła się do sponsorów: Rady
Rodziców, Stanisława Lemiecha - mieszkańca wsi
Żurawiczki za obsługę imprezy plenerowej,
Prezesa Firmy Bamal Piotra Malinowskiego oraz
właściciela sklepu ADS Sylwestra Pelca,
wyrażając im podziękowanie i wdzięczność.
Druga część uroczystości szkolnych to już
same przyjemności i zabawy. Warte podkreślenia
jest to, że do Żurawiczek w tym dniu zjechało
Wesołe Miasteczko, oferując najmłodszym i nie
tylko wiele atrakcji. Nie brakowało konkurencji
i rozgrywek sportowych zakończonych meczem
piłki siatkowej: nauczyciele-uczniowie. Była wata
cukrowa, lody, gofry, frytki, kiełbasa pieczona na
grillu, jednym słowem niebo na ziemi.
Pomimo pogarszającej się z godziny na
godzinę pogody nikomu nie przyszło do głowy,
aby wracać do domu. Wszyscy chcieli być razem,
cieszyć się sobą nawzajem. Sądzę, że każdy
rodzic po tym wspaniałym dniu może zgodzić się
ze słowami ks. Jana Twardowskiego, który przed
laty powiedział do rodziców, iż: ,,Mądrością
dziecka jest ufność, że jest się w dobrych
opiekuńczych rękach”.
Krystyna Drapała
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CO DALEJ GIMNAZJALISTO?
Nadchodzi czas podejmowania ważnych
decyzji: wyboru szkoły i kierunki kształcenia.
Oczywiście musi on być zgodny z Waszymi
zainteresowaniami i realizacją marzeń odnośnie
zdobywania właściwego zawodu. Chcąc Wam
ułatwić podjęcie decyzji przedstawiamy naszą
propozycję na wrzesień 2010.
Jesteśmy szkołą bezpieczną o długiej
tradycji. Istniejemy już ponad 60 lat! Szkoła
prowadzi naukę w systemie jednozmianowym.
Dążymy do tego, aby absolwent był człowiekiem
dobrym, wrażliwym, myślącym,
tolerancyjnym,
kompetentnym
i przedsiębiorczym. Dzięki stałej
analizie rynku pracy, szkoła szybko
i elastycznie dostosowuje kierunki
kształcenia do zachodzących zmian.
Jesteśmy
jedyną
szkołą
w powiecie, w której można uzyskać
kwalifikacje rolnicze umożliwiające
korzystanie z programów Unii
Europejskiej.
W szkole istnieją następujące organizacje
i koła zainteresowań:
 Samorząd Uczniowski – zajmuje się
organizacją
imprez
szkolnych,
akcji
charytatywnych oraz corocznego kiermaszu
książek!
 Szkolny Klub Przedsiębiorczości – organizuje
konferencje
naukowe,
spotkania
z przedsiębiorcami oraz przygotowuje
kampanie informacyjne propagujące wiedzę
ekonomiczną w szkole i środowisku
lokalnym.
 Kółko dziennikarskie – tworzy szkolną
gazetkę FUX oraz archiwizuje życie szkoły
w
postaci
filmów
i
prezentacji
multimedialnych.
 Kółko wokalno - teatralne – przygotowuje
przedstawienia
teatralne
uświetniające
uroczystości szkolne oraz imprezy kulturowe
w regionie.



SKS – sekcje sportowe piłki ręcznej siatkowej,
nożnej, tenis stołowy,
 … oraz wiele innych kółek przedmiotowych:
matematyczne, geograficzne, językowe itp.
Ponadto szkoła organizuje spotkania
z ludźmi świata kultury. Od kilku lat na
spotkania z młodzieżą zapraszamy pana Jana
Budziaszka – perkusistę zespołu „Skaldowie”.
W
szkole
odbywają
się
także
profilaktyczne spektakle teatralne. Gościmy
artystów z teatru „Kurtyna” oraz Impresariatu
Artystycznego
„Inspiracja”
z Krakowa. Spotkania te
przybliżają
młodzieży
problemy uzależnień, agresji
i
przemocy,
stosowania
używek. Spotkania z artystami
pomagają młodym w dokonywaniu
dobrych
decyzji
życiowych.
Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom
młodzieży
szkoła organizuje również koncerty. Przy
współpracy i finansowym wsparciu Gminy
Zarzecze w grudniu 2009 roku odbył się program
„Z ciemności do światła”, zaprezentowany przez
muzyka Roberta Cudzicha oraz muzyka-malarza
Marcina Stawickiego.
20 marca 2010 roku w Zespole Szkół
Rolniczych im. Wincentego Witosa w Zarzeczu
odbył się Powiatowy Przegląd Tradycyjnego
Jadła, pod hasłem „Mięsna uczta dawniej i dziś.
Taki chleb jadały nasze babcie”. W przeglądzie
udział wzięło 16 Kół Gospodyń Wiejskich
z Łapajówki, Zarzecza, Pełnatycz, Kisielowa,
Rożniatowa, Siennowa, Maćkówki, Żurawiczek,
Gniewczyny Trynieckiej, Ubieszyna, Gorzyc,
Rozborza, Ujeznej, Jagiełły, Chałupek i Zalesia
oraz uczniowie ZSR.
Bogusław Bąk
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INNOWACJA „EDUKACJA POLICYJNA”
W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W ZARZECZU
Dyrekcja Zespołu Szkół Rolniczych
im. Wincentego Witosa w Zarzeczu nawiązała
współpracę z Komendą Powiatową Policji
w Przeworsku, dzięki której w ZSR w roku
szkolnym 2010/2011 utworzone zostanie 3-letnie
Liceum
Ogólnokształcące
z
innowacją
pedagogiczną „Edukacja policyjna”.
Będzie to pierwsza w powiecie szkoła
kształcąca uczniów w tym kierunku. Realizacja
zajęć będzie odbywała się wg planu liceum
ogólnokształcącego uzupełnionego o przedmiot
z zakresu kształcenia ogólnopolicyjnego.
Przygotowanie policyjne obejmuje treści
uwzględniające m.in. prewencję, organizację

policji, prawo wykroczeń, prawo karne, zasady
ruchu drogowego, podstawy samoobrony,
zasady posługiwania się bronią palną, zasady
postępowania dochodzeniowego, itp.
Zajęcia z przygotowania policyjnego
prowadzone
będą
przez
funkcjonariusza
Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku.
Absolwent tej szkoły będzie mógł podjąć
studia na kierunkach prawniczych (prawo karne
lub administracyjne, bezpieczeństwo wewnętrzne)
albo podjąć pracę w policji, wojsku, agencjach
detektywistycznych lub agencjach ochrony osób
i mienia.
Bogusław Bąk

KOLEJNE WNIOSKI OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE
zaplanowano udział uczniów w dodatkowych
zajęciach pozalekcyjnych i wyrównawczych
z przedmiotów humanistycznych, ścisłych,
przyrodniczych, a także zajęciach językowych.
Projekty
zakładają
udział
uczniów
w wycieczkach
powiązanych tematycznie
z prowadzonymi zajęciami. Udział we
wszystkich zajęciach oraz wycieczkach będzie
bezpłatny.
Szkoły
zostaną
doposażone
w niezbędne pomoce dydaktyczne, a każdy
z uczniów nieodpłatnie otrzyma przybory
szkolne oraz podręczniki.
W Szkole Podstawowej w Siennowie
projekt zaplanowano na jeden rok szkolny
(2010/11), natomiast w Publicznym Gimnazjum
w Zarzeczu na dwa lata (2010/11 i 2011/12).
W projektach będą mogli brać udział uczniowie
wszystkich klas, którzy uczęszczają do w/w
szkół.
Ostateczna wartość dofinansowania
projektów nie jest jeszcze znana, w najbliższym
czasie WUP zaprosi szkoły do przeprowadzenia
negocjacji, aby ustalić ostateczny zakres
i wartości projektu.
Natalia Mazur

W dniu
16 listopada 2009
r.
w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie szkoły
z terenu naszej gminy złożyły wnioski
o dofinansowanie projektów w ramach
Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie
szans
edukacyjnych
uczniów
z
grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszenie
różnic
w
jakości
usług
edukacyjnych.
Po ponad półrocznym oczekiwaniu na
wyniki konkursu w dniu 31.05.2010 r. na stronie
internetowej WUP-u ogłoszona została lista
rankingowa
wniosków,
które
zostały
rekomendowane do dofinansowania. Spośród
461 złożonych wniosków tylko 42 zostały
pozytywnie zaopiniowane, a wśród nich
znalazły się 2 wnioski z terenu Gminy Zarzecze
tj. wniosek z Publicznego Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Zarzeczu pn.„Edukacja wysokiej
jakości szansą dla młodzieży z Gminy Zarzecze”
oraz wniosek ze Szkoły Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Siennowie pn. „Edukacja
wysokiej jakości szansą dla uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Siennowie”. W projektach tych
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ALKOHOLICY SĄ WŚRÓD NAS
Pojęcie alkoholik kojarzy nam się z ruiną
człowieka, z bezdomnym śpiącym na ławce
w parku, bądź z degeneratem, który błąka się po
ulicach prosząc o kilka złotych tłumacząc, że to na
bułkę, bo jest bardzo głodny. Prawda jest taka, że
alkoholizm doprowadza człowieka do zupełnej
degradacji psychofizycznej. Alkoholikiem człowiek
staje się dużo wcześniej niż to zauważają jego
bliscy.
Uzależnienie od alkoholu jest chorobą
niszczącą człowieka we wszystkich sferach jego
człowieczeństwa i jego aktywności. Prowadzi do
degradacji
życia
psychicznego,
duchowego,
moralnego i religijnego. Powoduje stopniową utratę
wolności i odpowiedzialności. Zaburza więzi
rodzinne
oraz
uniemożliwia
normalne
funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie.
Zwykle na końcu dopiero następuje degradacja
fizyczna, która dla wielu staje się niestety jedynym
motywem powstrzymania się od picia. Ale w tak
zaawansowanym stadium choroby bywa to już
często niemożliwe, gdyż wcześniej może dojść do
intensywnego kryzysu życia oraz mogą nastąpić
nieodwracalne zmiany w mózgu, które wykluczają
możliwość skutecznej terapii i powrotu do
trzeźwego życia. Alkoholizm jest chorobą
chroniczną, czyli taką, która w pewnych swych
aspektach trwa do końca życia. W tym sensie jest
chorobą nieuleczalną i nieodwracalną. Nie można
się z niej całkowicie wyleczyć. Każdy uzależniony
będzie do końca życia alkoholikiem, czyli kimś, kto
nie potrafi pić alkoholu w sposób kontrolowany.
Nie można być byłym alkoholikiem.
Warto zadać sobie pytanie: Czy osoba, która
jest chora na nowotwór złośliwy i nie podejmuje
leczenia jest zdrowa? Oczywiście jest chora,
podobnie jak alkoholik, który nie poddaje się
terapii, co nie oznacza, że nie jest osobą
uzależnioną.
Alkoholik bardzo długo nie
dopuszcza do siebie myśli, że ma poważny problem
z alkoholem. Wynika to z mechanizmów obronnych
podtrzymujących
rozwijającą
się
chorobę
alkoholową. Alkoholizm jest chorobą, którą
możemy zatrzymać, nigdy natomiast nie potrafimy

jej wyleczyć. Mówimy, więc, że ktoś kto przeszedł
mozolny proces terapeutyczny i nie pije - jest
„trzeźwym alkoholikiem”, a nie osobą wyleczoną.
Wynika to z prostego powodu: alkoholik nigdy nie
będzie mógł pić w sposób kontrolowany, nawet jeśli
nie pije od 15 lat - to jeden, drugi kieliszek alkoholu
mogą spowodować nawrót choroby.
Warunkiem leczenia choroby alkoholowej
jest całkowita abstynencja – bez niej leczenie nie jest
możliwe. Podstawową metodą leczenia jest
psychoterapia uzależnień oraz uczestniczenie
w
spotkaniach
Wspólnoty
Anonimowych
Alkoholików. Osoby uzależnione wymagające
pomocy medycznej po odstawieniu alkoholu mogą
zgłaszać się do szpitala, gdzie uzyskują pomoc w
łagodzeniu dolegliwości alkoholowego zespołu
abstynenckiego (AZA).
Alkoholik to zatem ktoś, kto w nałogowy
sposób oszukuje samego siebie i kto —
w konsekwencji — próbuje w podobny sposób
oszukiwać innych ludzi, począwszy od osób
z najbliższego otoczenia. Człowiek uzależniony od
alkoholu potrafi łudzić się i negować najbardziej
nawet
ewidentne
fakty
z
patologicznie
„mistrzowską” fantazją, która zdecydowanie
przekracza strategie myślenia ludzi zdrowych.
Z tego względu alkoholicy mają niezwykłą łatwość
w oszukiwaniu nie tylko samych siebie, ale także
innych ludzi. Zwykle jedynie doświadczeni
profesjonaliści
z
zakresu
uzależnień
oraz
trzeźwiejący alkoholicy potrafią skutecznie bronić
się przed intelektualnymi manipulacjami ludzi
uzależnionych i demaskować ich systemy iluzji oraz
zaprzeczeń.
Gmina Zarzecze realizuje corocznie Gminny
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
W ramach programu w 2010 r. realizowane są m.in.
następujące zadania:
• prowadzenie rozmów z osobami uzależnionymi
od alkoholu oraz ich rodzinami,
• kierowanie osób uzależnionych na terapię,
• zwrot kosztów przejazdu osób uzależnionych
od alkoholu na terapię,
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kierowanie do sądu wniosków o przymusowe
leczenie w stosunku do osób, które odmawiają
dobrowolnego leczenia,
• pokrywanie kosztów przeprowadzenia badań
w przedmiocie uzależnienia,
• udzielanie pomocy psychologicznej, prawnej,
terapeutycznej
w
Punkcie
Interwencji
Kryzysowej,
• dofinansowanie pobytu w izbie wytrzeźwień
nietrzeźwych z terenu gminy Zarzecze,
• sfinansowanie programów profilaktycznych,
które są przeprowadzane przez nauczycieli
w poszczególnych szkołach na terenie gminy
Zarzecze,
• pokrywanie kosztów pobytu dzieci na kolonii
letniej z programem profilaktycznym,
• dofinansowanie indywidualnych rekolekcji
trzeźwościowych.
Dzięki zaangażowaniu Józefa Barczyńskiego
w gminie Zarzecze powstała grupa AA
(Anonimowych
Alkoholików),
gdzie
osoby
uzależnione od alkoholu w każdą środę mogą się
spotkać. Spotkania odbywają się w budynku „starej
szkoły” w Zarzeczu o godz. 18.00.
Również została utworzona grupa kobiet
Al-Alon, gdzie kobiety współuzależnione mogą się
spotkać w każdy poniedziałek w budynku „starej
szkoły” w Zarzeczu o godz. 18.00. Wszystkie osoby
zainteresowane serdecznie zapraszamy.
Część osób, która przeszła terapię, bądź
uczestniczyła w rekolekcjach trzeźwościowych
w
Przemyślu w chwili obecnej pracuje
w Urzędzie Gminy Zarzecze oraz u innych
•

pracodawców. Miejmy świadomość, że nie jest
łatwo zatrudniać alkoholika, ale tym osobom też
należy dać szansę. To często dobrzy fachowcy.
W roku 2009 Komisja skierowała wnioski do
sądu o przymusowe leczenie – 11 osób,
w roku 2010 na dzień 31.05.2010 r. – 4 osób.
W
roku
2009r.
w
rekolekcjach
trzeźwościowych w Przemyślu z terenu gminy
Zarzecze uczestniczyło 11 osób, w roku 2010 na
dzień 31.05.2010 r. – 10 osób.
W roku 2009 r. dla 7 dzieci została
sfinansowana
kolonia
z
programem
profilaktycznym do Gdańska, w roku 2010 dla
5 osób zostanie sfinansowana kolonia do
Zakopanego.
W szkołach na terenie gminy Zarzecze
w ramach działań profilaktycznych prowadzone są
programy dla dzieci przez nauczycieli, w roku 2009
przeprowadzono 15 programów, w roku bieżącym
w pierwszym półroczu – 8 programów
profilaktycznych.
Są różne formy pomocy, jednak przede
wszystkim to osoba, która potrzebuje pomocy
(osoba uzależniona od alkoholu) powinna sama
chcieć sobie pomóc, nieraz leczenie przymusowe nie
daje efektów, aczkolwiek może to być początek
zastanowienia
się
nad
swoim
życiem,
i dalszym postępowaniem.
Często, aby pomóc danej osobie potrzebna
jest współpraca wielu ludzi, instytucji, którym nie
jest obojętny los człowieka.
Anna Krzeszowska-Gwóźdź

ŚNIADANIE WIELKANOCNE
W dniu 7.04.2010r. w Pałacu Zabytkowym
w Zarzeczu odbyło się Śniadanie Wielkanocne dla
osób starszych i samotnych z terenu Gminy
Zarzecze. Gościem honorowym, który zaszczycił
swoją
obecnością
spotkanie
była
Izabela
Dzieduszycka.
Przybyłych gości powitał Wiesław KubickiWójt Gminy Zarzecze. Następnie głos zabrała
Izabela Dzieduszycka, która bardzo ciepło mówiła
o Zarzeczu, z którym czuje się mocno związana.
Słowo Boże wygłosił Ksiądz Prałat Anatol Standyło
– Proboszcz Parafii w Pełnatyczach. Osoby
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zadzieliły się jajkiem, składały sobie życzenia.
Następnie zorganizowano poczęstunek,
wspólne śpiewanie oraz zabawę. Całą imprezę
uświetniał swoją obecnością Zespół Śpiewaczy
z Łapajówki.
Impreza została zorganizowana przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu
przy współpracy z Gminnym Centrum Kultury
w Zarzeczu. Impreza odbyła się dzięki wsparciu
sponsorów, którym serdecznie dziękujemy za
okazaną pomoc.
Anna Krzeszowska-Gwóźdź
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Z ŻYCIA PARAFII
MOJE UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ
Ważnym elementem uczestnictwa we
Mszy świętej jest doświadczenie wspólnoty, która
dąży
do
zbawienia.
To
doświadczenie
zobowiązuje nas do czynnego zaangażowania się
w to co przeżywa. Nie mogę być obojętny na to
co dzieje się na ołtarzu, jak również na śpiew,
ciszę, czy odpowiedź na wezwania kapłana, nie
mogę być bierny nie mogę być tylko widzem, ale
z serca zaangażować się w to co przeżywa moja
wspólnota. Jesteśmy ludem kapłańskim, który
również ma być współ ofiarującym siebie i moje
problemy. W czasie Eucharystii stajemy się
szczególną własnością Boga. Wspólnota Kościoła
opiera się na Eucharystii, to umożliwia odkrycie,
że nie jestem sam na drodze wiary
i chrześcijańskiego życia, że obok mnie są siostry
i bracia, którzy idą tą samą drogą. Na mogę
w sposób bierny i niemy przestać Mszę świętą.
Pod krzyżem Chrystusa nie mogę być tylko
statystą, Chrystus pragnie byśmy byli z Nim
jedno i z troskami naszych braci. Z poczuciem
winy za swoje grzechy, ale i za grzechy
wspólnoty. Msza święta to konsekwencja wzięcia
krzyża na każdy dzień i iść z Nim aż na Kalwarię.
Szczęśliwi, którzy każdego dnia, a szczególnie
w niedzielę nabierają sił u stóp krzyża, aby pójść
Jego śladami. Tu stajemy się sobie bliscy przez
krew Chrystusa. Tu uczymy się że ciężar życia
nie mogę zwalić tylko na innych. Tu uczymy się
że prawdziwa miłość musi być ofiarna, że musi
nas wiele kosztować, że nie ma miłości bez
ukrzyżowania siebie. Chrystus zasłonił ludzkość
i nas swoim krzyżem obronił nas przed
potępieniem. On poświęca siebie za życie świata,
ja poświęcam siebie dla dobra wspólnoty jaką jest
Kościół i moi bliscy. Tu mamy czuć się solidarni
z każdym człowiekiem i ludzką biedą. Dziś ten
świat jest daleki od Chrystusa, chory
i smutny, tym większą miłością trzeba mu służyć
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i troszczyć się o przekształcenie tego świata
według zamiarów Boga, by ratować ten świat
przed unicestwieniem. Największą wartością
w tym świecie jest człowiek, który ze mną tworzy
wspólnotę, a może jest daleko od Chrystusa.
Dlatego trzeba żyć w wielkiej przyjaźni
z Chrystusem by trwać z Nim, bo On jest naszym
życiem, życiem naszej wspólnoty.
Jezus pragnie również zespolić, zjednoczyć się
z nami. Chrystus chce żyć w nas „Wytrwajcie we
Mnie, a Ja będę trwał w was”.
Każda Msza św. to zaproszenie do wspólnoty:
• świętych i grzeszników,
• słuchających słowa Bożego,
• modlących się razem,
• żyjących w jedności,
• życia i miłości,
• opartej o Ewangelię i Eucharystię
(a nie o ludzkie sympatie),
• przyjaźni i wzajemnej pomocy,
• wspólnotę, gdzie dzielimy się dobrami również
doczesnymi,
• wspólnotę, do której ja też coś wnoszę, coś
ofiaruję z siebie,
• otwartej na innych,
• zatroskanej o dobro duchowe własne i bliźnich
(troska o zbawienie braci).
Dlatego warto pytać siebie, czy chętnie idę
na Mszę św.? Czy jest dla mnie ciężarem, czy
radością? Czy jest dla mnie ważną chwilą dnia?
Warto zapytać siebie co mi przeszkadza
w uczestnictwie we Mszy św. (roztargnienie,
ucieczka w świat myśli, marzeń, pragnień) jak to
zmniejszyć.
Co przeczytałem o Mszy św., a przede
wszystkim postawić sobie pytanie: Czym jest dla
mnie Msza św?.
ks. Zenon Ruchlewicz

Kurier Zarzecki
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
ELIMINACJE GMINNE I POWIATOWE
OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ
„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”
Dnia 16.04.2010r. w Szkole Podstawowej
w Zarzeczu odbyły się Eliminacje Gminne
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom” w dwóch
grupach wiekowych, dla uczniów szkół
podstawowych i uczniów gimnazjów.
Punktowe miejsca i prawo reprezentowania
gminy w eliminacjach powiatowych zdobyli
uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów.
W grupie szkół podstawowych:
I miejsce
- Gabriela Majkut - Szkoła
Podstawowa w Siennowie
II miejsce - Anna Szeliga - Szkoła Podstawowa
w Pełnatyczach
III miejsce - Oliwia Zygmunt - Szkoła
Podstawowa w Siennowie
W grupie gimnazjów:
I miejsce - Rafał Wątroba - Gimnazjum
w Zarzeczu

II miejsce - Norbert Rzepa - Zespół Szkół
w Żurawiczkach
III miejsce - Krzysztof Stępak - Zespół Szkół
w Żurawiczkach.
Eliminacje
powiatowe
odbyły
się
19.04.2010r. w Przeworsku, a zorganizował je
Zarząd
Oddziału
Powiatowego
Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych i Komenda
Powiatowa
Państwowej
Straży
Pożarnej
w Przeworsku.
Po
rozwiązaniu
testu
pisemnego
i udzieleniu odpowiedzi ustnych, okazało się, że
w grupie gimnazjów pierwsze miejsce zdobył
Rafał Wątroba. Uczeń ten jednocześnie zdobył
prawo do udziału w Eliminacjach Wojewódzkich
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
i zajął w nich 4 miejsce.
Jan Telega

ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE OSP W MAĆKÓWCE
Celem organizacji zawodów sportowopożarniczych
OSP jest w szczególności
mobilizowanie do intensywnego szkolenia
pożarniczego, zmierzającego do skutecznego
prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych; ocena
wyszkolenia pożarniczego; popularyzacja wśród
społeczeństwa
zagadnień
ochrony
przeciwpożarowej; przygotowanie do startu
w zawodach wyższego szczebla.
Gminne zawody sportowo-pożarnicze
odbyły się 23 maja 2010 r. w Maćkówce.
W zawodach wystartowało 28 drużyn ze
wszystkich miejscowości z terenu gminy
Zarzecze. Drużyny młodzieżowe startowały wg
międzynarodowego regulaminu CTIF. Zawody
sędziowała Komisja w składzie: bryg. Janusz
Flak, kpt. Krzysztof Kukulski, asp. Zbigniew

Wojnar oraz asp. Grzegorz Lonc. Pomimo ulewy
zawodów nie przerwano. Komisja sędziowska
zmuszona jednak była odwołać sztafetę ze
względów na niekorzystne warunki na płycie
boiska.

Kapitan zwycięskiej męskiej drużyny pożarniczej
odbiera puchar z rąk Prezesa ZG OSP
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Grupa C - kobiece drużyny pożarnicze
I miejsce - Zarzecze,
II miejsce - Rożniatów,
III miejsce - Żurawiczki.

Wyniki końcowe zawodów przedstawiają się
następująco:
CTIF dziewczęta 12-16 lat
I miejsce - Zarzecze,
II miejsce - Rożniatów,
III miejsce - Zalesie.
CTIF chłopcy 12-16 lat
I miejsce - Zarzecze,
II miejsce - Pełnatycze,
III miejsce - Rożniatów.
Grupa A - męskie drużyny pożarnicze
I miejsce - Maćkówka,
II miejsce - Żurawiczki,
III miejsce - Zarzecze.

Sportowe zmagania podczas zawodów

Jan Telega

EUROPEJSKI TYDZIEŃ

SPORTU DLA WSZYSTKICH

Gmina Zarzecze w dniach 26.05 –
1.06.2010 r. brała udział w XVI Sportowym
Turnieju Miast i Gmin 2010 organizowanym
przez Krajową Federację Sportu i Turystyki.
Celem Europejskiego Tygodnia Sportu
było promowanie zdrowego stylu życia oraz
aktywności ruchowej jako najlepszej formy
spędzania wolnego czasu, rozbudzanie potrzeby
systematycznego ćwiczenia u osób nieaktywnych
ze wszystkich środowisk, grup zawodowych
i społecznych, pobudzanie aktywności ruchowej
w każdym wieku i o różnym poziomie
sprawności fizycznej, poszerzanie i wzmacnianie
współpracy władz samorządowych, organizacji
pozarządowych,
przedsiębiorstw,
placówek
oświatowo- wychowawczych w obszarze sportu
powszechnego.
Na terenie Gminy Zarzecze, w poszczególnych jej miejscowościach zostało zorganizowanych wiele atrakcyjnych imprez.
Już w pierwszym dniu tj. 26.05.2010 r.
odbyły się szkolne zawody w piłce ręcznej
i nożnej w sali gimnastycznej w Żurawiczkach,
a w hali sportowej w Zarzeczu – gimnazjalna
próba sprawności fizycznej na podstawie
międzynarodowego testu sprawności fizycznej.

W Szkole Podstawowej w Zarzeczu w tym
dniu zorganizowano Gminne Igrzyska Młodzieży
Szkolnej w trójboju, a uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Rożniatowie i Siennowie
uczestniczyli w zajęciach rekreacyjnych na
basenie w Jarosławiu.
W kolejnym dniu sportowego turnieju
w Żurawiczkach zorganizowano dla uczniów
zabawy i gry ruchowe oraz szkolne zawody
w lekkiej atletyce. Natomiast w Zarzeczu odbył
się międzyklasowy turniej gry w kwadrat dla
chłopców oraz rekreacyjny turniej tenisa
ziemnego dla dziewcząt. Miłośnicy tańca mogli
zatańczyć tańce narodowe.
28.05.2010 r. w Żurawiczkach odbyły się
szkolne zawody w koszykówce, a na boisku
sportowym w Zarzeczu „Atletyka terenowa”
– gry i zabawy ruchowe w terenie, biegi na
orientację, marszobieg terenowy. W hali
sportowej w Zarzeczu odbyły się w tym dniu
Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej „Baw się
z nami” a na boisku szkolnym w Pełnatyczach –
szkolone zawody lekkoatletyczne. Uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Rożniatowie i Siennowie
znów wzięli udział w zajęciach rekreacyjnych na
basenie w Jarosławiu.
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Turniej sportowy w Żurawiczkach

Rozgrywki na boisku szkolnym

29.05.2010 r.
uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Rożniatowie uczestniczyli
w rajdzie rowerowym.
W następnym dniu w Maćkówce
zorganizowano Festyn Rodzinny – gry i zabawy
dla dzieci i rodziców.

W ostatnim dniu Europejskiego Tygodnia
Sportu tj. 01.06.2010 r. na terenie naszej gminy
odbyły się imprezy związane z Dniem Dziecka
i organizowanym przy tej okazji Dniem Sportu.
Były to m.in. zabawy i gry ruchowe gry
zespołowe oraz mecze piłki nożnej pomiędzy
rodzicami i uczniami.

Wycieczka rowerowa
Zabawy z chustą

31.05.2010 r. w Żurawiczkach odbyły się
szkolne zawody w piłce ręcznej i nożnej, a na
„Orliku” – turniej piłki nożnej chłopców i turniej
piłki siatkowej dziewcząt. Młodsi uczniowie
Szkoły Podstawowej w Zarzeczu wzięli udział
w pokazie umiejętności „Chociaż mało mamy
lat”.
Dzieci
ze
Szkoły
Podstawowej
w Rożniatowie i Pełnatyczach ten dzień spędziły
pod hasłem „Sport na wyjeździe” wybierając się
kolejką wąskotorowa do Dynowa.

Podsumowując, w „Europejskim Tygodniu
Sportu dla Wszystkich” w gminie Zarzecze,
zorganizowano łącznie 27 imprez, w których
udział wzięło 2509 uczestników, co stanowi 35 %
liczby mieszkańców gminy.
Sylwia Bembenek
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POMAGAMY POWODZIANOM Z GORZYC
W związku z powodzią, która nawiedziła

W ramach zbiórki sołtysi poszczególnych

nasz kraj gmina Zarzecze włączyła się w akcję

sołectw przekazali łącznie kwotę 30.003 zł

pomocy na rzecz poszkodowanych z terenu

tj.: Kisielów – 2.170 zł, Łapajówka – 980 zł,

gminy Gorzyce, pow. tarnobrzeski. Od 1 do 12

Maćkówka – 3.650 zł, Pełnatycze – 3.495 zł,

czerwca 2010 r. na terenie gminy Zarzecze

Rożniatów – 2.195 zł, Siennów – 5.330 zł, Zalesie –

przebywało 55 dzieci z tej gminy, których

1.930 zł, Zarzecze 3.850 zł, Zarzecze – osiedle –

rodziny ucierpiały w wyniku powodzi. Planuje

2.290 zł, Żurawiczki – 4.113 zł.

się pobyt kolejnych grup w miesiącu czerwcu
oraz

w

okresie

wakacyjnym.

Dla

dzieci

Prowadzona
pieniędzy

w

była

również

zbiórka

gdzie

zebrano

szkołach,

organizowane są wycieczki m.in. do Zamku

i przekazano łącznie ze wszystkich szkół z terenu

w

w Bolestraszycach,

gminy Zarzecze kwotę 2.828 zł, natomiast Szkoła

Skansenu w Markowej, Muzeum w Przeworsku

Podstawowa w Rudołowicach, gmina Roźwienica

oraz wyjazdy na basen do Jarosławia i kina

przekazała kwotę 3.070 zł.

Łańcucie,

Arboretum

uprzejmości

Firma Łukasza Płocicy Okna i Drzwi

gospodarzy dzieci mogą bezpłatnie korzystać

z PCV i ALU w Bystrowicach przekazała kwotę

z w/w obiektów. Dzieci mają zapewnioną

2.000 zł, jak również osoby prywatne przekazały

odpowiednią opiekę przez wykwalifikowaną

pieniądze. Łączna kwota to 2.100zł.

„Helios”

w

Rzeszowie.

Dzięki

wolontariatu.

Łącznie zebrana w ramach zbiórki na

W miesiącu czerwcu dzieci realizują program

rzecz poszkodowanych mieszkańców z gminy

edukacyjno-wychowawczy

Gorzyce kwota to 38.001zł.

kadrę,

pracującą

w

ramach

w

Szkole
Publicznym

Prowadzona była również zbiórka darów

Gimnazjum w Zarzeczu. Piotr Malinowski -

w szkołach i sklepach na terenie gminy Zarzecze,

Firma

takich jak: artykuły żywnościowe nadające się do

Podstawowej

w

„Bamal”

Zarzeczu

i

zafundował

pieczywo,

długoterminowego

drożdżówki oraz ciasto dla dzieci.
Na pożegnanie każde z dzieci otrzymało
upominek tj.: pościel, prześcieradło oraz koc.
Koszty

pobytu

i

wyżywienie

dzieci

w internacie ZSR pokryło Starostwo Powiatowe

przechowywania,

środki

czystości, pościel, nowa odzież i inne, które
zostały przekazane dla dzieci i rodzin z gminy
Gorzyce, łącznie zebrano 423 kg.
Wszystkim

ofiarodawcom,

którzy

w jakikolwiek sposób włączyli sie w akcję i

w Przeworsku.
W dniach od 4 do 10 czerwca br.
prowadzona

była

zbiórka

sołtysów

i członków

pieniędzy
rady

w poszczególnych miejscowościach.

przez

sołeckiej

udzielili wsparcia rzeczowego, finansowego oraz
wolontariatu,

które

pomoże

przetrwać

poszkodowanym ich bardzo trudną sytuację
życiową, serdecznie dziękuję.
Wiesław Kubicki

