MIESZKAŃCY GMINY ZARZECZE
Dobiega końca 21-szy rok pracy
samorządu gminnego. Można powiedzieć,
że
był to
owocny
rok,
ponieważ
zakończono wiele inwestycji.
Prowadzona
była
przebudowa
dwudziestoletniej oczyszczalni ścieków
w Zarzeczu oraz wymiana trzynastu
przestarzałych
i
wypracowanych
przepompowni ścieków w poszczególnych
miejscowościach na wartość ponad 4 mln
złotych.
Od
lipca
nowoczesna
oczyszczalnia
ścieków
sterowana
komputerowo i przez system telefonii
komórkowej pracuje bezbłędnie.
W miesiącu wrześniu zakończona
została kosztem ponad 3,5 mln zł
rewitalizacja
zabytkowego
parku
w Zarzeczu. W ramach projektu powstało
prawie 4 kilometry utwardzonych alejek,
trzy
podświetlane
fontanny,
stylowe
ogrodzenie, zagospodarowany został staw,
wyremontowano
dawną
„lodziarnię”,
utworzono jedenaście rabat kwiatowych
oraz zakupiono przenośną estradę.
W listopadzie udało nam się
zakończyć budowę Gminnego Centrum
Sportu i Rekreacji. Oddany do użytku
pełnowymiarowy stadion wraz ze sztuczną
bieżnią i urządzeniami do lekkoatletyki
jest trzecim po Rzeszowie i Krośnie tego
typu
stadionem
w
województwie
podkarpackim.
W Żurawiczkach kosztem 725 tys.
zł przy półmilionowej dotacji unijnej
wykonana została odnowa wsi.
Na powyższe zadania otrzymaliśmy
dotacje z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego sięgające
85 % wartości przetargowych.
Ponadto
w
ramach
środków
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska w zarzeckim parku dokonano
konserwacji zabytkowych drzew oraz

wysadzono ponad pięćset nowych drzew
i krzewów.
Kosztem ponad pół miliona złotych
przy 50 % dotacji wykonana została
modernizacja gminnej drogi na „Parcelacji”
w Zalesiu.
W ramach dotacji od Ministra
Kultury przeprowadzony został remont
pałacowej pergoli.
Od miesiąca kwietnia do listopada
ponad
trzydziestu
pracowników
zatrudnionych
w
ramach
prac
interwencyjnych i robót publicznych
realizowało
remonty
szkół
i
remiz
strażackich,
układanie
chodników,
remonty
przystanków
PKS,
budowę
parkingów oraz prace melioracyjne.
Analizując Strategię Rozwoju Gminy
Zarzecze na lata 2000 – 2015 należy
stwierdzić, że aktualnie wszystkie zadania
inwestycyjne zapisane w Strategii udało
nam się już zrealizować głównie dzięki
otrzymaniu dotacji unijnych.
Ubiegać się będziemy o dotację na
odnowę wsi oraz prowadzony będzie
remont ulic wiejskich o długości od 100
do 300 metrów oraz budowa chodników.
Również, gdzie tylko to będzie
możliwe
składać
będziemy
wnioski
o dotacje na różne zadania, w tym na
prowadzenie przedszkoli.
W przyszłym roku czeka nas
doskonalenie
gospodarki
odpadami
w gminie w oparciu o nową ustawę.
Życzę mieszkańcom naszej gminy
zdrowych, radosnych i spokojnych
Świąt
Bożego
Narodzenia
oraz
pomyślności w nadchodzącym Nowym
2012 Roku.
Wiesław Kubicki

KRYSZTAŁOWA KONICZYNA DLA SPOŁECZNIKÓW
W
Podkarpackim
Ośrodku
Doradztwa
Rolniczego w Boguchwale podsumowano „XI Konkurs
Kryształowej Koniczyny im. Edwarda Piszka,
Szczepana Pieniążka i Donalda Evans’a”. Ci trzej
nieprzeciętni ludzie mieli duży wpływ na rozwój
obszarów wiejskich w Polsce, a szczególnie na ludzi
pracujących w rolnictwie. Rozumieli sens i ogromne
znaczenie edukacji. Swoją wiarę i entuzjazm chcieliby
teraz przekazać innym.
Celem
konkursu
od
początku
jego
funkcjonowania jest wyróżnienie i wypromowanie
osób pracujących społecznie na rzecz rozwoju
edukacji, aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich
oraz zaangażowanych w rozwój oświaty pozaszkolnej.
Ideą jest uhonorowanie pracy wielu wolontariuszy,
kształtowanie pozytywnych wzorców i autorytetów
w środowisku wiejskim.
Do eliminacji
wojewódzkich konkursu
Kryształowej Koniczyny zgłoszono ośmiu kandydatów.
Przy ocenie kandydata brana była pod uwagę tylko
praca wykraczająca poza obowiązki wynikające
z umowy o pracę. Najwyżej oceniono Wiesława
Kubickiego, Wójta Gminy Zarzecze.
Zwycięzca Kryształowej Koniczyny, Wiesław
Kubicki reprezentował Podkarpacie w finale krajowym
konkursu w Warszawie. W dniu 16 listopada 2011 roku
w Warszawie odbyła się uroczysta gala podsumowania
XI Konkursu Kryształowej Koniczyny organizowanego
przez Fundację Edukacyjną 4H w Polsce.
Konkursowi patronują Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Minister Pracy i Polityki Społecznej,
Prezes Zarządu Głównego Naczelnej Organizacji
Technicznej, Rektor SGGW oraz Dyrektor Instytutu
Ogrodnictwa w Skierniewicach.
I miejsce zdobyła Krystyna Szarowska reprezentująca
województwo
dolnośląskie,
dyrektor
Szkoły
Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Siedlcach.
Komisja Konkursowa doceniła jej pracę na rzecz m.in.
edukacji
kulturowej
i
ochrony
środowiska.
Nagroda Kryształowa Koniczyna i 3 tysiące dolarów.
II miejsce zajął Marian Sus z województwa
świętokrzyskiego, który jest dyrektorem Miejsko-

Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie. Zajmuje się
on przede wszystkim pracą na rzecz rozwoju życia
kulturalnego w lokalnym środowisku. Nagroda
Kryształowa Koniczyna i 2 tysiące dolarów.
III miejsce zajął Wiesław Kubicki, Wójt Gminy
Zarzecze reprezentujący województwo podkarpackie.
Wyróżniony został m.in. za pracę na rzecz poprawy
oświaty i kultury. Dzięki niemu utworzono 81
przedszkoli,
przyczynił
się
do
powstania
środowiskowego klubu 4H w gminie, organizuje
kolonie i półkolonie dla dzieci. Z jego inicjatywy
powstało Gminne Centrum Doradztwa Rolniczego oraz
dwa Wiejskie Ośrodki Kształcenia na odległość
utworzone w ramach projektu „Wioski internetowe”.
Wójt Wiesław Kubicki reprezentuje także interesy
podkarpackich rolników jako delegat do Krajowej Rady
Izb Rolniczych. Działa czynnie w związkach
Ochotniczych Straży Pożarnych wszystkich szczebli.
Nagroda Kryształowej Koniczyny i 1 tysiąc dolarów.

Zwycięzcy XI Konkursu Kryształowej Koniczyny

Nagrody wręczał Kardynał Józef Glemp,
Prymas Polski Senior oraz Helen Nelson, córka
Edwarda Piszka, będąca równocześnie fundatorka
głównych nagród.
Na następnej stronie Kuriera publikujemy list
gratulacyjny od Kardynała Józefa Glempa, który
otrzymał Wójt Gminy Zarzecze Wiesław Kubicki oraz
zdjęcie statuetki „Kryształowej Koniczyny”.
Barbara Zięba

WYBORY PARLAMENTARNE 2011
W dniu 9 października 2011 roku na terenie
całego kraju przeprowadzone zostały wybory do
Sejmu i Senatu RP.
W naszej Gminie frekwencja wyniosła 45 %,
największą odnotowano w Kisielowie (57%),
a najniższą w Rożniatowie (35%).

Największe poparcie w głosowaniu do Sejmu
na terenie Gminy uzyskał Zbigniew Kiszka – Starosta
Przeworski otrzymując 664 ważne głosy.
Wybory przebiegły w sposób zorganizowany,
nie odnotowano aktów agitacji i złamania ciszy
wyborczej.
Paweł Płocica

ODZNACZENI KRZYŻEM KAWALERSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI
26 października 2011 roku Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski
nadał ordery osobom szczególnie zasłużonym dla
rolnictwa, członkom Izb Rolniczych. Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni
zostali: Wiesław Kubicki, Jan Galus, Tomasz Gietek,
Władysław Radziun i Wiktor Szmulewicz.
W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej dekoracji dokonał minister Dariusz
Młotkiewicz, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej. W uroczystości udział wzięła
Anna
Komorowska,
małżonka
Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski jest
jednym z najważniejszych polskich państwowych
odznaczeń cywilnych, nadawanym za wybitne
osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury,
sztuki, gospodarki, rozwoju rolnictwa, obronności

kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz
rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami.

Pamiątkowe zdjęcie z I Damą Anną Komorowską

Barbara Zięba

PROJEKT BUDŻETU GMINY ZARZECZE NA ROK 2012
Planowane dochody Gminy Zarzecze na rok 2012 wynoszą 19.327 tys. zł, w tym:
Dochody własne
Podatek rolny

704 tys. zł

Podatek od nieruchomości (w tym podatek od budynków stanowiących
własność gminy i dróg transportu rolnego – 508 tys. zł)
1.

Podatek od środków transportowych

56 tys. zł
394 tys. zł

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości

255 tys. zł

Subwencje

10.296 tys. zł
6.477 tys. zł

Wyrównująca

3.553 tys. zł

Równoważąca

266 tys. zł

Zasiłki i pomoc w naturze

53%

2.947 tys. zł

ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI SPOŁECZNEJ
Świadczenia rodzinne

23%

1.653 tys. zł

Oświatowa

Dotacje na zadania zlecone i własne
3.

1.297 tys. zł

Pozostałe podatki i opłaty
Podatek od dochodów osobistych

2.

4.359 tys. zł

2.729 tys. zł
67 tys. zł

15%

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

23 tys. zł

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

82 tys. zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Administracja publiczna (USC i obrona cywilna)

4.

Dotacje ze środków funduszy strukturalnych na realizację
projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
„Czas na aktywność w Gminie Zarzecze” (GOPS w Zarzeczu)

563 tys. zł
141 tys. zł

„Edukacja wysokiej jakości szansą dla młodzieży gimnazjalnej
z Gminy Zarzecze (Publiczne Gimnazjum w Zarzeczu)

236 tys. zł

„Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Zarzecze

186 tys. zł

Dotacje ze środków funduszy strukturalnych
na realizację zadań inwestycyjnych
5.

46 tys. zł

3%

1.162 tys. zł

Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Zarzeczu – zwrot środków

404 tys. zł

Odnowa i rozwój wsi Maćkówka

500 tys. zł

Podkarpacki System e-Administracja Publiczna – PseAP

258 tys. zł

6%

Planowane wydatki Gminy Zarzecze na rok 2012 wynoszą 19.327 tys. zł
i obejmują następujące zadania:
Oświata i wychowanie

1.

Szkoły podstawowe

5.413 tys. zł

Gimnazja

2.326 tys. zł

Oddziały przedszkolne klasy zerowe

443 tys. zł

Dowożenie uczniów do szkół

263 tys. zł

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

301 tys. zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

33 tys. zł

Odpis na fundusz świadczeń dla nauczycieli emerytów

39 tys. zł

Świetlice szkolne i stypendia
Realizacja projektów unijnych w Publicznym Gimnazjum w Zarzeczu
i Szkołach Podstawowych
Pomoc społeczna

48 tys. zł

Świadczenia rodzinne
Domy pomocy społecznej
Zasiłki i pomoc w naturze
2.

9.288 tys. zł

422 tys. zł
3.591 tys. zł
2.759 tys. zł
77 tys. zł
105 tys. zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

11 tys. zł

Dodatki mieszkaniowe

41 tys. zł

Ośrodek pomocy społecznej

238 tys. zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

84 tys. zł

Dożywianie dzieci w szkołach

94 tys. zł

Prace społecznie-użyteczne

15 tys. zł

Projekt POKL „Czas na aktywność w Gminie Zarzecze”

157 tys. zł

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

5 tys. zł

Rodziny zastępcze

5 tys. zł

3.
4.
5.
6.

Utrzymanie administracji publicznej, Rady Gminy oraz grupy remontowej
Dotacja dla zakładu Komunalnego Gminy Zarzecze, dopłata do różnicy cen
ścieków i wody (w tym podatek od nieruchomości – 245 tys. zł)
Dopłata do kanalizacji wsi Żurawiczki, Maćkówka, Zalesie dla Przeworskiej
Gospodarki Komunalnej
Utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
(w tym remonty remiz ze środków funduszu sołeckiego – 79 tys. zł)

2.035 tys. zł
445 tys. zł
67 tys. zł
306 tys. zł

7.

Oświetlenie ulic i konserwacja punktów świetlnych

206 tys. zł

8.

Utrzymanie budynków mienia komunalnego, Ośrodków Zdrowia
w Zarzeczu i Żurawiczkach, zagospodarowanie mienia komunalnego
(w tym podatek od nieruchomości – 150 tys. zł)

290 tys. zł

9.

Odnowa i rozwój wsi Maćkówka

715 tys. zł

10.

Remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych

260 tys. zł

11.

Dofinansowanie budowy chodników w Zarzeczu i Siennowie

60 tys. zł

12.

Urządzenie parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Żurawiczkach

24 tys. zł

16.

Dofinansowanie do opracowania dokumentacji na budowę łącznika drogi
wojewódzkiej z autostradą w Przeworsku
Informatyka – realizacja projektu „Podkarpacki System e-Administracja
Publiczna PSeAP”
Ochrona zabytków – utrzymanie, konserwacja i monitoring pałacu
w Zarzeczu, remont Oficyny w Siennowie i inwentaryzacja drzewostanu
w parku w Siennowie
Dotacja dla Centrum Kultury w Zarzeczu (w tym utrzymanie parku w Zarzeczu)

17.

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarzeczu

13.
14.
15.

Kultura fizyczna
Dofinansowanie klubów sportowych działających na terenie gminy
Organizacja masowych imprez sportowych
18.

19.
20.
21.
22.

Utrzymanie boiska „ORLIK 2012” w Zarzeczu i urządzenie boiska
sportowego w Maćkówce w ramach funduszu sołeckiego
Utrzymanie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zarzeczu, tj.
zatrudnienie pracowników, zużycie energii, ogrzewanie wody, zakup
sprzętu i utrzymanie hali sportowej i stadionu
(w tym podatek od nieruchomości – 51 tys. zł)
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii
Wspieranie osób niepełnosprawnych dowożonych na rehabilitację
społeczną do Warsztatów Terapii Zajęciowej
Zarządzanie kryzysowe
(zakup piasku i worków na zabezpieczenie przed powodzią)
Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy

41 tys. zł
304 tys. zł
56 tys. zł
383 tys. zł
85 tys. zł
483 tys. zł
120 tys. zł
15 tys. zł
23 tys. zł

325 tys. zł

54 tys. zł
21 tys. zł
39 tys. zł
10 tys. zł

Pozostałe zadania (odsetki od kredytów, prowizja od inkaso zobowiązań
pieniężnych, konserwacja urządzeń melioracyjnych, utrzymanie pomników,
23. przystanków autobusowych, opracowanie planów przestrzennych, wpłaty 2%
564 tys. zł
wpływów z podatku rolnego do Izb Rolniczych, rezerwa na nieprzewidziane
wydatki)
Razem planowane zadłużenie na koniec roku 2012 wynosi 9.815 tys. zł, tj. 50,8% w stosunku do planowanych
dochodów.
Barbara Podolak

CENTRUM KULURY W ZARZECZU
PREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Z GOŚCINNĄ WIZYTĄ W ZARZECZU
10 listopada br. w Zarzeczu gościł Prezes NIK
Jacek Jezierski wraz z osobami towarzyszącymi, wśród
których był dyrektor rzeszowskiej delegatury NIK
Stanisław Sikora.

Pamiątkowe zdjęcie delegacji z Najwyższej Izby Kontroli
w zarzeckim pałacu

Goście byli oczarowani zespołem pałacowo–
parkowym w Zarzeczu. Dużym zainteresowaniem
wśród przybyłych cieszyło się Muzeum oraz historia
rodu Dzieduszyckich. Jacek Jezierski zapoznał się
z aktem notarialnym, w którym mowa jest o tym, że
pałac wraz z parkiem będą służyć kulturze, oświacie,
turystyce. Ponadto rodzina zrzekła się praw i roszczeń
w stosunku do pałacu i parku nawet jeśli zostanie
uchwalona ustawa o reprywatyzacji.
Na zakończenie wizyty prezes NIK dokonał
wpisu do księgi pamiątkowej o treści: „Z wielkim
podziwem dla historii gospodarzy tego Domu i tych
przedwojennych i dzisiejszych – dla przyjaciół
z rodziny Dzieduszyckich i Szanownego Pana Wójta
Kubickiego – Jacek Jezierski, Prezes NIK”.

Barbara Szczygieł

WYSTAWA „KAZIMIERZ MAC I JEGO KAPELA” – OKAZJĄ DO SPOTKAŃ I WSPOMNIEŃ
Dnia 19 listopada br. w Zabytkowym Pałacu
w Zarzeczu przy okazji wystawy zorganizowanej przez
Muzeum im. Dzieduszyckich poświęconej Kapeli
Ludowej z Kisielowa, odbyło się uroczyste spotkanie
potomków Kazimierza Maca.
Wspominano z wielkim sentymentem kapelę
i jej założyciela. Wszyscy zebrani mogli usłyszeć wiele
miłych opowieści od syna kierownika kapeli,
ks. infułata Stanisława Maca. Obecny na spotkaniu
Wójt Gminy Zarzecze - Wiesław Kubicki również
bardzo mile wspominał Kazimierza Maca jako osobę
obdarzoną wielką charyzmą i zdolnościami
menedżerskimi.
Wielką niespodzianką dla rodziny okazały się
wyświetlane podczas spotkania archiwalne filmy
i nagrania z działalności Kapeli Ludowej z Kisielowa,
zgromadzone i użyczone przez Centrum Kulturalne
w Przemyślu.

Ksiądz infułat Stanisław Mac w trakcie opowieści o kapeli

Mamy nadzieję, że kolejne wystawy, jakie
zostaną zorganizowane w Zabytkowym Pałacu
w Zarzeczu będą się cieszyć równie dużym
zainteresowaniem odbiorców.
Iwona Długoń

PARA WĘDROWCÓW DOTARŁA DO ZARZECZA
Znana na całym świecie para wędrowców,
których „znakiem rozpoznawczym” są osły zawitała
w Zarzeczu. Warner i Marianne od 30 lat pieszo
przemierzają różne kraje. Wyruszyli z Norwegii
15 czerwca 1981 roku, zwiedzili 43 kraje.
Byli we wszystkich krajach europejskich,
a także w Rosji, Algierii, Maroku. Przemierzyli 250
tysięcy kilometrów. Kolejnym państwem, do którego
zawitają będzie Ukraina, następnie planują zwiedzić
Krym i Mongolię.
Marianne z wykształcenia jest informatykiem,
Warner – inżynierem budownictwa. Mimo tak dobrej
sytuacji życiowej zrezygnowali z luksusów tego świata
by wieść życie niczym nomadzi, cieszyć się sobą
i towarzystwem trzech osłów i trzech psów.
To wędrowcy bardzo życzliwi, otwarci i chętnie
opowiadający o swoich przygodach, które przeżyli
podczas trzydziestoletniej podróży po świecie.

Warner i Mariane w trakcie pobytu w Zarzeczu

Barbara Szczygieł

POWOŁANO NOWEGO DYREKTORA CENTRUM KULTURY W ZARZECZU
Dnia 15 listopada 2011 rozstrzygnięto konkurs
na dyrektora Centrum Kultury w Zarzeczu. W wyniku
przedstawionych dwu ofert wybrano kandydaturę
Barbary Szczygieł, byłej instruktorki tejże placówki.
Pani Barbara Szczygieł objęła funkcję
dyrektora Centrum Kultury w Zarzeczu z dniem

16 listopada 2011 r. i pełnić ją będzie przez cztery
kolejne lata.
W związku z powyższą sytuacją serdecznie
dziękuję wszystkim, z którymi przyszło mi
współpracować w czasie pełnienia obowiązków
Dyrektora.
Tadeusz Kiełbowicz

WYJAZD SZKOLENIOWY DO TRZECH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ
36 Liderów z obszaru Lokalnej Grupa Działania
"Dorzecze Mleczki" w dniach 3 – 12 września 2011 r.
wzięła udział w wyjeździe szkoleniowym pod nazwą
"Uczenie się od siebie" do 3 krajów Unii Europejskiej Niemiec, Włoch i Austrii.
Gminę Zarzecze reprezentowało 10 osób
ze środowisk: gospodyń wiejskich, administracji,
kultury, przedsiębiorczości i działacze lokalni.
Pierwszym etapem szkolenia było spotkanie
w Centrum Edukacji Młodzieży w Luegsteinsee

w Niemczech (Bawaria). Piękny ośrodek, gdzie
młodzież zdobywa wiele umiejętności.
Zwiedziliśmy piękne wsie i zapoznaliśmy się
z konkursem „Nasze wsie powinny stać się
piękniejsze”. Urocze balkony w kolorowych kwiatach
wprawiały nas w świat bajek. Następne
spotkanie
w LGD to projekt „Jak robić ser, jak wino”, gdzie
kobiety opowiadały o promocji swoich lokalnych
produktów oraz degustowaliśmy placki, sery i różne
smakołyki.

W Centrum Seniora „Inntaler” zachwycał
piękny, funkcjonalny budynek przeznaczony dla osób
starszych, ale koszty pobytu przekraczają nasze
wyobrażenia.
Drugi dzień rozpoczął się w dżdżystej
pogodzie, ale pomimo tych utrudnień wędrowaliśmy
ścieżką dydaktyczną po torfowiskach, przejechaliśmy
pod parasolami drezyną, a po południu obejrzeliśmy
domy „zero energii” z B&O. Ciekawe pomysły, piękne
mieszkanie,
ale
bez
„duszy”.
Wieczorem
uczestniczyliśmy w Herbstfest – święcie piwa, był to
wspaniały festyn, a nasi uczestnicy skorzystali
z licznych atrakcji.
Następnym celem wyjazdu były Włochy.
Tam zwiedzaliśmy konsorcjum win DOC w Montefalco
oraz produkt lokalny „Citta dell’olio”. Następnie
zapoznaliśmy się z promocją dziedzictwa kulturowego
„Pallazzo Trinci e delle Giostre e tornei storici”,
Villa S. Anna w Spello oraz zwiedzaliśmy miasto św.
Franciszka - Asyż. Pięknie położone na wzgórzach
miasta, pełne uroku oraz prawie wszystkie kamieniczki
pamiętające odległe czasy wprawiały nas w zachwyt
i pozostały na zawsze w naszej pamięci.
Trzecim krajem, w którym mieliśmy możliwość
obejrzeć region i zapoznać się z projektami oraz
produktami regionalnymi była Austria. Zwiedzaliśmy
gospodarstwo rolne w Elsbeere – Wienerwald, gdzie
unikatowym drzewem z którego produkują czekoladę,

dżemy oraz nalewki jest jarząb brekinia.
Uczestniczyliśmy w festynie, gdzie mieliśmy okazję
podziwiać piękne samochody elektryczne.

Pamiątkowe zdjęcie grupy zarzeckiej we Włoszech
Podsumowując można stwierdzić że wyjazd był
owocny. U nas jest wiele pięknych miejsc, gdzie nie
promuje się ich, ale trzeba wyjechać za granicę, aby
uzmysłowić sobie, że my też mamy skarbnicę natury,
też mamy produkty lokalne których nie umiemy
sprzedać i na tym zarobić. Dziękujemy organizatorom
za zorganizowanie ciekawego szkolenia.
Anna Niemczak

JUBILEUSZ 100-LECIA SZKOŁY W MAĆKÓWCE
„Nie dla siebie nam żyć należy …”
W dniu 3 września 2011 roku odbyły się
obchody jubileuszu 100- lecia Szkoły Podstawowej
im. Św. Królowej Jadwigi w Maćkówce. Uroczystość
rozpoczęła się przed budynkiem szkoły powitaniem
zebranych przez jej dyrektora Marię Sopel.
Następnie odśpiewano hymn państwowy
i hymn szkoły, po czym dokonano odsłonięcia
i poświęcenia tablicy pamiątkowej. Zebrani zostali też
zaproszeni do zwiedzenia szkoły. Mszę św. z okazji
Jubileuszu odprawił proboszcz tutejszej parafii
o. Nikodem Sobczyński, a homilię wygłosił
ks. Mariusz Telega - były uczeń szkoły w Maćkówce.

W dalszej części uroczystości nastąpił
przemarsz do remizy OSP, gdzie dyrektor szkoły Maria
Sopel dokonała oficjalnego powitania gości, którymi
byli m.in. Wójt Gminy Zarzecze Wiesław Kubicki,
Dyrektor Wydziału Ewaluacji Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie Alina Pieniążek, Przewodniczący Rady
Gminy Zarzecze Izydor Pieniążek wraz z radnymi,
Proboszcz o. Nikodem Sobczyński wraz z księżmi
z parafii w Żurawiczkach, długoletni były Dyrektor
szkoły w Maćkówce Józef Pilch, Dyrektorzy szkół
z terenu naszej gminy wraz z Pracownikami ZEAS-u,
Księża rodacy, Sołtysi Gminy Zarzecze, a także

nauczyciele, pracownicy, rodzice, uczniowie oraz
przyjaciele Szkoły Podstawowej w Maćkówce.
Maria Sopel przedstawiła historię szkoły
w Maćkówce. Podkreśliła, że szkoła to nie budynek,
a społeczność szkolna wypełniająca go po brzegi,
zdobywająca wiedzę i doświadczenie. Podziękowała
wszystkim byłym dyrektorom i nauczycielom za ich
pracę. Wspominając słowa Patronki „Nie dla siebie
nam żyć należy…” zachęcała do tego, aby żyć pięknie
i mądrze - tak, żeby ci którzy przyjdą po nas wiedzieli,
że ich godnie reprezentowaliśmy.

Poświęcenie pamiątkowej tablicy

z organizacjami społecznymi i rodzicami. W imieniu
wspólnoty samorządowej podziękował tym wszystkim,
którzy przyczynili się do rozwoju tutejszej szkoły.
Dyrektor Wydziału Ewaluacji Kuratorium
Oświaty w Rzeszowie Alina Pieniążek pogratulowała
wszystkim tym, których losy dziejowe związane
są z Jubilatką. Szczególne słowa podziękowania
skierowała do Wójta Gminy Wiesława Kubickiego
oraz byłego długoletniego Przewodniczącego Rady
Gminy Zarzecze Tadeusza Dryniaka za troskę jaką
otaczają oświatę.
Izydor Pieniążek - były nauczyciel szkoły
w Maćkówce, obecny Przewodniczący Rady Gminy
Zarzecze w swoim wystąpieniu wspomniał wielu
sympatyków tej szkoły oraz miłe i epizody ze swojej
pracy zawodowej.
Uroczystość 100-lecia szkoły w Maćkówce
uświetniła część artystyczna w wykonaniu uczniów.
Był taniec dworski oraz krakowiak. Podczas
teleturnieju „Awantura o Królową Jadwigę”
uczniowie mieli okazję wykazać się wiedzą o życiu
i działalności Patronki szkoły. Swój koncert
zaprezentowała również Gminna Orkiestra Strażacka
oraz Zespoły Śpiewacze z Maćkówki i Kisielowa.

Z kolei Wójt Gminy Zarzecze Wiesław Kubicki
zaznaczył, że szkoła w Maćkówce rozwija się bardzo
dynamicznie. Wzorowo układa się tu współpraca

Barbara Zięba

KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ LEGENDĘ
W dniu 4 października został rozstrzygnięty
konkurs na najciekawszą legendę dotyczącą naszej
gminy. Konkurs został ogłoszony przez Wójta Gminy
w szkołach na terenie naszej gminy i był poparciem
inicjatywy podjętej przez Muzeum Lalek w Pilźnie
„Dzieci, dzieciom, Pomost przyjaźni Podkarpackie –
Fukushima”.
Na konkurs wpłynęło 15 prac. Komisja
w składzie: Beata Klisz – Przewodnicząca Komisji,
Janina Świtalska – Członek, Sylwia Bembenek –
Członek, wybrała poniższe prace:
I
miejsce – Julia Pawłowska, kl. IIIa Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarzeczu „Legenda o
Zarzeczu”,

II miejsce – Jolanta Dul, kl. I Publicznego Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Zarzeczu „Zaleskie bajania”,
III miejsce – Gabriela Majkut, kl. I Publicznego
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zarzeczu „Biała Pani
z Siennowa”.
Wszystkie prace, które wpłynęły na konkurs
zostały nagrodzone książkami. Legenda uczennicy Julii
Pawłowskiej została przekazana do Muzeum Lalek
w Pilźnie, które wykona bohatera legendy oraz umieści
tą legendę na mapie legend z Podkarpacia na swojej
stronie internetowej.
Pozostałe prace, które zostały zakwalifikowane
jako legendy oraz legendy udostępnione przez Szkołę
Podstawową im. Jana Pawła II w Zarzeczu znajdują się
na stronie internetowej www.zarzecze.itl.pl.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za
wzięcie udziału w konkursie oraz serdecznie
zapraszamy do czynnego udziału w
kolejnych,
a poniżej przedstawiamy zwycięską legendę Julii
Pawłowskiej:
Diabeł Lucyfer chciał zniszczyć
kościół w Zarzeczu. Usiadł na wzgórku
po drugiej stronie świątyni i zaczął
rozmyślać, co by tu takiego zrobić, by
szybko i skutecznie zniszczyć budowlę.
Myślał, myślał … i wymyślił.
Wzbił się w powietrze i wypatrywał
z góry ogromnego głazu, którym chciał
zburzyć wspaniały kościół. Długo latał
nad polami i lasami, lecz nie znalazł nic
odpowiedniego.
Wreszcie
zobaczył
potężny kamień. Usiadł na nim i czekał

do nocy, bo nie chciał, by ktokolwiek
zobaczył go w powietrzu z takim
ładunkiem. Po zmroku, gdy już wszyscy
spali, pochwycił głaz w diabelskie szpony
i z trudem uniósł do góry. Był już
o
przysłowiowy
krok
od
kościoła
w Zarzeczu, gdy nagle ukazała mu się
postać.
Przerażony
niespodziewanym
spotkaniem czart wypuścił ze szponów
kamiennego olbrzyma. Głaz spadając
ze znacznej wysokości zarył się w ziemi
i leży tam, w parku w Zarzeczu,
aż do dzisiejszego dnia, przypominając
to wydarzenie, a kościół służy wiernym
do chwili obecnej.
Sylwia Bembenek

STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH
W piątkowy wieczór 28 października 2011 r.
w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu odbyło się uroczyste
wręczenie stypendiów Stowarzyszenia Rozwoju Gminy
Zarzecze dla najzdolniejszych uczniów z terenu naszej
gminy na I semestr roku szkolnego 2011/2012.
Uroczystość ta jest szczególna nie tylko dla
stypendystów, ale także dla ich rodziców i dla
członków lokalnej społeczności. Z dumą patrzymy
na osiągnięcia uczniów, którzy osiągają sukcesy
w nauce, sporcie i chętnie angażują się w prace
społeczne na rzecz swoich środowisk.
W
uroczystości
obok
nagrodzonych
stypendystów i ich rodziców wzięli również udział
Wiesław Kubicki – Wójt Gminy Zarzecze, Sylwia
Bembenek – Dyrektor ZEAS w Zarzeczu oraz
dyrektorzy szkół i członkowie Stowarzyszenia.
Spotkanie poprowadziła Przewodnicząca SRGZ
Katarzyna Balawender, która omówiła zasady
działania Lokalnego Funduszu Stypendialnego
i przedstawiła sylwetki tegorocznych stypendystów.

Gratulacje oraz podziękowania na ręce stypendystów
i ich rodzin złożył także Wiesław Kubicki - Wójt Gminy
Zarzecze. Stypendia, które otrzymali uczniowie
są współfinansowane ze środków Fundacji im. Stefana
Batorego w Warszawie w ramach realizacji Programu
Równe Szanse – Lokalne Programy Stypendialne.
W I półroczu roku szkolnego 2011/2012
Komisja Kwalifikacyjna Stowarzyszenia Rozwoju Gminy
Zarzecze przyznała 8 stypendiów na okres 5 miesięcy
na łączną kwotę 4.000 zł.
W gronie stypendystów znaleźli się
następujący uczniowie: Piotr Bartman, Anna Kocur
i Marcin Gierczak z Zespołu Szkół im. Św. Brata Alberta
w Żurawiczkach; Przemysław Wątroba, Rafał Wątroba
i Elżbieta Borlik z Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu; Anna Drabik
z Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych
w Jarosławiu oraz Iwona Pieniążek z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych im. Króla
Władysława Jagiełły w Przeworsku.

Pamiątkowe zdjęcie nagrodzonych stypendystów

Tegoroczni stypendyści zostali uhonorowani
dyplomami, a uroczystego ich wręczenia dokonał
Wiesław Kubicki – Wójt Gminy Zarzecze.
Przewodnicząca
Zarządu
Stowarzyszenia
Rozwoju Gminy Zarzecze podziękowała darczyńcom,
którzy w tym roku wsparli Lokalny Fundusz
Stypendialny: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zarzeczu,

Mariusz Zając, Związek Rodowy Dzieduszyckich,
Elżbieta Goraj – Kancelaria Notarialna, Wiesław
Mędzela – Firma GPR, Edward Kostecki – Usługi
Transportowe, a także Ci wszyscy, którzy przekazali 1%
swojego podatku na rzecz Lokalnego Funduszu
Stypendialnego Stowarzyszenia Rozwoju Gminy
Zarzecze.
O stypendia w ramach Lokalnego Funduszu
Stypendialnego mogą starać się uczniowie szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu
Gminy Zarzecze osiągający wysokie wyniki w nauce,
osiągnięcia w konkursach i olimpiadach, których
dochód na jednego członka rodziny nie przekracza
minimalnego miesięcznego wynagrodzenia brutto
aktualnie obowiązującego.
Uczniowie, którzy
chcą ubiegać się
o stypendium na II semestr roku szkolnego 2011/2012
mogą składać wnioski o stypendium do 15 lutego 2011
roku w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju Gminy
Zarzecze.
Katarzyna Balawender

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W ZARZECZU
Rok szkolny 2011/2012 dla Zespołu Szkół
Rolniczych w Zarzeczu rozpoczął się bardzo pomyślnie.
Szkoła jako jedyna w powiecie zgromadziła w klasach
pierwszych dwukrotnie większą liczbę uczniów niż
w roku poprzednim. Jesteśmy jedyną placówką
ponadgimnazjalną w powiecie przeworskim, która
odnotowała taki wzrost. Uczniowie klas pierwszych
mogą się kształcić w następujących typach szkół:
LO z innowacją pedagogiczną – edukacja policyjna.
Technikum w zawodach: technik rolnik, technik
informatyk, technik żywienia i gospodarstwa
domowego, kelner, technik ekonomista, Zasadnicza
Szkoła Zawodowa w zawodzie kucharz małej
gastronomii oraz Technikum Uzupełniające. Od lutego
2012 roku rozpoczną się zajęcia w Szkole Policealnej
dla dorosłych w zawodzie technik rolnik.
Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych wyróżniają
się w konkursach o tematyce rolniczej. W czerwcu,
podczas XXXV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności
Rolniczych reprezentant naszej szkoły, obecnie uczeń

klasy 4 TR Damian Lalowicz zdobył zaszczytne miano
laureata, tym samym zyskał indeks wyższej uczelni.
Sukces Damiana pokazuje, iż jesteśmy nie tylko szkołą
nowoczesną, ale przede wszystkim szkołą z tradycją,
która z sukcesami kształci młodzież, w tym
w zawodach rolniczych.

Laureat Olimpiady – Damian Lalowicz

Jako placówka edukacyjna nieustannie dążymy
do doskonalenia naszego zaplecza naukowodydaktycznego i naszych warsztatów pracy. Możemy
się pochwalić doskonale działająca multimedialną
pracownią do nauki języków obcych z 24 stanowiskami
uczniowskimi. Dobrze wyposażone klasopracownie
pozwalają na wydajną i efektywną pracę zarówno
z uczniem zdolnym, jak i mającym trudności w nauce.
Jesteśmy
jednostką
ukierunkowaną
na zindywidualizowane podejście do ucznia i jego
potrzeb,
możemy
i
stwarzamy
atmosferę
bezpieczeństwa i przyjaźni.
Nie mieli co do tego wątpliwości oceniający
projekty programu „Szkoła bez przemocy”. „Młodzi
rodziną silni”- bo taką nazwę miał projekt
zrealizowany w naszej szkole pod okiem Grażyny
Winiarz, został uznany za najlepszy projekt nie tylko
gminy,
powiatu
ale
całego
Podkarpacia.
Nagroda, udział w letniej szkole liderów wolontariatu
dla dwóch uczniów naszej szkoły, to kolejne
wyróżnienie i laur dla nas.
Młodzież w naszej szkole ma szanse rozwijać
nie tylko swoje pasje i umiejętności, ale również
promować edukację ekonomiczną. Koordynatorem
projektu Szkoła Przedsiębiorczości jest Barbara Górska

i to pod jej kierunkiem udało się nam uzyskać
Certyfikat Szkoły Przedsiębiorczości.
Rok 2011 jest również rokiem inwestycji.
Rozpoczęliśmy naukę w odmalowanym budynku
szkoły. Końcem października udało się zakończyć
remont i kolorystykę elewacji budynku internatu.
Dzięki poczynionym pracom podwoiła się liczba
mieszkańców internatu, którzy nie tylko mogą
mieszkać w odnowionych pokojach, ale również
spędzać czas w estetycznym otoczeniu.
Szkoła może się rozwijać wówczas, gdy dobrze
układa się współpraca z lokalną społecznością.
To dzięki pomocy Wójta Gminy Wiesława Kubickiego
udało się zrealizować te przedsięwzięcia. Wszystkim
nam zależy na tym, aby również szkoła
ponadgimnazjalna była wizytówką Zarzecza. Mamy
nadzieję, że w niedługim czasie cały obiekt szkolny
będzie równie piękny jak otaczający go park i pałac.
Szkoła nasza istnieje już od 65 lat. Jak co roku
w rocznicę śmierci patrona obchodziliśmy swoje
święto. Uroczystości tradycyjnie zakończyły się
udziałem pocztu sztandarowego w „Zaduszkach
Witosowych” w Wierzchosławicach.
Bogusław Bąk

JAK OBCHODZILIŚMY ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Narodowe Święto Niepodległości to polskie
święto państwowe, obchodzone co roku 11 listopada,
„dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród
Polski niepodległego bytu państwowego” w 1918 roku

po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Austrię,
Prusy i Rosję. W przeddzień tego święta w szkołach na
terenie naszej gminy odbyły się liczne uroczystości.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W MAĆKÓWCE

W Szkole Podstawowej w Maćkówce
uroczystość rozpoczęliśmy wprowadzeniem pocztu
sztandarowego i odśpiewaniem hymnu szkoły.
Uczniowie klasy VI pięknie przygotowali
montaż poetycki, złożony z wierszy patriotycznych
najwybitniejszych twórców, na tle nastrojowej muzyki
Chopina. Wszyscy odśpiewaliśmy utwór „Pierwsza

Brygada”. Recytacje odbyły się na tle pięknej muzyki,
a wszyscy uczniowie otrzymali śpiewniki wykonane
przez uczniów z samorządu szkolnego i wspólnie
śpiewaliśmy pieśni patriotyczne, a uroczystość
zakończyliśmy odprowadzeniem sztandaru.
Maria Sopel

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W PEŁNATYCZACH
Wzorem roku ubiegłego, w tygodniu
poprzedzającym Narodowe Święto Niepodległości
uczniowie
przygotowywali
kotyliony,
została
wykonana też okolicznościowa gazetka.
Dnia 10 listopada 2011r. szkoła została
przystrojona w biało-czerwone barwy. Wszyscy
przypięli sobie do strojów kotyliony, a o godz. 11.40
odbył się apel poświęcony 93 rocznicy odzyskania
niepodległości.
W
uroczystości
uczestniczyli
nauczyciele, rodzice, uczniowie oraz dzieci z POP
w Pełnatyczach. Gościem szczególnym była
policjantka, starszy sierżant Justyna Paluch, która
w obecności całej szkoły wręczyła dyplom i nagrodę
książkową
uczennicy
kl.
IV
Katarzynie
Wojciechowskiej - laureatce organizowanego przez
Policję Powiatowego Konkursu „Bezpieczne wakacje”.

Pierwsza część apelu miała charakter bardzo
oficjalny. Został wprowadzony sztandar szkoły,
wspólnie odśpiewano hymn państwowy.
Dyrektor szkoły Janina Świtalska wygłosiła
słowo wstępne na temat znaczenia dla Polaków
Narodowego Święta Niepodległości. Następnie
uczniowie klasy VI recytowali najpiękniejsze strofy
o Ojczyźnie i wszyscy razem odśpiewali hymn szkoły.
Po wyprowadzeniu sztandaru nauczyciele,
uczniowie i rodzice usiedli w kręgu i rozpoczęła się
szkolna lekcja śpiewania polskich pieśni patriotycznych
i legionowych. Na koniec dzieci stanęły do wspólnego
zdjęcia. Podnosząc do góry kartki w kolorze bieli
i czerwieni utworzyły żywą polską flagę.
Ta niecodzienna lekcja historii i patriotyzmu na pewno
pozostanie na długo w pamięci wszystkich uczniów.
Janina Świtalska

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ROŻNIATOWIE
Uroczysty apel z okazji rocznicy odzyskania
niepodległości odbył się 10 listopada br. Motywem
przewodnim uroczystości stały się słowa „Bóg – Honor
– Ojczyzna”. Scenografię stanowił wizerunek orła
w koronie i mapa Polski rozbiorowej. Dopełnieniem
dekoracji był krzyż i zapalone znicze. Na uroczystość
wprowadzony został sztandar szkoły, odśpiewano
hymny - szkoły i państwowy.
11 listopada to symbol miłości ojczyzny, walki
o wolność, symbol wiary i symbol zwycięstwa.

W tej właśnie atmosferze zaprezentowany
został program słowno- muzyczny w wykonaniu
uczniów z naszej szkoły. Dopełnieniem uroczystości
było udekorowanie wszystkich zebranych białoczerwonymi kotylionami wykonanymi w związku
z apelem skierowanym do wszystkich uczniów przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego.
Maria Bojarska

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SIENNOWIE
Obchody Święta Niepodległości w Siennowie
rozpoczęły się w dniu 9 listopada, kiedy w szkole o
godzinie 17.00 odbyła się „I lekcja śpiewania” pod
|hasłem „Radosna Niepodległa”. Wieczornica miała
charakter imprezy środowiskowej, na którą
zaprosiliśmy mieszkańców Siennowa, przyjaciół
i sympatyków. Były piękne pieśni z okresu I i II wojny
światowej, zatańczono mazura w strojach ułańskich
uszytych specjalnie na tę okazję, gościnnie wystąpił

Chór Parafialny SoliDeo. Gości było mało, ale im
dziękujemy, że zaszczycili nas swoją obecnością. Może
na następnej lekcji będzie lepiej…
W dniu 11 listopada społeczność szkolna wraz
z pocztem sztandarowym tradycyjnie uczestniczyła
w uroczystej mszy świętej w intencji Ojczyzny
sprawowanej w kościele parafialnym o godzinie 16.00.
Elżbieta Nykiel

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ZARZECZU
Uczniowie naszej szkoły mogli wczuć się
w atmosferę obchodów tej, tak ważnej dla wszystkich
Polaków uroczystości już 10 listopada. W tym dniu
uczniowie i nauczyciele zgromadzili się na górnym
korytarzu, gdzie odbyła się uroczysta akademia.
Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania Mazurka
Dąbrowskiego. Następnie uczniowie klas VI i klasy
specjalnej zaprezentowali montaż słowno muzyczny.
Recytowali wiersze, śpiewali patriotyczne pieśni
i piosenki. Przedstawili zebranym historyczne tło
wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości.
Potem głos zabrał dyrektor Krzysztof Majkowski, który
wygłosił okolicznościowe przemówienie.
Następna część uroczystości odbyła się przed
figurą Jana Pawła II, gdzie zebrali się uczniowie Szkoły
Podstawowej
oraz
Publicznego
Gimnazjum
w Zarzeczu. Wciągnięciu na maszt flagi państwowej
towarzyszyło
wspólne
odśpiewanie
hymnu
państwowego.

Wyjątkowy charakter uroczystości podkreślało
uczestnictwo
pocztów
sztandarowych
reprezentujących obydwie szkoły.
Potem wszyscy uczestnicy przeszli przed
pomnik 162 Niezidentyfikowanych Ofiar Zbrodni
Hitlerowskiej z czasów II wojny światowej. Tutaj miało
miejsce złożenie kwiatów pod pomnikiem oraz pod
tablicą upamiętniająca mjr Tadeusza Zielińskiego,
zamordowanego w Katyniu 1940 roku, któremu dwa
lata
temu
poświęcono
„Dąb
pamięci”.
Ksiądz Marcin Janocha odmówił krótką
modlitwę za wszystkich, którzy zginęli w obronie
naszej ojczyzny. Wyjątkową i podniosłą atmosferę
dodatkowo podkreślały kotyliony w barwach
narodowych, które wykonali wszyscy uczniowie wraz
ze swoimi wychowawcami oraz okolicznościowe
gazetki, które przypominały uczniom naszej szkoły
wydarzeniach sprzed 93 lat.
Beata Klisz

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ŚW. BRATA ALBERTA W ŻURAWICZKACH
„Zanim ci synku, w literach
Treść drukowaną obnażę
Będą ci księgi otwierać
Wszystkie wojenne cmentarze”

Uroczystym wprowadzeniem sztandaru szkoły
i odśpiewaniem hymnu państwowego, społeczność
szkolna Zespołu Szkół im. Św. Brata Alberta
w Żurawiczkach rozpoczęła świętowanie 93-rocznicy
Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Nauczyciele, Pracownicy Szkoły i Uczniowie
w trakcie montażu słowno- muzycznego wsłuchiwali
się w słowa dziadka, który przekazywał swojemu
wnuczkowi dążenia Polaków do odzyskania przez
Polskę niepodległości. Nie zabrakło pieśni i piosenek
o tematyce wojennej.

Na tle wzruszających słów piosenki „Biały
krzyż” wszyscy uczestnicy tej uroczystości udali się pod
tablicę pamiątkową poświęconą płk Wojciechowi
Szczepańskiemu aby złożyć symboliczny znicz i oddać
hołd mieszkańcowi naszej miejscowości, który walczył
o wolną i niepodległą Polskę.
Po zakończonych uroczystościach w białoczerwonych kotylionach rozeszliśmy się do naszych
domów aby poprzez gest wywieszenia flagi
państwowej wyrazić nasz patriotyzm i szacunek dla
symboli narodowych.
Krystyna Drapała

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

PROJEKT SYSTEMOWY „CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE ZARZECZE”
Gmina Zarzecze/Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Zarzeczu od 2008 roku realizuje projekt
pt. Czas na aktywność w gminie Zarzecze w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.
Umowa na realizację projektu podpisana jest
z Wojewódzkim Urzędem Pracy na lata 2008 - 2013.
W ramach zadania aktywna integracja do tej
pory finansowane były następujące koszty: udział
w kursach zawodowych, szkolenia z zakresu
doradztwa zawodowego, oraz trening umiejętności
i kompetencji społecznych. Głównym celem projektu
była aktywizacja osób bezrobotnych, rolników
i nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Uczestnikami projektu były osoby, które:
zamieszkiwały na terenie gminy Zarzecze, korzystały
z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zarzeczu (zarówno świadczeń pieniężnych jak i
niepieniężnych), były w wieku aktywności zawodowej
tj. 15-64lat, bezrobotne, nieaktywne zawodowo
(niepełnosprawne), oraz rolnicy. Osoby uczestniczące
w projekcie nie mogły być objęte wsparciem w ramach
innych projektów, które realizowały inne jednostki.
W latach 2008 - 2011 w projekcie
uczestniczyło łącznie 30 osób, które otrzymały

ROK
2008
2009
2010
2011
RAZEM

wsparcie
psychologiczne,
pomoc
doradcy
zawodowego oraz uczestniczyły
w
kursach
zawodowych takich jak: sprzedawca z obsługą kasy
fiskalnej, eksploatacja pomiaru i dozoru grupa
I elektroenergetyczna, spawacz metodą MAG -135,
kucharz małej gastronomii,
kierowca wózków
jezdniowych, kosmetyczka, metody przedłużania
paznokci, palacz CO, bukieciarz-floryta, technolog
robót wykończeniowych. Wśród 30 osób, które brały
udział w projekcie 12 udało się podjąć pracę, w tym
odbyć staż.
W ramach otrzymanych środków w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Zarzeczu w roku 2008 r.
zatrudniono 1 pracownika socjalnego, a od 2010 r.
zatrudnionych jest 2 pracowników socjalnych.
Wyposażono również stanowiska pracy, zakupiono
meble, komputery, zwracano koszty delegacji, jak
również materiały biurowe, telefon, oraz koszty
związane z promocją projektu tj. plakaty, spotkania,
wydano informator.
Dla uczestników projektu wypłacane były
zasiłki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
W ramach projektu zatrudniony był koordynator
merytoryczny projektu, specjalista ds. rozliczeń
projektu.

KOSZT PROJEKTU W LATACH 2008 – 2011
ŚRODKI OTRZYMANE Z WUP W RZESZOWIE
ŚRODKI WŁASNE
81.707,90 zł
9.591,00 zł
111.974,15 zł
13.230,00 zł
130.835,02 zł
15.138,32 zł
134.115,75 zł
15.734,25 zł
458.632,82 zł
54.093,57 zł

Od stycznia 2012 roku prowadzona będzie
rekrutacja do projektu. Szczegółowe informacje można
uzyskać pod nr telefonu 16 640 15 29 wew. 30

RAZEM
91.298,90 zł
125.204,15 zł
146.373,34 zł
149.850,00 zł
512.726,39 zł

lub w pokoju nr 2 w budynku Urzędu Gminy Zarzecze
od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500.

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY
18 października 2011 r. weszło w życie
rozporządzenie Rady Ministrów, w którym określono
nową procedurę niebieskiej karty oraz wzory jej
formularza. Nowe zasady stosowania procedury opieki
nad osobą dotkniętą przemocą zakładają, że jej druk
będą mogli wypełniać oprócz policji i pracowników
socjalnych także przedstawiciele oświaty i służby
zdrowia. Następnie jest ona przekazywana do
gminnego zespołu interdyscyplinarnego, który ma
koordynować pomoc udzielaną ofiarom przemocy
w rodzinie.
W czerwcu 2011 r. odbyło sie pierwsze
posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego, który został
powołany
Zarządzeniem Wójta Gminy Zarzecze.
W skład Zespołu weszli przedstawiciele: ośrodka
pomocy społecznej, Policji; oświaty; ochrony zdrowia;
kurator sądowy. Zgodnie bowiem z ustawą
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie gmina
podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy
w zespole interdyscyplinarnym.
Zespół
realizuje
działania
określone
w gminnym programie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
który został przyjęty przez Radę Gminy Zarzecze
w dniu 7 czerwca 2011 r. Zadaniem zespołu jest
integrowanie i koordynowanie działań podmiotów,

które weszły w skład zespołu, jak również specjalistów
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
w szczególności przez: diagnozowanie problemu
przemocy w rodzinie; podejmowanie działań
w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie
mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym
przemocą w rodzinie; rozpowszechnianie informacji
o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia
pomocy w środowisku lokalnym; inicjowanie działań
w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
Zespół tworzy grupy robocze w celu
rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem
przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
Do zadań grup roboczych należy w szczególności:
opracowanie
i
realizacja
planu
pomocy
w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy
w rodzinie; monitorowanie sytuacji rodzin, w których
dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych
wystąpieniem przemocy; dokumentowanie działań
podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do
przemocy oraz efektów tych działań. Zespół pracuje
nie tylko z ofiarą, ale również ze sprawcą przemocy,
celem poprawy sytuacji i zmiany zachowania.

„POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”
W dniach od 24 listopada do 4 grudnia 2011 r.
na terenie gminy Zarzecze została przeprowadzona
Zbiórka Darów w ramach Akcji „Pomóż dzieciom
przetrwać zimę”. Akcja ta jest Ogólnopolskim
Programem
Pomocy
dzieciom
w
okresie
przedświątecznym i polega między innymi na
organizacji
zbiórek
i
przekazywaniu
darów
najmłodszym. W ramach przedsięwzięcia wielu ludzi
o ogromnych sercach angażuje się z myślą o dzieciach
z rodzin wielodzietnych, niepełnych, rozbitych,
będących w trudnej sytuacji materialnej
Akcję przeprowadzono w sklepach oraz
szkołach na terenie gminy Zarzecze. W ramach Akcji
zbierane były nowe rzeczy takie jak: odzież, obuwie,

zabawki, książki, artykuły szkolne i papiernicze, środki
czystości i higieny osobistej, słodycze, produkty
nadające się do długoterminowego przechowywania.
Dary zebrane w ramach Akcji „Pomóż dzieciom
przetrwać zimę” zostaną przekazane dla rodzin
z terenu gminy Zarzecze. Są to rodziny wielodzietne,
niepełne, znajdujące się w trudnej sytuacji
materialnej.
Wszystkim osobom, którzy wnieśli jakikolwiek
wkład i nie jest obojętny los dzieci znajdujących się
w trudnej sytuacji składamy serdeczne podziękowanie.

UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO
Przypominamy ponownie, że o świadczenie
pielęgnacyjne w związku z opieką nad osobą
niepełnosprawną mogą ubiegać się również osoby,
na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, czyli
przykładowo syn, wnuk, dziadek. Świadczenie
pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia
przysługuje więc: matce albo ojcu, innym osobom,
na których zgodnie z przepisami ustawy - Kodeks
rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny,
opiekunowi faktycznemu dziecka w celu sprawowania
opieki nad osobą legitymującą się:
a. orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie
ze wskazaniami: konieczności stałej lub
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością
samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
b. albo osobą legitymującą się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym
stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny,
przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku
gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu
lub gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości
520 zł miesięcznie.
W przypadku pozostawania w związku
małżeńskim świadczenie pielęgnacyjne przysługuje,
gdy współmałżonek legitymuje się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne ustalane jest
na okres ważności orzeczenia.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod
nr telefonu: 16 640 15 29 wew. 21, lub w pokoju Nr 5
w budynku Urzędu Gminy Zarzecze od poniedziałku do
piątku w godz. od 700 do 1500.

KOMUNIKAT O WCHODZĄCYCH Z DNIEM 1 STYCZNIA 2012 R. ZMIANACH ZASAD
USTALANIA PRAWA DO DODATKU DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU URODZENIA
DZIECKA I JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Zarzeczu przypomina, że od 1 stycznia 2012r. prawo
do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia
się dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia
się dziecka, uzależnione będzie od przedstawienia
przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka
dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie
później niż od 10 tygodnia ciąży porodu.
Informujemy, że osoby, które w okresie do
31 grudnia 2011 r. złożą wniosek w sprawie dodatku
z tytułu urodzenia oraz jednorazowej zapomogi
z tytułu urodzenia żywego dziecka są zobowiązane

przedstawić zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie
wystawione przez położną, potwierdzające co
najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży
przeprowadzone przez lekarza ginekologa lub położną.
Natomiast od dnia 1 stycznia 2012 r.
do powyższych wniosków wymagane będzie
zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że matka
dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie
później niż od 10 tygodnia ciąży.

SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
realizuje
projekt
„Podkarpackie
Spółdzielnie
Socjalne”. W ramach tego projektu przewidziane są
m.in. dotacje w wysokości 20 tys. zł (na każdą osobę
wykluczoną
społecznie
tj.:
bezrobotną,
niepełnosprawną, uzależnioną od alkoholu lub
narkotyków, bezdomną) wraz z kompleksowym
wsparciem doradczo – szkoleniowym dla osób
chcących założyć spółdzielnię socjalną.
W roku 2012 odbędą się dwa nabory pierwszy
w marcu 2012 r. do Projektu „Podkarpackie
Spółdzielnie
Socjalne”
realizowanego
przez
Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym
celem projektu jest wsparcie finansowe, szkoleniowe
i doradcze osób, które zamierzają założyć spółdzielnię
socjalną oraz wsparcie już istniejących na rynku
spółdzielni. Spółdzielnia socjalna to forma prawna
podmiotu łączącego cechy przedsiębiorstwa oraz
organizacji pozarządowej, mająca umożliwić jej
członkom (którymi muszą być w 50% osoby zagrożone
wykluczeniem
społecznym),
powrót
do
uregulowanego życia społecznego i aktywności na
rynku pracy. Spółdzielnia socjalna, jako rodzaj
spółdzielni pracy, opiera się na zasadzie osobistego
świadczenia pracy przez jej członków.

Spółdzielnię socjalną może założyć co
najmniej 5 osób spełniających określone w projekcie
warunki.
To propozycja dla mieszkańców Podkarpacia
należących do tzw. osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym,
a
więc
m.in.
bezrobotnych,
niepełnosprawnych, uzależnionych od alkoholu lub
narkotyków, bezdomnych, czy osób opuszczających
więzienie. Dzięki spółdzielni socjalnej mają oni szansę,
przy odpowiednim wsparciu, na zaistnienie na rynku
pracy. Osoby biorące udział w projekcie mogą
skorzystać z jednorazowej dotacji w wysokości 20 tys.
zł oraz kompleksowego wsparcia doradczo –
szkoleniowego. Osoby, które otrzymają dotację
zostaną również objęte wsparciem pomostowym
w wysokości 1300 zł miesięcznie na każdą osobę
wykluczoną społecznie przez pierwsze 6 miesięcy
działania spółdzielni. Wsparcie może zostać
przedłużone o kolejne 6 miesięcy w uzasadnionych
przypadkach.
Szczegółowe
informacje
o
projekcie
(w tym regulamin i dokumenty aplikacyjne) dostępne
są na stronie internetowej www.pss.rarr.rzeszow.pl
oraz w Biurze Projektu: RARR S.A. ul. Szopena 51,
Rzeszów, pok. 216, tel. 17 867 62 35, 17 867 62 94.
Anna Krzeszowska-Gwóźdź

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
PO RAZ KOLEJNY POLAŁA SIĘ KREW!
Klub Honorowych Dawców Krwi „Zorza”
działający przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarzeczu
po raz kolejny zorganizował razem z Regionalnym
Centrum
Krwiodawstwa
i
Krwiolecznictwa
w Rzeszowie dwie Akcje Honorowego Oddawania
Krwi. Akcje odbyły się 13 lipca i 13 września 2011 roku
w Remizie OSP w Zarzeczu.
Organizowane one są w okresie letnim, gdyż
wtedy występuje bardzo duże zapotrzebowanie na
krew, ponieważ ani choroby, ani wypadki nie mają

urlopów a ten drogocenny płyn jest potrzebny
każdego dnia, o każdej porze, w każdej minucie.
Jak zwykle ludzie dobrej woli nie zawiedli.
W ciągu obu akcji udało się zebrać około 28 litrów
krwi. Krew oddało łącznie 57 osób (z czego niektórzy
dwukrotnie), ale chętnych do jej oddania było znacznie
więcej, gdyż na obie akcje przybyło ponad 100 osób.
Niestety krew mogą oddawać wyłącznie
zdrowe osoby i nawet chwilowa niedyspozycja,
przeziębienie czy zbyt niskie ciśnienie dyskwalifikują
potencjalnego Krwiodawcę.

Każdy Krwiodawca podczas jednej akcji może
oddać 450 ml tego drogocennego płynu.
Na akcje przybili zarówno mieszkańcy naszej
gminy jak i przedstawiciele okolicznych miejscowości.
Były to osoby w różnym wieku począwszy od 18
skończywszy na 57 roku życia. Wśród uczestników
panowała miła, przyjazna atmosfera, gdyż dało się
odczuć, że spotkali się tam ludzie, którym nie jest
obojętne życie potrzebujących.
W wrześniową akcję wzorem lat poprzednich
bardzo licznie włączyli się uczniowie Zespołu Szkół
Rolniczych im. Wincentego Witosa w Zarzeczu. Do
udziału w akcji zgłosiło się 28 chętnych uczniów,
z czego krew oddało 11.
Wszyscy Krwiodawcy oprócz poczucia
dokonania czegoś ważnego otrzymali po 9 czekolad,
a ich krew została szczegółowo przebadana. Ci którzy

po raz pierwszy przekazali ten drogocenny dar
otrzymali także książeczki z oznaczoną grupą krwi.
Zarząd Klubu HDK „Zorza” działający przy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarzeczu dziękuje
wszystkim Krwiodawcom, którzy ofiarowali cząstkę
siebie, a także tym wszystkim, którzy mieli szczere
chęci i uczestniczyli w akcjach poboru krwi.
Dziękujemy za to, że potrafiliście oderwać się
od swoich obowiązków i poświęcić trochę czasu, aby
ratować ludzkie życie. Dziękujemy także wszystkim,
którzy umożliwili nam zorganizowanie akcji.
Miłym akcentem w działalności naszego klubu
w dniu 2 grudnia 2011 r. było zajęcie I miejsca w VI
edycji akcji „Strażacy PSP i OSP w honorowym
krwiodawstwie” pod hasłem „Ognisty Ratownik –
Gorąca Krew” w kategorii najaktywniejsza jednostka
OSP w rejonie przeworsko-jarosławskim.
Katarzyna Balawender

POŚWIĘCENIE I PRZEKAZANIE SAMOCHODU DLA OSP MAĆKÓWKA
Dnia 2 października 2011 roku w Maćkówce
odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania
nowego samochodu ratowniczo–gaśniczego Ford
Transit dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Maćkówce.
Pierwsza część uroczystości miała miejsce
w kościele parafialnym w Żurawiczkach, gdzie po Mszy
św. w intencji strażaków i ich rodzin, w obecności
biorących udział we Mszy św. parafian i kompanii
honorowej OSP, O. Nikodem Sobczyński poświęcił
nowy samochód.
Druga część uroczystości odbyła się obok
remizy OSP, gdzie podczas uroczystego apelu Druh
Wiesław
Kubicki
–
Wiceprezes
Zarządu
Wojewódzkiego
Związku
Ochotniczych
Straży
Pożarnych w Rzeszowie i Druh Adam Szumełda –
Dyrektor Biura Terenowego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych w Przemyślu, oficjalnie przekazali
samochód strażakom z Maćkówki. Akt przekazania
samochodu odebrał Prezes Zarządu OSP Druh
Krzysztof Kucza, natomiast kluczyki i dowód
rejestracyjny odebrali Naczelnik Straży Andrzej
Szczepański i kierowca Druh Marek Kapusta.

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy OSP w Maćkówce

Wśród zaproszonych gości byli obecni
członkowie
Zarządu
Powiatowego
Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Przeworsku,
którzy spotkali się w Maćkówce na swoim ostatnim,
w minionej kadencji, posiedzeniu.
Samochód w całości został sfinansowany przez
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych ze środków
Narodowego
Funduszu
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
Jan Telega

ZJAZD ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZWIĄZKU
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W PRZEWORSKU
Dnia 16.10.2011 r. w remizie Ochotniczej
Straży Pożarnej w Gaci odbył się Zjazd Oddziału
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP w Przeworsku. W Zjeździe uczestniczyło 60
delegatów reprezentujących wszystkie zarządy gminne
związku OSP RP z terenu powiatu przeworskiego oraz
zaproszeni goście.
Wśród zaproszonych gości byli obecni:
Dh Janusz Konieczny – Wiceprezes Zarządu Głównego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, bryg.
Roman Petrykowski – Zastępca Podkarpackiego
Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży
Pożarnej w Rzeszowie, Dh Stanisław Zając –
Honorowy Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP,
Lucjan Kuźniar – Członek Zarządu Województwa
Podkarpackiego, Dh Adam Szumełda - Dyrektor Biura
Terenowego ZOSP RP w Przemyślu, Zbigniew Kiszka –
Starosta Przeworski, wójtowie i burmistrzowie gmin
powiatu przeworskiego, przedstawiciele instytucji
i firm współpracujących z jednostkami OSP.
Zjazd podsumował pięcioletnią działalność
Oddziału Powiatowego Związku, udzielił absolutorium
ustępującemu zarządowi oraz uchwalił program
działania na lata 2011 – 2016.
Dokonano również wyboru nowego Zarządu
Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Komisji Rewizyjnej,
Przedstawicieli do składu Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego i Delegatów na Zjazd Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie.
Na Zjeździe, Zarząd Gminny ZOSP RP
w Zarzeczu reprezentowali delegaci: Bolesław Bluczak

(Prezes Zarządu OSP Rożniatów), Artur Czuba (Prezes
Zarządu OSP Siennów), Tadeusz Kiełbowicz (Członek
Zarządu Gminnego ZOSP RP), Wiesław Kubicki (Prezes
Zarządu Gminnego ZOSP RP), Janina Mamak (Członek
Zarządu Gminnego ZOSP RP), Jan Michalik (Komendant
Gminny), Andrzej Rut (Prezes Zarządu OSP Żurawiczki),
Florian Stecko (Zastępca Komendanta Gminnego),
Adam Szumełda (Członek Zarządu Gminnego), Jan
Telega (Sekretarz Zarządu Gminnego).

Prezydium Zjazdu Powiatowego

W skład Zarządu Powiatowego Związku OSP
RP weszli przedstawiciele z Gminy Zarzecze, którym
powierzono następujące funkcje: Dh Wiesław Kubicki
– Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP, Dh Jan
Telega – Sekretarz Zarządu, Dh Jan Michalik – Członek
Zarządu.
Ponadto Dh Wiesław Kubicki został wybrany
do składu Zarządu Wojewódzkiego w Rzeszowie.
Jan Telega

SPORT
PEŁNOWYMIAROWY STADION ODDANY DO UŻYTKU
Zadanie pn. „Gminne Centrum Sportu
i Rekreacji w Zarzeczu” rozpoczęto w roku 2006 od
opracowania dokumentacji projektowej.
Głównym zakresem inwestycji było wykonanie
pełnowymiarowego
boiska
do
piłki
nożnej
o wymiarach 68x104 m, 6-cio torowej bieżni okólnej

i prostej o nawierzchni poliuretanowej oraz kompleksu
urządzeń lekkoatletycznych (skocznia wzwyż, skocznia
o tyczce, skocznia w dal, rzutnia dyskiem i młotem,
rzutnia oszczepem, rzutnia kulą, dół z wodą do biegów
na 3000 m z przeszkodami).

W skład całego obiektu sportowego wchodzi
również pawilon sportowy z zadaszoną widownią
na 200 miejsc siedzących oraz pomieszczeniami
higieniczno-sanitarnymi tj. szatnie, natryski, WC,
pomieszczenie dla sędziów, świetlica, magazyn sprzętu
sportowego; budynek sanitariatów publicznych
przystosowany dla osób niepełnosprawnych; trybuny
ziemne 3 i 5 rzędowe mieszczące 440 widzów; zestaw
ogrodzeń wraz z bramą i furtkami; oświetlenie
zewnętrzne terenu; wybrukowane ciągi pieszo-jezdne
oraz przepompownia ścieków.
Rozstrzygnięcie przetargu na w/w zadanie
nastąpiło w grudniu 2009 roku, łącznie wpłynęło
14 ofert. Roboty budowlane wiosną 2010 roku
rozpoczęła rzeszowska firma Łączbud Sp. z.o.o., która
ogłosiła upadłość w roku bieżącym. Gmina Zarzecze
jako inwestor ogłosiła przetarg na dokończenie
zadania, na który wpłynęło 9 ofert, a wygrała go firma
Greta-Sport z Dąbrowy Górniczej. Całkowity koszt
robót ogólnobudowlanych wyniósł niespełna dwa
miliony trzysta tysięcy złotych.
Projekt współfinansowany był ze środków
Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013 w wysokości 70 %
zadania.

Poświęcenie stadionu przez ks. Prałata Zenona Ruchlewicza

Uroczystość oficjalnego zakończenia inwestycji
i oddania obiektu do użytkowania odbyła się
17.11.2011 r. w Zarzeczu. Wśród zaproszonych gości
byli m.in. ks. Prałat Zenon Ruchlewicz - Proboszcz
Parafii Zarzecze, Lucjan Kuźniar - Członek Zarządu

Województwa Podkarpackiego,
Zbigniew Kiszka
Starosta
Przeworski,
Tadeusz
Kiełbowicz
-Przewodniczący Rady Powiatu Przeworskiego,
Mariusz Pieniążek - Sekretarz Powiatu Przeworskiego,
inspektorzy nadzoru, radni, dyrektorzy szkół,
nauczyciele, sołtysi i pracownicy samorządowi.
Zaproszeni goście spotkali się na nowo
wybudowanym stadionie. Po krótkim powitaniu gości
przez Wiesława Kubickiego, odbyła się ceremonia
poświęcenia obiektu przez księdza prałata Zenona
Ruchlewicza. Następnie wszyscy zaproszeni goście
przeszli dookoła stadionu, jak również mogli
pooglądać wnętrza towarzyszących budynków.
Kolejnym
punktem
były
wystąpienia
zaproszonych gości w Pałacu Dzieduszyckich. Jako
pierwszy głos zabrał Wójt Gminy przedstawiając zakres
wykonywanych prac, wartość zadania, a także
dofinansowanie i środki własne gminy włożone
w inwestycje. Złożył również podziękowania Urzędowi
Marszałkowskiemu,
Wykonawcom,
inspektorom
nadzoru, radnym oraz pracownikom samorządowym
odpowiedzialnym ze realizację zadania.
Następnie głos zabrał nauczyciel wychowania
fizycznego, dr Krzysztof Warchoł który wygłosił wykład
pt. „Lekkoatletyka jako uniwersalna forma
aktywności fizycznej”.
Przemowy wygłosili również Członek Zarządu
Województwa Podkarpackiego – Lucjan Kuźniar oraz
Dyrektor Biura Posła Mieczysława Golby – Mariusz
Trojak, którzy podkreślili, iż Gmina Zarzecze jest
liderem w prowadzeniu projektów na Podkarpaciu,
a Wójt umiejętnie wykorzystuje możliwości finansowe
Gminy oraz środki pomocowe poprawiając jakość oraz
formę życia mieszkańców.
Warto dodać, że tego typu stadion z bieżnią
tartanową i urządzeniami do lekkoatletyki na terenie
Województwa Podkarpackiego posiada tylko RESOVIA
Rzeszów i MOSiR Krosno. Oby nowy obiekt sportowy
który tworzy kompleks wraz z halą sportową
i boiskami orlik, jako „Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji”, przyczynił się do promowania sportu
na terenie gminy oraz był drogą do sukcesu dla
miejscowej młodzieży.
Paweł Bar

WYJAZDY NA BASEN
W każdy poniedziałek, kolejna grupa
czterdziestu uczniów korzysta z możliwości udziału
w wyjeździe na basen do Jarosławia.
Wyjazdy organizowane są przez Szkołę
Podstawową Jana Pawła II w Zarzeczu. Opiekę nad
dziećmi sprawują nauczyciele i wychowawcy. Koszt
wyjazdu na basen w 50% finansuje Urząd Gminy
Zarzecze, dodatkowo zapewnia on uczestniczącym
w wyjeździe bezpłatny transport. Ta forma spędzania
wypoczynku cieszy się wśród uczniów ogromnym
zainteresowaniem.
Dzieci bardzo chętnie korzystają z atrakcji
wodnych, jakie oferuje pływalnia w Jarosławiu.

Zajęcia na jarosławskim basenie

Marta Kaczmarz

WOJEWÓDZKI TURNIEJ SPORTOWY „SPORT TO ZDROWIE”
W dniach 26-28.10.2011 r. na Hali Sportowej
w Zarzeczu odbył się Wojewódzki Turniej Sportowy
„Sport to zdrowie” dla uczniów szkół podstawowych
w wieku 5 – 10 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 Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
W turnieju wzięło 152 zawodników
(38 drużyn) z naszego województwa. Każdy Turniej
składał się z 10 konkurencji mierzonych na czas.
W kategorii klasy „O”
I miejsce zdobyła drużyna z Maćkówki,
II miejsce zdobyła drużyna z Żurawiczek,
III miejsce zdobyła drużyna z Ostrowa.
W kategorii klasy I
I miejsce zdobyła drużyna z Maćkówki,
II miejsce zdobyła drużyna z Manasterza,
III miejsce zdobyła drużyna z Zarzecza.
W kategorii klasy II
I miejsce zdobyła drużyna z Pełnatycz,
II miejsce zdobyła drużyna z Ostrowa,
III miejsce zdobyła drużyna z Manasterza.
W kategorii klasy III
I miejsce zdobyła drużyna z Ostrowa,
II miejsce zdobyła drużyna z Maćkówki,
III miejsce zdobyła drużyna z Zarzecza.

Każda z wymienionych drużyn otrzymała
puchar i dyplom. Dodatkową atrakcją turnieju było
przeprowadzenie zajęć profilaktycznych na temat
zdrowego stylu życia przez Agnieszkę Ochyrę.
Wprowadzeniem do zajęć profilaktycznych
było jedno z zadań wyprawa po zakupy zdrowej
żywności, która nie tylko sprawdzała spryt i refleks, ale
i umiejętność wyboru towaru zdrowej żywności.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników turnieju

W nagrodę wszyscy zawodnicy otrzymali
nagrody rzeczowe, słodycze i soczki oraz dyplomy
za udział dla każdej drużyny.
Maria Sopel

ZAWODY WĘDKARSKIE
W pochmurną niedzielę 23 października 2011r.
w Pełnatyczach odbyły się wędkarskie zawody
spławikowe o Puchar Wójta Gminy Zarzecze Wiesława
Kubickiego oraz Komendanta Powiatowego Społecznej
Straży Rybackiej Powiatu Przeworskiego Jana
Bieniasza.
Zawody otworzył i powitał przybyłych
wędkarzy Prezes Koła „JAZ” Jan Bieniasz oraz
przedstawił zasady wędkowania w trakcie zawodów.
Wójt oraz Komendant ufundowali po
6 pucharów dla zwycięzców. Puchar za największą
rybę ufundował Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka.
Gościem na zawodach był Prezes Zarządu
Okręgu w Przemyślu Bogumił Antoniewski, który
wraz z Wójtem Wiesławem Kubickim w swoich
wystąpieniach
podkreślili
rolę
wędkarzy
w integrowaniu społeczeństwa, ochronie środowiska
naturalnego i wód oraz gospodarce rybackiej, a także
wręczali puchary dla zwycięzców.
Startowało 33 zawodników z Kół: Przemyśla,
Jarosławia, Rzeszowa, Sieniawy, Kańczugi oraz
Przeworska. Ciekawostką jest to, że zwycięzca
zawodów Piotr Świąder z Sieniawy, „zgarnął”

wszystko co było do zdobycia (zwycięstwo
w klasyfikacji generalnej, wśród strażników oraz
największą rybę).
Łowiono głównie płocie, leszcze, karasie,
okonie. Największą rybę zawodów złowił Piotr
Świąder leszcz 1,6 kg Złowiono łącznie 46,82 kg ryb.
WYNIKI ZAWODÓW:
Puchar Wójta:
1. Piotr Świąder
3940 pkt.
2. Waldemar Pieniążek
3690 pkt.
3. Paweł Grzegorzewski
2990 pkt.
4. Henryk Wikiera
2730 pkt.
5. Krzysztof Bukojemski
2500 pkt.
6. Tomasz Pieczonka
2470 pkt.
Puchar Komendanta SSR Powiatu Przeworskiego:
1. Piotr Świąder
3940 pkt.
2. Waldemar Pieniążek
3690 pkt.
3. Witold Wajda
2220 pkt.
4. Grzegorz Kaszuba
2000 pkt.
5. Jacek Żak
1260 pkt.
6. Mieczysław Urban
970 pkt.
Jan Bieniasz

NORDIC WALKING PARK PODKARPACIE CENTRUM
W ostatnim wydaniu „Kuriera Zarzeckiego”
ukazał się wywiad z Rafałem Przyszlakiem – krajowym
konsultantem ds. tras Nordic Walking. Dotyczył
on genezy powstania ścieżek nordyckich w Polsce.
Tym razem, w związku z zakończeniem
realizacji projektu NORDIC WALKING PARK
PODKARPACIE CENTRUM (NWPPC), który był
realizowany w 2011 roku przez Stowarzyszenia
Lokalnych Grup Działania „Dorzecze Mleczki” oraz
„Kraina Sanu” rozmawiam z Jadwigą Stebnicką –
koordynatorem projektu współpracy.
Pani Jadwigo, jak przedstawia się historia projektu
współpracy?
Zostaliśmy świadkami wcielenia w życie
innowacyjnego pomysłu, dotyczącego utworzenia
ponad 400 km sieci certyfikowanych tras do
uprawiania Nordic Walking na stosunkowo niewielkim

obszarze 1086 km2 w ramach 10 gmin powiatów
przeworskiego, jarosławskiego i leżajskiego. W każdej
gminie zlokalizowano jeden Nordic Walking Park
o określonej trudności i długości tras. Poszczególne
gminy połączone zostały trasami łącznikowymi
co stworzyło w konsekwencji „pajęczynę” tras.
Niezwykłość i wyjątkowość tego pomysłu w skali
europejskiej polega na tym, że tak duża ilość
certyfikowanych tras powstała na tak niewielkim
obszarze. Projekt zrealizowany został we współpracy
dwóch Lokalnych Grup Działania z województwa
podkarpackiego, a współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
A jak układała się współpraca z Gminą Zarzecze?
W ramach projektu współpracy powstał
Zarzecki Nordic Walking Park, o którym pojawiła się

informacja w Waszym czasopiśmie. Tu trzeba
podkreślić, że Zarzecki Nordic Walking Park tworzył się
przy dużej przychylności i zaangażowaniu Wójta Gminy
Wiesława Kubickiego, będącego jednocześnie
Przewodniczącym Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Dorzecze Mleczki”. Również chciałabym
podziękować Panu, Panie Pawle za rzetelne wykonanie
obowiązków i współpracę z Wykonawcą tras.
W jaki sposób jest promowany projekt?
W I etapie został przyjęty projekt logo,
na który składa się logotyp i znak graficzny.
Zostały wytyczone trasy do uprawiania nordic walking
na obszarze 10 gmin oraz została zaprojektowana
i uruchomiona strona internetowa:
www.nordicwalkingpodkarpacie.pl.
W II etapie zostały oznakowane trasy
na obszarze 10 gmin. Strona internetowa była
aktualizowana na bieżąco. Został wydany mapnik
w ilości 1000 egzemplarzy i ulotka w ilości 1000
egzemplarzy. Zrealizowany został film, który będzie
znakomitą formą reklamy projektu współpracy, a do
dystrybucji zostało przekazanych 500 szt. płyt DVD.
W III etapie odbyły się imprezy inaugurujące
NWPPC, pierwsza w Radawie organizowana przez

„Krainę Sanu” i druga w Gaci organizowana przez
„Dorzecze Mleczki”. W dalszym ciągu aktualizowana
jest strona internetowa. Wszystkie omawiane zadania
złożyły się na zrealizowany projekt współpracy.
Czy można powiedzieć, że projekt został zakończony?
Tak można powiedzieć, że projekt współpracy
został zakończony, ale nie został zamknięty.
Otóż
zostały
wykonane
wszystkie
zaplanowane zadania, zgodnie z założonym
harmonogramem, natomiast oczekujemy na końcowy
zwrot środków finansowych z Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.
Pani Jadwigo, reasumując nasz wywiad – co dalej
z naszym projektem?
Mam nadzieję, że powstała sieć tras przysłuży
się promocji naszego obszaru, a wszystkim przybliży
piękno naszej ziemi.
Dziękuję za spotkanie i przedstawienie naszym
Czytelnikom głównych założeń projektu.
Pozostaje mi zaprosić wszystkich miłośników
aktywnego wypoczynku do korzystania z tras do
uprawiania nordic walking.
Paweł Płocica

PODATKI I OPŁATY LOKALNE W ROKU 2012
Rada Gminy Zarzecze w dniu 10 listopada 2011
podatków i opłat lokalnych na 2012 rok oraz stawek
r. podjęła uchwały w sprawie ustalenia stawek
za zużycie wody i ścieków w wysokości:
Rodzaj podatku
Stawka ustalona przez Stawka ustalona przez
%
Ministra Finansów
Radę Gminy Zarzecze obniżenia
Podatek rolny: Cena żyta do podatku rolnego
74,18 zł/q
55 zł/q
26
Podatek od nieruchomości:
1. Grunty związane z prowadzoną
0,84 zł/ m2
0,65 zł/ m2
23
działalnością gospodarczą
2. Grunty pozostałe (drogi, budowlanka)
0,43 zł/ m2
0,22 zł/ m2
49
2
2
3. Budynki mieszkalne rolników
0,70 zł/m
0,60 zł/ m
15
2
2
4. Budynki związane z prowadzoną
21,94 zł/ m
17,72 zł/ m
20
działalnością gospodarczą
5. Budynki pozostałe
7,36 zł/ m2
3,73 zł/ m2
50
WODA I ŚCIEKI
Cena za zużycie wody
Cena za zrzut ścieków

ROK 2011
2,78 zł/m3
2,90 zł/m3

ROK 2012
2,88 zł/m3
3,01 zł/m3

% wzrostu
3,5
3,8

OGŁOSZENIA
XX FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
Nasza Gmina w nadchodzącym 2012 r. bierze udział w XX Finale Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, której finał przypada na 8 stycznia 2012 r.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o czynne włączenie się w tą piękną akcję. Wolontariusze
zbierać będą datki w zakładach pracy, szkołach oraz w miejscowościach naszej gminy.
Jednocześnie zapraszamy na koncert charytatywny, w którym zaprezentują się min. zespoły
działające na terenie naszej gminy oraz dzieci i młodzież ze szkół z terenu gminy.
„Gramy z pompą! Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko, czyli na zakup
najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla
kobiet ciężarnych z cukrzycą”.

CENTRUM KULTURY W ZARZECZU
ZAPRASZA NA

VI GMINNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK
który odbędzie się w styczniu 2012 r. w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu
BIURO ORGANIZACYJNE:
Centrum Kultury w Zarzeczu, 37-205 Zarzecze, tel. 16 640 15 14
CELE PRZEGLĄDU:
 upowszechnianie i kultywowanie ludowej tradycji wspólnego śpiewania wśród
dzieci i młodzieży
 promocja gminy
 ocalenie od zapomnienia dawne kolędy i pastorałki Bożonarodzeniowe
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie karty zgłoszenia i dostarczenie
jej na adres biura organizacyjnego do dnia 12 stycznia 2012 r.
2. W Konkursie może uczestniczyć dowolna ilość osób: soliści oraz zespoły wokalne,
zespoły wokalno-instrumentalne, które przygotują 2 kolędy bądź pastorałki.
3. Prezentacja nie może trwać dłużej niż 15 minut.
4. Dopuszcza się akompaniament muzyczny.
5. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie.
Organizatorzy proszą o przygotowanie starych, zapomnianych kolęd i pastorałek.
Skarbnicą tych kolęd są nasi dziadkowie, u których trzeba szukać propozycji repertuarowych.
Centrum Kultury również służy pomocą w przygotowaniu kolęd i pastorałek.

Wszystkie bieżące ogłoszenia znajdziecie Państwo
na stronie internetowej Urzędu Gminy Zarzecze
pod adresem

www.gminazarzecze.pl

w zakładce „NA BIEŻĄCO”

