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 Informujemy, ze zakończyliśmy projekt 

parasolowy „Eko-Energia w Gminach Zarzecze  

i Rokietnica”. W jego ramach, na terenie naszej 

gminy zamontowanych zostało 177 zestawów 

instalacji fotowoltaicznych, 268 zestawów 

solarnych, 30 pomp ciepła oraz 59 sztuk pieców  

na biomasę. 

 Był to pierwszy tak duży projekt 

skierowany do mieszkańców naszej gminy. 

Niestety, nie wszyscy, którzy złożyli ankiety 

deklaracyjne przystąpienia do projektu uzyskali 

dofinansowanie. Liczba instalacji była ograniczona 

przyznaną dotacją oraz podziałem z partnerem 

projektu. Pierwotne ankiety, które przyjmowaliśmy 

latem 2016 roku nie zakładały tak dużego 

zainteresowania, dlatego też podjęliśmy decyzję  

o wejściu w projekt z Gminą Rokietnica.  

Dzięki takiemu działaniu otrzymaliśmy dotację  

na realizację projektu, z którego skorzystali 

mieszkańcy dwóch małych gmin. 

 Biorąc pod uwagę Państwa oczekiwania, 

Gmina Zarzecze będzie starać się o pozyskanie 

kolejnych środków pomocowych na montaż 

Odnawialnych Źródeł Energii. O możliwości 

składania nowych wniosków na montaż nowych 

instalacji poinformujemy Państwa w chwili 

uzyskania informacji o naborze. W związku  

z koniecznością zmiany ankiet deklaracyjnych,  

nie będziemy przyjmować dotychczasowych ankiet, 

możliwe jest jedynie zapisanie się na listę osób 

oczekujących.  

 W tym celu należy zgłosić się do pokoju  

nr 6 Urzędu Gminy Zarzecze w celu określenia 

potrzeb montażu instalacji solarnych, 

fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę 

lub kotłów gazowych. Lista, która powstanie 

będzie miała jedynie charakter deklaratoryjny,  

a dane które zbierzemy, posłużą do określenia 

potrzeb oraz możliwości kontaktu z osobami 

zainteresowanymi. 

  Paweł Płocica

 

 Urząd Gminy Zarzecze informuje, że 

przeprowadzona na terenie Gminy Zarzecze  

w miejscowościach: Kisielów, Łapajówka, 

Maćkówka, Pełnatycze, Rożniatów, Siennów, 

Zalesie, Zarzecze, Żurawiczki modernizacja 

ewidencji gruntów i budynków w zakresie 

aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia 

danych ewidencyjnych dotyczących budynków 

odbyła się na zlecenie Starostwa Powiatowego  

w Przeworsku. 

 W wyniku przeprowadzonej modernizacji 

może się okazać, że inaczej niż dotychczas zostaną 

sklasyfikowane grunty i budynki. Zmiana 

klasyfikacji ma istotny wpływ na zastosowanie 

określonych stawek podatkowych i będzie wiążąca 

dla organu podatkowego, który nalicza podatek. 

Ewentualnych zmian w opodatkowaniu (wzrost 

wysokości podatku od nieruchomości) mogą się 

spodziewać osoby władające zabudowanymi 

gruntami o łącznej wielkości poniżej 1 ha 

fizycznego i przeliczeniowego, u których do tej 

pory nie zostało przeprowadzone wyłączenie 

gruntu z użytku rolnego, albo też grunt został 

wyłączony w niedostatecznej wielkości.  

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU „EKO-ENERGIA W GMINACH ZARZECZE I ROKIETNICA” 

INFORMACJA W SPRAWIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUTÓW I BUDYNKÓW  
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 W takich przypadkach grunty winny mieć 

oznaczenie „B” i podlegać podatkowi od 

nieruchomości za każdy m2- czyli wynikać będzie  

to ze zmiany klasyfikacji gruntów, którą wykonuje 

Starostwo Powiatowe w Przeworsku. 

 Wpływ na zmianę opodatkowania będzie 

miało również ujawnienie w ewidencji gruntów  

i budynków istniejących zabudowań, których do tej 

pory podatnicy nie zgłosili do opodatkowania. 

 Na powyższe zmiany nie ma wpływu Rada 

Gminy Zarzecze, a tym bardziej Wójt Gminy, 

ponieważ wymiar podatku rolnego oraz podatku 

od nieruchomości jest ustalany na podstawie 

danych wynikających z ewidencji gruntów  

i budynków, a w ramach postępowania 

podatkowego nie ma możliwości dokonania zmian 

w tych ewidencjach.  

Organ podatkowy, ustalając wymiar podatków, 

obowiązany jest opierać się na wspomnianej wyżej 

ewidencji gruntów i budynków, jako podstawy do 

naliczania podatków zgodnie  

z przepisem art. 21 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne 

i kartograficzne oraz obowiązującymi przepisami 

prawa podatkowego. 

 Wszelkie wątpliwości, zapytania oraz 

kwestie związane ze zmianą zaliczenia gruntów do 

poszczególnych użytków gruntowych powinny być 

kierowane do Starostwa Powiatowego  

w Przeworsku – Wydział Geodezji i Ochrony 

Środowiska. 

UG Zarzecze 

 
 
 
 Realizacja ustawy o funduszu rozwoju 

przewozów autobusowych, informacja Starosty 

Przeworskiego o bieżących remontach na drogach 

powiatowych oraz stanowisko w sprawie budowy/ 

przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 835 od DK 94 

do granic powiatu to trzy główne tematy, które 

zdominowały posiedzenie Konwentu Burmistrzów 

i Wójtów Powiatu Przeworskiego. Tym razem 

gospodarzem był Leszek Kisiel, Burmistrz  

Miasta Przeworska. 

 W stanowisku konwentu w sprawie 

budowy/przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 835 

od drogi krajowej 94 do granic powiatu, 

burmistrzowie i wójtowie podziękowali 

Marszałkowi Władysławowi Ortylowi oraz 

Zarządowi Województwa Podkarpackiego za 

zrealizowany w bieżącym roku łącznik 

autostradowy, stanowiący odcinek nowego 

przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 835 relacji Lublin 

– Przeworsk – Grabownica Starzeńska po stronie 

zachodniej miasta Przeworska, zaapelowali także 

do Marszałka o podjęcie decyzji dotyczącej 

przystąpienia do budowy drogi wojewódzkiej  

Nr 835 od DK 94 do granic powiatu jeszcze  

ze środków finansowych obecnej perspektywy  

Unii Europejskiej na lata 2014-2020, co umożliwi 

wyłonienie wykonawcy robót budowlanych  

oraz rozpoczęcie właściwych prac w przyszłym 

roku kalendarzowym. 

Łukasz Laska 

 
 
 
 
 

KONWENT BURMISTRZÓW I WÓJTÓW POWIATU PRZEWORSKIEGO 
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 23 września 2019 roku Wójt Gminy Zarzecze 

Tomasz Bury uczestniczył w spotkaniu wręczenia 

promes na dofinansowanie przebudowy dwóch 

dróg powiatowych w ramach Funduszu  

Dróg Samorządowych od Wicewojewody 

Podkarpackiego Lucyny Podhalicz i Dyrektora 

Wydziału Infrastruktury PUW w Rzeszowie 

Krzysztofa Sopla. Promesy złożono na ręce 

Starosty Przeworskiego Bogusława Urbana. 

 Zakres całego zadania obejmuje 

przebudowę dróg nr P 1578R Jagiełła przez wieś  

i nr P 1580R Gorliczyna - Wólka Pełkińska oraz 

przebudowę dróg powiatowych nr P 1603R 

Maćkówka - Żurawiczki, nr P 1604R Żurawiczki  

- Zarzecze, nr P 1605R Urzejowice - Krzeczowice – 

Siennów znajdujących się na terenie Gminy 

Zarzecze. Kwota dofinansowania całego zadania 

to 6.319.442,43 zł. 

 W dniu 30 września 2019 r. w Powiatowym 

Zarządzie Dróg w Przeworsku otworzono oferty 

przetargowe na przebudowę dróg powiatowych 

zlokalizowanych na terenie naszej gminy, tj.  

nr P 1603R Maćkówka - Żurawiczki, nr P 1604R 

Żurawiczki - Zarzecze, nr P 1605R Urzejowice - 

Krzeczowice – Siennów. Najniższą cenę 

zaoferowało konsorcjum firm: PBI Infrastruktura 

S.A. z Kraśnika oraz PBI WMB z Sandomierza. 

Całość zadania wyceniono na 4.465.333,24 zł,  

a zakończenie inwestycji ustalono na 31 lipca 2020 r. 

 

Projektowane rondo na skrzyżowaniu w Żurawiczkach – Kamienica 

Paweł Bar 

 

 

 Miło nam poinformować, iż Szkoły 

Podstawowe w Żurawiczkach, Maćkówce, 

Zarzeczu oraz Siennowie uzyskały dofinansowanie 

w wysokości 56 tys. zł w ramach 

programu ,,Aktywna Tablica.” 

 Program „Aktywna Tablica” jest 

realizowany w latach 2017-2019. Jego zadaniem jest 

zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury  

w zakresie technologii informacyjno-

komunikacyjnych w postaci nowoczesnych pomocy 

dydaktycznych (tablic interaktywnych, 

projektorów lub projektorów ultra 

krótkoogniskowych, głośników oraz innych 

urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku,  

a także interaktywnych monitorów dotykowych). 

 Całość projektu wynosi 70 tys. zł, w tym 

wkład własny Gminy Zarzecze wynosi 14 tys. zł. 

 

Łukasz Laska 

 

 

 

PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH: MAĆKÓWKA – ŻURAWICZKI – ZARZECZE  

„AKTYWNA TABLICA” 
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 Program priorytetowy „Czyste Powietrze” 

został przygotowany przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Rzeszowie w ramach rządowego programu 

poprawy jakości powietrza. Jest to program, 

którego głównym celem jest ograniczenie lub 

uniknięcie emisji pyłów oraz zanieczyszczeń, które 

wprowadzają do atmosfery domy jednorodzinne. 

 Zadania realizowane za pomocą środków  

z programu ukierunkowane są na poprawę 

efektywności zarządzania energią. Główne 

przedsięwzięcia jakie mogą być  realizowane za 

pomocą dofinansowania, to wymiana starych 

źródeł ciepła (piece, kotły na paliwo stałe, piece 

kaflowe) oraz termomodernizacja budynków 

jednorodzinnych. Działania te będą miały wpływ 

nie tylko na poprawę jakości powietrza,  

ale również zwiększą domowy budżet, dzięki 

oszczędnościom finansowym. Program skierowany 

jest do osób fizycznych będących właścicielami 

domów jednorodzinnych lub osób posiadających 

zgodę na rozpoczęcie budowy domu. 

 „Czyste Powietrze” to możliwość uzyskania 

wsparcia finansowego m.in. na: wymianę starego 

kotła grzewczego (warunek konieczny),  

docieplenie domu, wymianę okien i drzwi, czy 

instalację odnawialnych źródeł energii (w formie 

preferencyjnej pożyczki) aż do 90% kosztów 

kwalifikowanych. Wysokość dofinansowania jest 

zależna od dochodu na członka rodziny. 

 Maksymalny możliwy koszt, od którego 

liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Minimalny możliwy 

koszt, od którego liczona jest dotacja to 7 tys. zł. 

 Strona, na której jest możliwość złożenia 

wniosku: https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/ 

strona-glowna-programu  

 Informacje o programie oraz pomoc  

w przygotowaniu wniosku można uzyskać  

w Urzędzie Gminy lub kontaktując się bezpośrednio 

pod numerem telefonu 693 526 302. 

 Organ prowadzący również udziela 

wszelkich informacji na temat programu. 

Organ prowadzący: Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie: 

35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9 

tel. 17 852-23-44, 17 853-63-61, 608 814 783 

fax 17 853-63-81, e-mail:biuro@wfosigw.rzeszow.pl 

Michał Słysz 

 

 

 16 lipca br. w sali konferencyjnej Starostwa 

Powiatowego w Przeworsku odbyło się 

seminarium pn. „Zielony Powiat Przeworski”. 

Uczestników powitał Starosta Przeworski 

Bogusław Urban, m.in. Profesora Mirosława 

Millera z Uniwersytetu Przyrodniczego we 

Wrocławiu, Profesora Tomasza Mroczkowskiego 

Department of International Business w American 

University w Waszyngtonie oraz zaangażowanego 

w organizację seminarium studenta Kogod School 

of Business American University w Waszyngtonie 

Patryka Czerwonego, a także wójtów  

i burmistrzów oraz osoby zajmujące się rolnictwem 

i produkcją spożywczą na terenie powiatu 

przeworskiego. 

Łukasz Głąb

CZYSTE POWIETRZE 

NAJWAŻNIEJSZY JEST PATRIOTYZM GOSPODARCZY 

https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/%0bstrona-glowna-programu
https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/%0bstrona-glowna-programu
mailto:biuro@wfosigw.rzeszow.pl
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 W dniu 24 września br. grupa 

przedstawicieli z województwa świętokrzyskiego 

w ramach wizyty studyjnej odwiedziła gminę 

Zarzecze. Uczestników powitał Tomasz Bury – wójt 

gminy Zarzecze, który opowiedział o gminie 

Zarzecze. Następnie Anna Krzeszowska-Gwóźdź - 

kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Zarzeczu przedstawiła działalność Ośrodka, 

podejmowane działania na rzecz mieszkańców 

gminy.  

Wymieniono doświadczenia dotyczące pracy 

Partnerskich Zespołów Kooperacji w ramach 

projektu Liderzy Kooperacji.  

 Barbara Szczygieł –  Dyrektor Centrum 

Kultury opowiedziała o działalności kulturalnej  

na terenie gminy Zarzecze. Następnie osoby 

zwiedziły Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu. 

Wszyscy byli zachwyceni tym miejscem. Barbara 

Szczygieł oprowadzając grupę i opowiadając 

historię rodu Dzieduszyckich wzbudzała duże 

zainteresowanie osób zwiedzających. 

 Następnie uczestnicy odwiedzili 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zalesiu, gdzie 

mogli poznać działalność placówki. 

 Dziękujemy delegacji z województwa 

świętokrzyskiego, że wybrali Zarzecze, jako jedno 

z miejsc, które chcieli zobaczyć, spotkać się  

i wymienić z nami doświadczenia. 

Anna Krzeszowska-Gwóźdź 

 

 

 

 

 15 sierpnia 2019 r. w dzień uroczystości 

Matki Bożej Zielnej odbyły się dziewiętnaste 

Dożynki Parafialne w Siennowie.  

 Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą 

celebrowaną przez księdza proboszcza  

Leszka Gruszeckiego.  

 W czasie trwającego nabożeństwa został 

poświęcony chleb i wino, a także wieńce 

dożynkowe wykonane przez mieszkańców wsi 

Siennów oraz Bóbrki Kańczuckiej.  

 Tegoroczną zaszczytną funkcję starostów 

dożynek sprawowali Małgorzata Byrwa oraz 

Kazimierz Fąfera. W czasie trwających dożynek 

odbywały się występy artystyczne, m.in. grupy 

WIZYTA STUDYJNA PRZEDSTAWICIELI Z WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

DOŻYNKI PARAFIALNE W SIENNOWIE 
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tanecznej ze Szkoły Podstawowej w Siennowie 

oraz miejscowy chór SoliDeo. W tym dniu swój 

Jubileusz 45-lecia pracy obchodził nasz organista 

Stefan Stepaniak.  

 Prawdziwą atrakcją dożynek był przejazd 

„ciuchcią” ufundowaną przez Starostów dożynek, 

która dostarczyła niezapomnianych przeżyć nie 

tylko dzieciom, ale również dorosłym.  

 Obfite i wykwintne jadła zapewniły Panie 

z Koła Gospodyń Wiejskich w Siennowie, które  

z uśmiechem częstowały wszystkich zebranych. 

Święto Plonów w Siennowie było bardzo radosnym 

wydarzeniem, które pokazało, iż ludzie potrafią 

pokazać dobro dla drugiego człowieka oraz dążyć 

wspólnie do wybranego celu. 

 

   

Małgorzata Byrwa

 

 

 

 

 

 W niedzielę 14 lipca br. Zespół Śpiewaczy  

z Kisielowa oraz Zespół Śpiewaczy z Rożniatowa 

reprezentowały naszą gminę podczas  

XIII Regionalnego Przeglądu Piosenki Biesiadnej  

i Gawędy w Tryńczy.  

 Biesiada ma na celu kultywowanie oraz 

popularyzowanie śpiewania piosenek biesiadnych 

oraz gawędziarstwa.  

 Na trynieckiej scenie ogółem było  

21 prezentacji konkursowych, zarówno Zespół 

Śpiewaczy z Kisielowa jak i Zespół Śpiewaczy  

z Rożniatowa wyśpiewały III miejsce.  

 Gratulujemy zespołom i życzymy dalszych 

sukcesów na kolejnych konkursach i przeglądach.  
 

Barbara Szczygieł 

 

XIII REGIONALNY PRZEGLĄD PIOSENKI BIESIADNEJ I GAWĘDY 
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 W dniach 26-28 lipca br. na terenie 

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zarzeczu 

odbyła się siódma edycja Dni Gminy Zarzecze. 

Zarówno mieszkańcy naszej gminy, jak też licznie 

przybyli goście miło spędzili czas biorąc udział  

w różnych atrakcjach. 

 Impreza rozpoczęła się w piątkowe 

popołudnie na Orliku turniejem „dzikich 

drużyn”,  w którym  wystartowało  ich aż osiem. 

Po zaciętej rywalizacji ostatecznie turniej wygrała 

ekipa Bronx  Team Zarzecze. Najlepszym 

zawodnikiem turnieju wybrano Damiana 

Nowosiada (ETO Zarzecze), natomiast królem 

strzelców został Dariusz Garbarz (Huta Szkła 

Jarosław). Wybrano również najlepszego 

bramkarza, którym został Adrian Drabik z Bronx 

Teamu. Najstarszym zawodnikiem okazał się 

Wiesław Jarosz, bramkarz drużyny ETO Zarzecze. 

 

 W sobotnie popołudnie odbył się V Bieg 

Uliczny – Zarzecze na 5! z ekonomią społeczną pod 

honorowym patronatem Tomasza Burego - Wójta 

Gminy Zarzecze. Bieg odbył się w ramach projektu, 

którego celem była promocja ekonomii społecznej 

wśród mieszkańców Gminy Zarzecze. W biegu 

wzięło udział ok. 200 uczestników, którzy 

rywalizowali na dystansie 5 km. 

Zwycięzcą biegu w kategorii OPEN został Jakub 

Burghard z Czarnej Sędziszowskiej, natomiast 

spośród kobiet najlepsza okazała się Małgorzata 

Siembida z Ulanowa (Stalowowolski Klub Biegacza). 

 Po uroczystym wręczeniu nagród dla 

biegaczy na scenie zaprezentowali się uczniowie 

Szkoły Muzyki Rozrywkowej „Muzyczny Świat”  

z Przeworska.  

 

 

  

 

DNI GMINY ZARZECZE 2019 
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 W tym dniu zgromadzeni mogli wysłuchać 

także koncertu zespołu Disco Polo SKALAR’S, który 

zaprezentował swoje najpopularniejsze przeboje. 

Dla najmłodszych odbył się konkurs wiedzy  

z atrakcyjnymi nagrodami. 

 Największą atrakcją tego wieczoru okazał 

się występ zespołu ŁZY, który zaprezentował 

swoje największe przeboje.  

 Utwory śpiewane przez wokalistkę zespołu 

Sarę Chmiel przeniosły licznie zgromadzonych 

uczestników koncertu w wyjątkowy nastrój  

i dostarczyły niezapomnianych wrażeń.  

 Na zakończenie kolejnego dnia 

świętowania odbyła się zabawa taneczna  

z zespołem BRESHKA SQUAD. 

 

 

 

 

   

 Niedzielne popołudnie obfitowało  

w imprezy zdecydowanie o charakterze 

sportowym. Odbyły się konkursy i zabawy dla 

uczestników imprezy, konkurencje siłowe 

(wygrana dla Jerzego Nowaka z wynikiem 192 kg) 

oraz turnieje: siatkówki plażowej na nowo 

otwartym boisku (najlepszą parą turnieju okazał się 

Michał Maruszak oraz Michał Curzytek) oraz piłki 

nożnej dla najmłodszych (zwycięskim zespołem 

okazał się JKS Jarosław).  

 

 Chętni wzięli udział w popularnym ostatnio 

Festiwalu Kolorów, animacjach dla dzieci,  

czy też mogli obejrzeć pokazy mażoretek i tańca 

oraz wysłuchać koncertu Gminnej Strażackiej 

Orkiestry Dętej w Zarzeczu. 

 Organizatorami imprezy byli: Wójt Gminy 

Zarzecze, Centrum Kultury w Zarzeczu, Gminny 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zarzeczu. 

Barbara Zięba 
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 W dniu 25 sierpnia 2019 r. w Zarzeczu 

odbyły się uroczystości dożynkowe. Mszy Świętej 

dziękczynnej odprawionej w kościele parafialnym 

przewodniczył oraz okolicznościową homilię 

wygłosił Biskup Stanisław Jamrozek, a wraz z nim 

uroczystą koncelebrę sprawowali Księża Zenon 

Ruchlewicz i Leszek Gruszecki. 

 Następnie korowód dożynkowy na czele ze 

starostami dożynek przeszedł pod miejscową 

remizę OSP. Tutaj odbyła się część obrzędowa  

i artystyczna. Starostowie tegorocznych dożynek, 

którymi byli Joanna Pilch oraz Jacek Gierczak, 

przekazali tradycyjny bochen chleba - jako symbol 

pożywienia, dostatku i pomyślności, Wójtowi 

Gminy Zarzecze Tomaszowi Buremu. W swoim 

wystąpieniu Wójt Gminy podziękował rolnikom za 

ich pracę i życzył wszystkim gospodarzom 

zdrowia oraz obfitych plonów każdego roku.  

 Wieniec główny dożynek wieńczarze ze wsi 

Zarzecze wraz z gospodarzem uroczystości 

sołtysem Zarzecza Wojciechem Wlazełkiem 

przekazali Staroście Powiatu Przeworskiego 

Bogusławowi Urbanowi. Wieńce uplecione  

z tegorocznych zbóż, a symbolizujące zebrane 

plony oraz urodzaj zostały przekazane sołtysom. 

 Na część artystyczną złożyły się 

okolicznościowe wiersze oraz piosenki  

w wykonaniu młodych artystów z naszej gminy: 

Emilii Nowosiad, Oliwii Kundery oraz Wojciecha 

Kwaśniaka. Nie zabrakło również piosenek 

tematycznych, biesiadnych czy tradycyjnych 

przyśpiewek dożynkowych w wykonaniu Zespołu 

Śpiewaczego z Kisielowa, któremu towarzyszył 

Adam Świtalski. Prowadzącymi część artystyczną  

i obrzędową byli: Katarzyna Balawender oraz 

Marcin Aleksander, a nad całością programu 

czuwała Dyrektor Centrum Kultury w Zarzeczu 

Barbara Szczygieł. Po zakończonej części 

obrzędowej oraz artystycznej dożynek na scenie 

odbył się koncert Zespołu Pieśni i Tańca FAMILIA  

z Rudołowic, a następnie zabawa taneczna  

z zespołem FAIR PLAY. 

 Atrakcją podczas dożynek okazała się 

prezentacja życia mieszkańców tradycyjnej wsi 

polskiej przez przedstawicieli Samodzielnego 

Oddziału Hetmana Jana Karola Chodkiewicza Ziemi 

Jarosławskiej pod wodzą Jana Hajduka. 

 W trakcie dożynek pracownicy KRUS  

w Przeworsku ARiMR w Przeworsku, zorganizowali 

stoiska informacyjne. Pracownicy KRUS udzielali 

informacji o ustawowej działalności instytucji,  

o zagrożeniach wypadkowych wśród rolników, ich 

rodzin i dzieci, promowali zasady ochrony zdrowia  

i życia w gospodarstwie rolnym oraz 

przeprowadzili konkursy wiedzy z zakresu bhp  

w gospodarstwie rolnym. Natomiast 

przedstawiciele ARiMR przy swoim stoisku udzielali 

informacji o możliwości korzystania z programów 

pomocowych dla rolników oraz przedsiębiorców. 

 

Barbara Zięba 

GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW W ZARZECZU 
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 Sierpień 2019 roku był dla Publicznego 

Żłobka w Zarzeczu miesiącem szczególnym.  

To właśnie wtedy świętowaliśmy pierwszą rocznicę 

funkcjonowania naszej jednostki, ale także 

żegnaliśmy pierwszą grupę absolwentów.  

 Czas szybko płynie. Nasi kochani 

podopieczni rozpoczynają nową drogę edukacyjną 

w przedszkolu, a nam pozostają wspomnienia  

i chwile wzruszeń. Miniony rok był czasem 

wytężonej pracy, nowych doświadczeń, ale przede 

wszystkim wspaniałych chwil w gronie naszych 

milusińskich, ich wspaniałych rodziców oraz cioć 

opiekunek. Ze wzruszeniem, ale i poczuciem dumy 

żegnaliśmy naszych tegorocznych absolwentów. 

 Na uroczystość zakończenia roku 

żłobkowego oprócz naszych podopiecznych 

przybyli ich rodzice, a także Wójt naszej Gminy 

Tomasz Bury. Jak zawsze przy takich okazjach były 

szczere życzenia, uśmiechy oraz pamiątkowe 

zdjęcia i dyplomy. Z racji pierwszych urodzin nie 

zabrakło także urodzinowego tortu.  

 Wszystkim Żłobkowym Dzieciom życzymy 

samych dobrych dni, wspaniałych i mądrych 

wychowawców, miłych kolegów i koleżanek oraz 

wiele, wiele radości. Ich rodzicom serdecznie 

dziękujemy za ogrom zaufania jakim nas obdarzyli 

oddając pod opiekę swoje skarby oraz za 

merytoryczną współpracę i wsparcie. 

 

Agata Koba 

 

 

 Wakacyjne remonty w szkołach dostarczają 

dużo emocji. Nie jest ważne ile kosztowały pracę, 

ważny jest efekt końcowy. W naszej szkole gorliwie 

spełniano postulaty uczniowskie i na ścianę 

wprowadziły się kolory. W pracowni fizyczno-

chemiczno-geograficznej dyskretnie - szary  

i zielony. Podobnie w sali biologiczno-przyrodniczej 

i szatni chłopców. Szarość zawitała na ściany  

w pokoju nauczycielskim. Z kolei delikatne 

szaleństwo kolorów zawitało w szatni dziewcząt 

dzielonej z przedszkolakami. Na koniec wakacji 

zamontowano monitory interaktywne zakupione  

w ramach projektu „Aktywna tablica”.  

 Połączenie monitora z wysokiej jakości 

sprzętem nagłaśniającym daje doskonałe efekty 

kina domowego, co przyćmiło wakacyjne 

zaangażowanie pracowników obsługi utrudzonych 

w artystycznej, remontowej misji.  

 Piszę ten tekst z delikatnym 

przymrużeniem oka, ale wszystkim, którzy są 

absolwentami szkoły w Siennowie pragnę 

uświadomić, że nasza „buda” choć nie młoda,  

ale wciąż jest ładna. Toalety wyremontowano dwa 

lata temu i też prezentują się bardzo elegancko. 

Zostaje tylko czekać na salę gimnastyczną, za którą 

już bardzo, bardzo tęsknimy. 

Elżbieta Nykiel 

Z ŻYCIA PUBLICZNEGO ŻŁOBKA W ZARZECZU 

ZIELONY, SZARY CZY JESZCZE INACZEJ … CZYLI O REMONCIE W SIENNOWIE 
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 W poniedziałek 9 września 2019r.  

z inicjatywy Przewodniczącej Rady Gminy Zarzecze 

Pani Małgorzaty Byrwy wyruszył spod szkoły 

autokar z młodymi kibicami do Rzeszowa na 

towarzyski mecz piłki nożnej młodzieżowej 

reprezentacji Polski do lat 20 z drużyną Portugalii.  

Z Siennowa wyjechało 28 uczniów i 3 opiekunów. 

 Mecz się skończył porażką Polaków 0:1, 

mimo wielkiego zaangażowania kibiców i parady 

godnej Stadionu Narodowego. Tu należy dodać,  

że nasz Mikołaj Boratyn z klasy III nadal odnosi 

sukcesy na zielonej murawie; 11 sierpnia  

w Turnieju NEWO - CUP 2019 LATO jego drużyna 

była najlepsza spośród 13 startujących drużyn 

rocznika 2010. JKS Jarosław w finale pokonał 

drużynę Hutnika Kraków. Nasz Mikołaj zdobył 

statuetkę i tytuł Najlepszego Zawodnika.  

Zdjęcia z samego turnieju można obejrzeć na 

https://www.facebook.com/newo4sport/photos/   

 My już postanowiliśmy: na następny turniej 

z udziałem Mikołaja wybierzemy się i my, aby 

kibicować drużynie JKS Jarosław i piłkarzowi  

z naszego podwórka.  

Elżbieta Nykiel 

 

 

 
 2 września podobnie jak we wszystkich 

szkołach w Polsce również w Szkole Podstawowej 

im. Świętego Brata Alberta w Żurawiczkach 

zabrzmiał pierwszy dzwonek. Rok szkolny 

uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami 

rozpoczęli uczestnictwem we mszy świętej  

w tutejszym kościele parafialnym.  

 Następnie odbyło się spotkanie całej 

społeczności szkolnej w sali gimnastycznej. 

Początek roku szkolnego to również zmiany dla 

całej społeczności. Funkcję dyrektora szkoły  

z dniem 1 września 2019 r. powierzono Beacie Klisz, 

która dotychczas pracowała w Zespole Szkół  

w Zarzeczu. Pani Teresa Pieniążek - wieloletni 

dyrektor szkoły przeszła na zasłużoną emeryturę. 

 Ważną częścią uroczystości było uczczenie 

80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.  

Uczniowie złożyli kwiaty i zapalili znicze pod 

pamiątkową tablicą poświęconą płk. Wojciechowi 

Szczepańskiemu.  

 W ten sposób cała społeczność szkolna 

oddała hołd tym wszystkim, którzy oddali swoje 

życie w obronie wolności i niepodległości Polski na 

frontach II wojny światowej. Uczniowie klasy VI 

przygotowali krótki program artystyczny 

nawiązujący swoją tematyką do tych strasznych 

czasów. Było wzruszająco i nostalgicznie.  

 

 

Beata Klisz

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 W ŻURAWICZKACH 

PIŁKA NOŻNA W ROLI GŁÓWNEJ 

https://www.facebook.com/newo4sport/photos/
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 Po raz ósmy w tym roku Para Prezydencka 

objęła honorowym patronatem Narodowe 

Czytanie. Podczas tegorocznej odsłony akcji 

Narodowe Czytanie prezydent Andrzej Duda  

z Małżonką dokonali wyboru z ponad stu 

propozycji tytułów przesłanych do Kancelarii osiem 

nowel. Do akcji włączyła się również społeczność 

szkolna ze Szkoły Podstawowej w Żurawiczkach. 

 Koordynatorem Szkolnego Czytania Nowel 

była pani Krystyna Drapała. W programie akcji  

znalazło się krótkie wprowadzenie, czytanie noweli 

„Dym” autorstwa Marii Konopnickiej oraz 

zaprezentowanie krótkich scenek ilustrujących 

czytany utwór.  

 Wydarzeniu towarzyszyła również  

wystawa przedstawiająca sylwetki pisarzy oraz 

wskazane przez parę prezydencką nowele.  

Z pewnością wydarzenie to na długo pozostanie  

w pamięci wszystkich uczniów i nauczycieli 

uczestniczących w akcji.  

Beata Klisz

 

 

 2 września wybrzmiał pierwszy dzwonek. 

Dla społeczności Zespołu Szkół im. W. Witosa  

to szczególny dzień, gdyż od bieżącego roku 

szkolnego organem prowadzącym naszą placówkę 

jest Gmina Zarzecze. Cieszymy się z tej decyzji  

i planujemy podjąć nowe, ciekawe zadania 

zmierzające do rozwoju naszej szkoły.  

Pan Wójt był obecny na uroczystościach 

rozpoczęcia roku i wraz z panem dyrektorem 

życzyli uczniom sukcesów w nauce, a nauczycielom 

wytrwałości i cierpliwości w pracy.  

 

 Dla wielu młodych ludzi pierwszy dzwonek 

ogłaszał zajęcia w nowej szkole. W tym roku ponad 

osiemdziesięciu uczniów podjęło bowiem naukę  

w trzech klasach pierwszych szkoły średniej. 

Zarówno młodzież, która ukończyła gimnazjum,  

jak i ta po szkole podstawowej kształci się Zespole 

Szkół w trzech zawodach: technik logistyk, technik 

żywienia i usług gastronomicznych oraz technik 

rolnik. W klasie pierwszej podjęło również naukę 

dwóch chłopców z Ukrainy. 

 Od września rozpocznie pracę kolejna 

edycja Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego 

kształcącego w zawodzie rolnik. Szkoła prowadzi 

również nabór na kursy kształcące w zawodzie 

kucharz.  

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. WINCENTEGO WITOSA W ZARZECZU 

SZKOLNE CZYTANIE NOWEL 
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 W szkole trwa realizacja projektu  

„ NOWE UMIEJETNOŚCI – NOWE MOŻLIWOŚCI, 

który trwa u nas od 2016 roku. Podczas 

tegorocznych wakacji 40 uczniów z klas technikum 

logistycznego oraz technikum żywienia i usług 

gastronomicznych odbyło płatne miesięczne staże 

wakacyjne w 11 przedsiębiorstwach powiatów 

przeworskiego i jarosławskiego. Uczniowie 

zdobywali doświadczenie pracując na 

stanowiskach związanych z ich zawodami.  

 Oprócz staży uczniowie zdobywali nowe 

umiejętności na kursach. W miesiącach 

wakacyjnych odbyły się kolejne edycje kursów: 

kuchni molekularnej, wózka widłowego i kasy 

fiskalnej. Mamy nadzieję, że dzięki takim 

przedsięwzięciom nasi uczniowie będą dobrze 

wykwalifikowanymi pracownikami, którzy znajdą 

swoje miejsce na lokalnym rynku pracy. 

 Rok szkolny niedawno się rozpoczął, ale 

nasi uczniowie już uzyskują sukcesy. Dawid Gąsior 

zajął I miejsce w konkursie fotograficznym  

„Co dziś znaczy Niepodległa”zorganizowanym  

z okazji jubileuszu 25-lecia Agencji Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa. Podczas uroczystej gali, 

która odbyła się w auli Politechniki Rzeszowskiej,  

z rąk wojewody podkarpackiego Ewy Leniart 

otrzymał główną nagrodę –  domowe studio 

fotograficzne. Sukces Dawida, którym było 

pozostawienie w pokonanym polu dziesiątek 

innych prac konkursowych młodych fotografów  

z całego Podkarpacia udowadnia, jak wielki 

potencjał drzemie w naszych uczniach. 

 

Grażyna Winiarz 

 

 

 W dniach 8-12 lipca 2019 r. w Centrum 

Kultury w Zarzeczu odbywały się różne gry  

i zabawy w ramach wakacji z Centrum Kultury  

i Gminną Biblioteką Publiczną w Zarzeczu. Każdego 

dnia na dzieci czekało wiele interesujących zajęć, 

na które codzienne przybywało ok. 40 osób. 

 Pierwszego dnia uczestnicy wakacji miło 

spędzili czas na zabawach z chustą oraz zabawach 

integracyjnych, które pozwoliły na lepsze poznanie 

się. Dzieci świetnie spędziły czas robiąc tzw. 

„gniotki”. Dzień zakończyliśmy malowaniem 

twarzy po którym dzieci pomalowane  

i uśmiechnięte poszły do domu.  

 Drugiego dnia odbyła się wycieczka do 

Pruchnika, w której wzięło udział ok. 40 osób. 

Dzieci wraz z opiekunami zwiedziły Pruchnik, 

przeszły Wąwóz Lelos oraz weszły na wieżę 

widokową, z której każdy mógł podziwiać piękną 

panoramę okolicy.  

 W środę natomiast wszystkie chętne dzieci 

malowały swoje marzenia na stretchu, a następnie 

odgadywały je. Miłą niespodzianką były 

odwiedziny Małgorzaty Byrwy - Przewodniczącej 

Rady Gminy Zarzecze, która przyniosła dzieciom 

słodycze i soczki oraz wspólnie z dziećmi 

odgadywała namalowane marzenia. Wtedy też 

PODSUMOWANIE WAKACJI Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ 
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uczestnicy zajęć zwiedzili muzeum Dzieduszyckich 

znajdujące się w pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu. 

 Czwartek to kolejny dzień spędzony na 

wyjeździe. Tym razem kierunek wycieczki to Sala 

Zabaw „KORONA”w Jarosławiu. Dzieci przez 

dwie godziny mogły „wyszaleć się”na różnych 

zjeżdżalniach, trampolinach, autodromach itp. 

Wszyscy wrócili zmęczeni, ale zadowoleni  

i uśmiechnięci.  

 Ostatni dzień dzieci spędziły w parku  

w poszukiwaniu ukrytego skarbu, który był 

zarazem podarunkiem dla wszystkich uczestników 

wakacji z Centrum Kultury i Gminną Biblioteką 

Publiczną w Zarzeczu. Dużą atrakcją było również 

puszczanie baniek mydlanych, przy których 

wszyscy świetnie się bawili. 

Barbara Szczygieł 

 

 

 Wakacje to znakomity czas na odpoczynek, 

który może zapewnić również książka. Podczas 

tegorocznych wakacji Gminna Biblioteka Publiczna 

promowała czytelnictwo zapraszając do 

współpracy mieszkańców Gminy Zarzecze, którzy 

dzielili się swoimi czytelniczymi pasjami, 

znaczeniem książki w życiu oraz tym, co lubią 

czytać i dlaczego. Narzędzie do promocji stanowił 

profil biblioteki na Facebooku. Pasjonaci czytania 

zgodzili się wziąć udział w profesjonalnej sesji 

zdjęciowej z książką.  

Magdalena Ćwikła 

 

 

 

 

 

 

 Któż z nas nie pamięta z czasów szkolnych 

„Katarynki”, „Dymu”, „Antka”, „Dobrej Pani” czyli 

nowel polskich? Były one bohaterkami tegorocznej, 

ósmej już edycji Narodowego Czytania.  

 Wśród ponad dwóch tysięcy bibliotek  

i innych instytucji w całym kraju włączających się  

w akcję Narodowego Czytania pod honorowym 

patronatem Pary Prezydenckiej, była i nasza 

Biblioteka. 6 września 2019 r. w Sali balowej Pałacu 

Dzieduszyckich mieszkańcy Gminy Zarzecze 

przeczytali nowelę Władysława Stanisława 

Reymonta pt. „Orka”, zaś Zespół Śpiewaczy  

z Kisielowa ubogacił wydarzenie wykonaniem 

pieśni tematycznie nawiązujących do treści noweli. 

„Orka”  W. S. Reymonta przedstawia chłopską 

rodzinę podczas wyniszczającej pracy w polu.  

Z toczonych przy pracy rozmów wyłonił się obraz 

rodziny, której sytuacja materialna rodziny 

pogorszyła się, ponieważ ich jedyny koń został 

zarekwirowany na potrzeby wojska, a orki 

dokonywali przy pomocy krowy. 

 Wśród czytających nowelę byli: Wójt Gminy 

Zarzecze Tomasz Bury, Przewodnicząca Rady 

WAKACYJNY PROJEKT PROMOCJI CZYTELNICTWA 

NARODOWE CZYTANIE NOWEL POLSKICH 
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Gminy Zarzecze Małgorzata Byrwa, Radni: 

Katarzyna Balawender oraz Wiktor Koba, 

członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki: 

Małgorzata Rochacka, Liliana Dziedzic, Jan Szajny, 

Marcin Kwaśniak, mieszkańcy Gminy Zarzecze: 

Aleksandra Kasperska, Kornelia Kudła oraz 

Wiesław Borlik, a także przedstawiciele młodzieży: 

Kinga Stecura oraz Aleksander Sulima. Był również 

czas na czytanie fragmentów innych nowel,  

a także na degustację sera, który został zrobiony  

z produktów pochodzących od zarzeckiej krasuli. 

W tekście do rodaków Prezydent Andrzej Duda 

napisał, iż nowele: „uczą nas, że w życiu 

powinniśmy kierować się szlachetnością  

i solidarnością, że nie wolno nam stracić 

wrażliwości na ludzką krzywdę, ani zapomnieć  

o naszej historii. Znajdziemy w nich udane portrety 

psychologiczne, mistrzowskie opisy i celne 

diagnozy społeczne, a nade wszystko znakomicie 

zbudowane fabuły i wyrazistych bohaterów.  

To dzieła niepowtarzalne i – mimo niewielkich 

rozmiarów – doniosłe” .      

Magdalena Ćwikła 

 

 

 W niemal każdym domu wisi na ścianie 

zegar, którego tykanie odmierza czas.  

Czas nieubłaganie biegnie do przodu, zostawiając 

za sobą przeżycia, wspomnienia, nowe 

doświadczenia i nowo poznanych ludzi. W pamięci 

zostają ślady minionych dni, ale konkretne osoby 

poznane na naszej ścieżce są realne i ich obecność 

zapełnia pustkę, którą niejeden z nas odczuwa. 

 Nasze Domy pozwalają na odpoczynek  

od biegu za tykającym zegarem, na zatrzymanie się 

w tym życiowym pośpiechu po to, by porozmawiać 

z drugim człowiekiem, by zająć się swoimi 

zainteresowaniami, by odkrywać pokłady swoich 

możliwości mimo wieku i choroby. Wspaniałą 

okazją ku temu był występ naszych Pań z filii  

w Łapajówce, które dały popis na Festiwalu Tańca 

w Sieniawie. Z przymrużeniem oka spojrzały na 

swój wiek i na swoje słabości, co daje nam 

wszystkim satysfakcję i dumę, że starość wcale nie 

musi być smutna i szara, wystarczy odrobinę 

poczucia humoru i trochę dystansu do samego 

siebie by kroczyć dumnie przed siebie z siwymi 

pasmami włosów, z pogłębiającymi się 

zmarszczkami, ale z uśmiechem i dobrocią w sercu.  

 

 

 19 lipca uczestniczyliśmy w uroczystej mszy 

świętej w Kalwarii Pacławskiej, celebrowanej przez 

ks. bp Stanisława Jamrozka. Ta wizyta  

w Sanktuarium Matki Bożej była odskocznią od 

naszych codziennych zmartwień. Chwila zadumy, 

modlitwy przed cudownym obrazem Matki Bożej 

wyciszyła nasze wewnętrzne rozterki i dały siły do 

dalszej wędrówki przez życiowe meandry.  

 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ZALESIU Z FILIĄ W ŁAPAJÓWCE 
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 Na przełomie lipca i sierpnia nasze dwa 

Domy były zamknięte na czas wypoczynku  

i dla uczestników, jak i pracowników.  

Po trzytygodniowej przerwie powróciliśmy z nową 

energią, pełni entuzjazmu i zapału do pracy.  

Każdy z nas jest częścią Środowiskowego Domu 

Samopomocy, każdy z nas daje cząstkę siebie,  

by czuć się tutaj jak w prawdziwym domu. 

Codzienne zajęcia w poszczególnych pracowniach 

tworzą atmosferę rodzinną, pomagając sobie 

nawzajem, budujemy poczucie bezpieczeństwa  

i zaufanie do drugiego człowieka. Troszcząc się 

o innych, tak naprawdę troszczymy się o samych 

siebie, o to, by nie być sam na sam ze swoimi 

problemami, słabościami. Najlepszym lekarstwem 

na samotność jest przecież obcowanie z ludźmi.  

W sierpniu byliśmy na Turnieju Tenisa Stołowego 

zorganizowanego przez Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Bachórcu, gdzie spotkało się  

kilka takich Domów, co było okazją do wymiany 

doświadczeń, poglądów na tematy związane  

z działalnością ŚDS. Uczestnicy Turnieju, oprócz 

rozgrywek, mogli potańczyć, porozmawiać miedzy 

sobą i smacznie pojeść. Słoneczna pogoda 

zachęciła nas do wyjazdu nad wodę.  

Byliśmy w Grodzisku Dolnym nad zalewem Czyste.  

Nasi uczestnicy wypoczywali na kocach, pośród 

szumiących drzew i spokojnej toni, oddając się  

w pełni relaksowi i ucieczce od trosk. 

 

 Na zakończenie tego artykułu 

prezentujemy wiersz napisany przez jednego  

z naszych uczestników, który często tworzy własne 

teksty i chce się nimi dzielić.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Pejner-Szymańska 

JESIEŃ 

 

Jesień to piękna pora roku, kiedy liście spadają i są w kolorze brązowym i złotym. 

Wszędzie leżą dywany liści i jest tak pięknie. Jesienią także ptaki odlatują do ciepłych krajów. 

Czasem spadnie nam jesienny deszcz albo zaświecą promienie słońca,  

wtedy każdy jesienny dzień jest taki piękny aż się chce spacerować i patrzeć jaka piękna jest nasza jesień. 

W lesie jesienią można spotkać grzyby i spotkać jakieś w lesie zwierzę, które spaceruje sobie. 

Chodzimy także na spacery do lasu gdzie także jest mnóstwo liści i wygląda ślicznie nasza złota jesień. 

Co roku jesień wygląda różnie, ale i tak lubimy ją taką jaka jest.  

I w polach robi się pusto od skoszonych zbóż to wszystko jest takie piękne. 

Każdy chodzi uśmiechnięty patrząc na ten piękny świat cały od jesiennych liści. 

Tomasz Homik 
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DOWIEDZ SIĘ I DZIAŁAJ – PROFILAKTYKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY ZARZECZE 
 

 Od lipca 2019 r. gmina Zarzecze realizuje 

projekt „Dowiedz się i działaj – profilaktyka dla 

dzieci i młodzieży z terenu gminy Zarzecze” 

finansowany ze środków „Programu ograniczania 

przestępczości i aspołecznych zachowań Razem 

bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata  

2018-2020”. Projekt skierowany jest do dzieci  

i młodzieży z terenu gminy Zarzecze. 

 Celem głównym projektu jest wspieranie 

działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności 

lokalnych. Cele szczegółowe to przeciwdziałanie 

zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci  

i młodzieży na terenie gminy Zarzecze poprzez 

poszerzenie oferty pomocowej dla dzieci  

i młodzieży przejawiającej zachowania aspołeczne 

oraz zagrożonej i dotkniętej przemocą; ukazanie 

alternatywnych form spędzania czasu wolnego; 

podniesienie świadomości dzieci i młodzieży  

w dziedzinie aspołecznych zachowań oraz skutków 

płynących ze stosowania przemocy. 

Działania realizowane w ramach projektu:  

 Zespół Szkół w Zarzeczu i Szkoła Podstawowa 

w Żurawiczkach: program profilaktyczny 

„Archipelag Skarbów”, warsztaty 

socjoterapeutyczne, zajęcia AlfaStreetFight, 

warsztaty mobilne robotyki, widowiska 

profilaktyczne, konkurs plastyczny „Świat bez 

przemocy”, wsparcie psychologa; 

 Szkoły podstawowe w Maćkówce i Siennowie: 

program profilaktyczny „Archipelag Skarbów”, 

widowiska profilaktyczne, konkurs plastyczny 

„Świat bez przemocy”, wsparcie psychologa; 

 Szkoły filialne w Rożniatowie i Pełnatyczach:  

widowiska profilaktyczne, konkurs plastyczny 

„Świat bez przemocy”. 

Projekt realizowany jest przez Gminę Zarzecze, 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu 

oraz szkoły z terenu gminy Zarzecze. Udział  

w projekcie jest bezpłatny. 

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE – 500+, OD LIPCA 2019R. BEZ DOCHODU 
 

 Od lipca br. świadczenie wychowawcze tzw. 

500+ przysługuje na wszystkie dzieci do 18 lat bez 

względu na dochody rodziny. Świadczenie 

przyznawane jest do 31.05.2021r., a w przypadku 

dzieci, które kończą 18 lat, do czasu ukończenia  

18 roku życia. 

 W gminie Zarzecze świadczenie 

wychowawcze 500+  realizowane jest przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu, 

pokój Nr 1 w budynku Urzędu Gminy.  

 Do dnia 31.08.2019r. wpłynęło 736 

wniosków, wypłacono świadczenie wychowawcze 

dla 1293 dzieci (na dzień 30.06.2019r. świadczenie 

wypłacano dla 887 dzieci, wzrost od 1.07.2019r. o 406 

nowych świadczeń, a wnioski nadal są składane) 

Świadczenia przyznawane i wypłacane są na 

bieżąco. 

 Jeśli wnioskodawca złożył wniosek  

w okresie lipiec–wrzesień 2019 r., świadczenie 

zostanie przyznane z wyrównaniem od 1.07.2019 r.  

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
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 Natomiast w razie złożenia wniosku po  

30 września 2019 r. świadczenie zostanie 

przyznane od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez 

wyrównania za lipiec i sierpień.  

 W przypadku urodzenia dziecka osoba ma 

czas na złożenie wniosku w okresie trzech miesięcy 

licząc od dnia urodzenia. 

 Osoby, które miały przyznane świadczenie 

wychowawcze do 30.09.2019 r. na starych 

zasadach uzależnionych od dochodu, powinny 

złożyć nowy wniosek. Wnioski można składać  

na bieżąco, natomiast świadczenie wychowawcze 

zostanie przyznane od 1.10.2019 r.  

 

KOORDYNACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO I ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH  
 

 Wnioski o świadczenia złożone w Polsce 

przez wnioskodawcę mającym w składzie rodziny 

osobę pracującą za granicą są przesyłane do 

Wydziału Polityki Społecznej w Rzeszowie, celem 

ustalenia czy zachodzi koordynacja.   

 Świadczenia, które nie podlegają 

koordynacji to: jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia się dziecka (tzw. becikowe), świadczenie 

Dobry Start „300 plus”, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego. 

 W związku z powyższym osoby, których 

członek przebywa za granicą podają we wniosku 

następujące dane: kraj przebywania członka 

rodziny za granicą wraz z adresem zamieszkania, 

okres pobytu, nazwę i adres pracodawcy lub  

miejsce prowadzenia działalności gospodarczej 

poza granicami RP.  

Jednocześnie osoby składają oświadczenie dot. 

ustalenia państwa właściwego do wypłaty 

świadczeń rodzinnych, w tym świadczenia 

wychowawczego dotyczące danych zarówno 

osoby przebywającej za granicą, jak również 

wnioskodawcy przebywającego w Polsce. 

W przypadku składania wniosków o świadczenia 

rodzinne niezbędne są dokumenty dotyczące 

sytuacji dochodowej rodziny.  

 W siedzibie Podkarpackiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Rzeszowie do kontaktu ze 

stronami został utworzony Punkt Informacyjny,  

tel. 17 867-18-15.  
 

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO – NOWE KRYTERIUM OD 1.10.2019R. 
 

 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

przysługują w wysokości bieżąco ustalonych 

alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł 

miesięcznie. Może je otrzymać osoba uprawniona 

do alimentów od rodzica na podstawie  

tytułu wykonawczego pochodzącego lub 

zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała 

się bezskuteczna.  

 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

przysługują do ukończenia przez osobę 

uprawnioną 18 roku życia lub 25 roku życia, gdy 

uczy się w szkole lub szkole wyższej. 

 Kolejnym istotnym warunkiem do 

otrzymania świadczeń jest spełnianie kryterium 

dochodowego. W okresie świadczeniowym 

trwającym od 1.10.2019 r. do 30.09.2020 r. dochód 

rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie 

powinien przekroczyć kwoty 800 zł (obecnie 725 zł).  

W gminie Zarzecze do dnia 31.08.2019 r. 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

wypłacano 23 osobom uprawnionym.  

https://www.infor.pl/prawo/alimenty
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POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE 

GMINY ZARZECZE - TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

 Na mocy art. 90n ust. 6 ustawy o systemie 

oświaty, nabór wniosków jest prowadzony  

od 1 września do 15 września danego roku 

szkolnego, natomiast w przypadku uczniów 

i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-

wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, 

powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego  

danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy 

kolegiów pracowników służb społecznych –  

do 15 października danego roku szkolnego.  

W oparciu o art. 90n ust. 7 ustawy o systemie 

oświaty w uzasadnionych przypadkach, wniosek  

o przyznanie stypendium szkolnego może być 

złożony po upływie ww. terminów 

 W związku z powyższym informujemy, że 

wnioski o przyznanie pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie gminy Zarzecze na rok 

szkolny 2019/2020 można składać w Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Zarzeczu od 

2 września 2019r. do dnia 16 września 2019 r.: 

 w przypadku uczniów i słuchaczy szkół,  

w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 

rozpoczynają się w pierwszym, powszednim 

dniu lutego 2020 r. - do dnia 15 lutego 2020 r. 

 w przypadku słuchaczy kolegiów w terminie do 

dnia 15 października 2019 r.  
  

 Stypendium szkolne może otrzymać uczeń 

znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej 

wynikającej z niskich dochodów na osobę  

w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie 

występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka 

lub długotrwała choroba, wielodzietność,  

brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, alkoholizm lub narkomania,  

a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło 

zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu 

na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca  

do ubiegania się o stypendium szkolne nie może 

przekroczyć kwoty 528,00zł. Wnioskodawcy 

zobowiązani są przedstawić informacje  

o dochodach netto uzyskanych w miesiącu 

poprzedzającym termin złożenia wniosku (tj. np. za 

sierpień 2019 r.) 

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:  

1. Rodziców niepełnoletniego ucznia, 

2. Pełnoletniego ucznia (rodzic nie może złożyć 

wniosku w imieniu pełnoletniego ucznia), 

3. Dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, 

nauczycielskiego kolegium języków obcych, 

kolegium pracowników służb społecznych lub 

ośrodka. 

POMOC PSYCHOLOGA 

 Informujemy, że istnieje możliwość 

skorzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej 

w miejscu zamieszkania danej osoby.  

  

 Osoby zainteresowane tą formą pomocy 

prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Zarzeczu celem złożenia 

zgody na pracę psychologa w rodzinie. 

 

Anna Krzeszowska-Gwóźdź 



KURIER ZARZECKI  WRZESIEŃ 2019 

 

21 

 

 

 Obchody święta Gminy Zarzecze 

rozpoczęliśmy już w piątek, gdzie na boisku Orlik, 

odbył się turniej piłki nożnej „dzikich drużyn”,  

w którym wzięło udział 8 zespołów. Turniej 

rozgrywany był w dwóch grupach eliminacyjnych. 

Po zaciętej rywalizacji w grupach ostatecznie  

do wielkiego finału awansowały drużyny Bronx 

Team Zarzecze oraz ETO Zarzecze. Po zaciętym 

meczu ostatecznie turniej wygrała drużyna Bronx 

Teamu, która pokonała ETO Zarzecze 3:0.  

Trzecie miejsce zajął zespół Kaper Kuras Skład, 

natomiast czwarty plac przypadł Hucie Szkła 

Jarosław. Po zakończonej rywalizacji Wójt Gminy 

Zarzecze Tomasz Bury, Radny Gminy Zarzecze 

Jacek Kucza wręczyli zawodnikom nagrody, 

puchary oraz wyróżnienia indywidualne. 

 Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano 

Damiana Nowosiada (ETO), natomiast królem 

strzelców został Dariusz Garbarz (Huta Szkła). 

Wybrano również najlepszego bramkarza, którym 

został wybrany zawodnik Bronx Teamu Adrian 

Drabik. Najstarszym zawodnikiem piątkowego 

turnieju okazał się Wiesław Jarosz, bramkarz 

drużyny ETO Zarzecze. 

 W sobotę 27 lipca odbył się V Bieg Uliczny 

Zarzecze na 5! Jak co roku Patronat Honorowy nad 

biegiem objął Tomasz Bury - Wójt Gminy Zarzecze. 

 Punktualnie o 16:00 spod hali sportowej 

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji wyruszyło  

w trasę liczącą 5400 metrów 167 biegaczy. 

Zawodników z całego Podkarpacia witali  

m.in.: Wójt Gminy Zarzecze Tomasz Bury, 

Przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze Małgorzata 

Byrwa wraz z radnymi. 

 Najlepszą wśród kobiet okazała się 

Siembida Małgorzata ze Stalowowolskiego Klubu 

Biegacza z czasem 21:10,74 tuż za nią na mecie 

pojawiła się Szepieniec Katarzyna z Rzeszowskich 

Gazeli i Gepardów, trzecie miejsce zajęła Sojka 

Anna z Zarzecza koło Niska. 

 Wśród panów pierwszy na mecie 

zameldował się Burchard Jakub z Czarnej 

Sędziszowskiej z czasem 16:57,06, drugie miejsce 

zajął Kic Damian z klubu GUKLA Brtatkowice-

Korzeniowski.pl, trzeci na metę przybiegł Chmaj 

Piotr z Łańcuta. Poza najlepszymi trójkami  

w kategoriach Open wyróżnieni zostali także inni 

zawodnicy w kategoriach wiekowych. Dodatkową 

kategorią była Kategoria Najlepszych mieszkańców 

Gminy Zarzecze. Wśród pań najlepsza okazała się 

Karolina Kucza z Kisielowa, wśród panów po raz 

kolejny wygrał Kamil Hałoń z Zarzecza. Nagrodzeni 

zostali także najstarsi i najmłodsi uczestnicy. 

 

 Trzeciego dnia na kompleksie GOSiR  

w Zarzeczu od godz. 14:00 trwały rozgrywki 

sportowe. Jako pierwszy rozpoczął się turniej piłki 

nożnej dzieci, w którym wzięło udział 6 zespołów 

min. z Przeworska, Jarosławia oraz Zarzecza. 

Ostatecznie najlepszym zespołem okazał się  

JKS Jarosław.  

PODSUMOWANIE SPORTOWYCH DNI GMINY ZARZECZE 
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 O godz. 15:00 na nowo powstałym boisku 

do siatkówki plażowej rozpoczął się turniej 

siatkówki. Najlepszą parą turnieju okazał się Michał 

Maruszak oraz Michał Curzytek. Drugie miejsce 

przypadło parze Tomasz Pieczek, Tomasz 

Hebdziński, natomiast trzeci plac zajęła para Rafał 

Stępak, Damian Fluda. W czasie trwania turnieju 

odbyło się również oficjalne otwarcie boiska.  

 W siłowni Hali Sportowej GOSiR odbyły się 

zawody w wyciskaniu sztangi leżąc, które 

ostatecznie wygrał Jerzy Nowak z wynikiem 192 kg, 

drugie miejsce zajął Kacper PIeniążek z wynikiem 

177 kg, natomiast trzecie miejsce Krystian Kołodziej 

z wynikiem 167 kg 

Łukasz Laska 

 

 

 

 

 W dniach 1.07.2019- 5.07.2019 Gminny 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zarzeczu  

w ramach ,,Wakacji na Sportowo z GOSiR-em’’ 

organizował aktywny wypoczynek dla dzieci  

i młodzieży z terenu Gminy Zarzecze. 

 Wakacje na sportowo rozpoczęły się od 

wyjazdu na kajaki do Gminy Tryńcza, gdzie dzieci 

odbyły dwugodzinny spływ kajakowy na trasie 

Gniewczyna Łańcucka – Chodaczów. 

 We wtorek w Zarzeczu odbyła się gra 

terenowa. W środę oraz czwartek dzieci wyjechały  

kolejno na basen do Jarosławia oraz nad Zalew do 

Radawy. 

 Wakacje na sportowo z GOSiR-em 

zakończyły się rajdem rowerowym ,,Śladami  

Gminy Zarzecze’’ oraz wspólnym ogniskiem. 

Łącznie z wypoczynku skorzystało 150 uczestników.  

Łukasz Laska 

PODSUMOWANIE WAKACJI NA SPORTOWO Z GOSIR ZARZECZE 
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 Zakończyliśmy cykl wakacyjnych obozów, 

które przebywały w Zarzeczu w ramach 

przygotowań do sezonu 2019/2020. Czas na krótkie 

podsumowanie.  

 W połowie lipca przybył do nas pierwszy  

z trzech obozów. Była to drużyna MKS Opolanin 

Opole Lubelskie, która przebywała na naszych 

obiektach 7 dni. 

 Drugim obozem, który przebywał  

w Zarzeczu była Szkoła Mistrzostwa Sportowego 

SMS Rzeszów, która przez tydzień korzystała  

z naszych obiektów.  W kolejnych dniach Start 

Brzóza Stadnicka stacjonował w Zarzeczu i również 

przygotowywał się do sezonu piłkarskiego.  

Był to ostatni wakacyjny obóz. 

 Podsumowując, Gminny Ośrodek Sportu  

i Rekreacji w Zarzeczu po raz pierwszy wyszedł  

do klubów sportowych z oficjalną ofertą  

obozów sportowych.  

 Łącznie w czasie trzech obozów udział 

wzięło ponad stu piłkarzy, którzy miejmy nadzieję 

zadowoleni wyjechali z naszej Gminy Zarzecze. 

Podziękowania Błyskawicy Rożniatów za 

możliwość trenowania przez uczestników obozu. 

 

 

Łukasz Laska 

 

 

 

 

 24 sierpnia na boisku do piłki plażowej 

odbył się I Gminny Turniej w Beach Soccera.  

Beach Soccer - gra zespołowa, wariant piłki nożnej 

rozgrywany na piasku. Celem gry jest zdobycie jak 

największej liczby bramek. Wakacyjny turniej 

zgromadził 30 uczestników. Niektórzy po raz 

pierwszy mieli możliwość spróbowania gry w piłkę 

nożną na piasku. Rywalizacja odbywała się  

w kategoriach dzieci starszych i młodszych. 

Łukasz Laska

 

WAKACYJNE OBOZY SPORTOWE W ZARZECZU ZA NAMI 

I GMINNY TURNIEJ W BEACH SOCCERA 
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 31 sierpnia Turniejem Siatkówki Plażowej 

zakończyliśmy tegoroczne wakacje z Gminnym 

Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Zarzeczu. Tego 

dnia do rywalizacji przystąpiło 8 par, które przez 

osiem godzin rywalizowały o miano najlepszej 

drużyny. 

 Najlepszą drużyną turnieju została para 

Stefan Paszko/Sławomir Hetnar z Gniewczyny 

pokonując w finale parę Krystian Stanik/Piotr Pełka 

z Pruchnika.  

  

 W meczu o 3 miejsce lepsza okazała się 

para Rafał Stempak/Damian Fluda z Gorliczyny 

wygrywając z parą Tomasz Pieczek/Tomasz 

Hebdziński z Gorliczyny. Najlepsze drużyny zostały 

nagrodzone medalami i piłkami. Dziękujemy 

drużynom za udział w kolejnym organizowanym 

przez nas turnieju siatkówki plażowej. 

 Dziękujemy także sędziemu turnieju 

Piotrowi Wilkowi za profesjonalne prowadzenie 

zawodów. 

 

Łukasz Laska 

 
 

 

 14 lipca 2019 r. na obiekcie sportowym przy 

szkole w Tryńczy odbyły się Powiatowe Zawody 

Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży 

Pożarnych grupy A (mężczyzn) i C (kobiet). 

 W zawodach brało udział 7 drużyn 

kobiecych i 9 drużyn męskich, reprezentujących 

siedem gmin powiatu przeworskiego. Gminę 

Zarzecze reprezentowały drużyny kobiece  

z Maćkówki i Zarzecza oraz drużyna męska  

z Zarzecza. 

 W grupie kobiet zawody wygrała drużyna  

z Maćkówki a drużyna z Zarzecza zajęła drugie 

miejsce. Drużyna mężczyzn z Zarzecza ostatecznie 

zajęła siódme miejsce. 

 

Jan Telega 

 

POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE 

TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 
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 Słońce, piękne piaszczyste plaże  

i bezkresne morze, malowniczy krajobraz Wąwozu 

Chłapowskiego, a wszystko to na terenie 

Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.  

 W takiej scenerii wypoczywało 29 dzieci  

z naszej gminy podczas kolonii zorganizowanej  

w Chłapowie, obecnie dzielnicy Władysławowa, 

przez Krajową Radę Izb Rolniczych. Letni 

wypoczynek dzieci został dofinansowany ze 

środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia 

Społecznego Rolników w ramach promocji zdrowia 

i profilaktyki zdrowotnej. 

 Niewątpliwym autem była wspaniała 

pogoda, która dopisała, chociaż nad Bałtykiem 

bywa kapryśna, zapewniając kolonistom możliwość 

zażywania morskich i słonecznych kąpieli.  

 Podczas wypoczynku dzieci nie tylko 

korzystały z uroków plażowania, ale brały także 

udział w dyskotekach, karaoke, zajęciach 

plastycznych, muzycznych i sportowych.  

  

 Dzieci uczestniczyły w biegu patrolowym. 

Ponadto w ramach zajęć realizowany był program 

profilaktyczno – socjoterapeutyczny z naciskiem na 

bezpieczeństwo pracy w rolnictwie. 

 Pobyt w ośrodku urozmaicały uczestnikom: 

rejs statkiem po Bałtyku oraz całodniowe wycieczki 

na Hel i do Trójmiasta. W Helu dzieci odwiedziły 

fokarium, w którym podziwiały karmienie fok  

i popis ich tresury. Pieszo zwiedziły starówkę  

i latarnię morską, po czym udały się na przejażdżkę 

po mieście meleksami. Podczas wycieczki do 

Trójmiasta odwiedziły kaktusiarnię, w której 

zaopatrzyły się w wybrane okazy sukulentów. 

 Później wstąpiły do Centrum Nauki 

Eksperyment, gdzie spędziły czas, zdobywając 

wiedzę poprzez zabawę interaktywnymi 

instalacjami. Następnie zwiedziły Skwer Kościuszki, 

reprezentacyjną ulicę  Gdyni, oraz Westerplatte – 

pomnik historii. 

Monika Stępień 

 

 

KOLONIA W CHŁAPOWIE 
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 Bieżący rok 2019 przynosi dalsze 

osiągnięcia w rozwoju pszczelarstwa w naszej 

gminie. Wyrazem tego rozwoju jest przede 

wszystkim sukcesywny wzrost pasiek i pni 

pszczelich. A bardzo pozytywną tendencją są 

oznaki, że w gminie coraz więcej mamy młodych 

pszczelarzy, którzy przejmują pasieki po swoich 

rodzicach, bądź wielu z nich bez tradycji 

rodzinnych popada w bardzo szlachetne hobby. 

Prowadzenie pasieki wymaga od pszczelarza 

pracowitości, punktualności, no i przede wszystkim 

zamiłowania do tych owadów, które przynoszą 

wiele dobra dla gospodarki narodowej. 

 Nasze Koło Pszczelarzy w Zarzeczu działa 

już od 1982r. Dzisiejszy prezes kol. Stanisław 

Surmiak z Siennowa jest już czwartym prezesem 

Gminnego Koła Pszczelarzy w Zarzeczu. Przed nim 

prezesami Koła byli pszczelarze: Władysław Tęcza, 

Zbigniew Dryniak, Edward Pikuła z Zarzecza  

i Stanisław Obłoza z Łapajówki.  

Wszyscy poprzednicy bardzo dużo starań 

wkładali, by nasze Koło pomagało pszczelarzom  

w polepszaniu warunków ich pracy. Obecny prezes 

Koła Pszczelarzy kol. Stanisław Surmiak dzięki 

usilnym staraniom wystarał się o lokal, w którym 

odbywają się spotkania pszczelarzy.  

Aż do tej pory Koło nasze nie miało 

pomieszczenia na zebrania. 30 kwietnia br. Wójt 

Gminy Tomasz Bury uroczyście przekazał 

pomieszczenie pszczelarzom i deklarował,  

iż pomoże Kołu Pszczelarzy w miarę swoich 

możliwości. W pomieszczeniu przekazanym 

pszczelarzom mieści się Sztandar Koła Pszczelarzy 

w Zarzeczu, figura św. Antoniego – patrona 

pszczelarzy oraz znajdują się ciekawe eksponaty  

z  minionych lat. Eksponaty pokazują nam,  

jak z wiekami zmieniały się przyrządy (narzędzia 

pracy), którymi posługiwali się pszczelarze.  

 Wyposażenie lokum zainicjował,  

a równocześnie był jego wykonawcą nasz członek 

Koła Tadeusz Płocica: miłośnik pszczelarstwa, 

sponsor sztandaru, zbieracz i wykonawca dawnych 

narzędzi pszczelarskich, człowiek uzdolniony  

w rzemiośle artystycznym, który mimo już nie 

młodego wieku i problemu ze wzrokiem dużo 

pracy wniósł i dalej wnosi w działanie naszego Koła. 

 Cieszy nas fakt, że rozrasta się nasze Koło 

Pszczelarzy. Mamy już 19 członków, a 30% z nich to 

ludzie młodzi, którzy mają sporo zapału do pracy. 

Członek naszego Koła kol. Tadeusz Stanowski jest 

zarazem wiceprezesem Rejonowego Związku 

Pszczelarzy. I liczymy na jego zabiegi w zakresie 

niesienia pomocy pszczelarzom. Na efekty jego 

pracy mamy nadzieję, bo poznał się już w naszym 

Kole jako człowiek koleżeński i bardzo uczynny.  

 

 23 czerwca br. Gminne Koło Pszczelarzy  

w Zarzeczu czynnie uczestniczyło w Święcie Miodu. 

W tym to święto zostało połączone z innymi 

imprezami gminnymi o charakterze rolniczym, 

takimi jak Dzień Mleka, Święto Pieroga… Ale my 

Z ŻYCIA GMINNEGO KOŁA PSZCZELARZY W ZARZECZU 
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pszczelarze owładnięci przekonaniem, że hodowla 

pszczół przynosi dla społeczeństwa wiele dobra,  

a dla nas i zadowolenia, nie szczędzimy wysiłku  

w propagowaniu hobby „pszczelarzenia”. 

 Nasza pszczelarska uroczystość rozpoczęła 

się Mszą Świętą w kościele parafialnym w Zarzeczu. 

Po Mszy Świętej pszczelarze udali się na plac 

rekreacyjny, gdzie zwiedzający mogli zobaczyć  

z bliska pień pszczeli z całą pszczelą rodziną,  

kit-propolis oraz wyroby z wosku. Obchody tego 

święta miały w pewnym stopniu również 

przypomnieć, że spożywanie miodu korzystnie 

wpływa na nasze zdrowie, a propolis (kit) i pyłek 

mają właściwości lecznicze.  

 Na uwagę zasłużył fakt, że w tej 

uroczystości uczestniczyło wielu gości 

reprezentujących władze administracyjne  

i samorządowe, byli również prezesi Kół 

Pszczelarzy z kilku gmin naszego powiatu.  

 Na zakończenie chcemy podkreślić, że 

przygotowanie takiej imprezy kosztowało dużo 

pracy członków Koła, nie mówiąc już o wysiłku 

prezesa Stanisława Surmiaka, który był głównym 

inicjatorem i wykonawcą obchodów Święta 

Pszczelarza w Zarzeczu. 

Maria Pikuła 

Władysław Tęcza

 

 

 

 Prywatna Szkoła Muzyczna Muzyczny 

Świat istnieje od 7 lat. Może do niej uczęszczać 

każdy, bez względu na wiek. Szkoła prowadzi 

zajęcia ze śpiewu rozrywkowego oraz naukę gry na 

instrumentach muzycznych takich, jak: gitara 

klasyczna, gitara elektryczna, gitara basowa, 

skrzypce, flet poprzeczny, trąbka, saksofon, 

perkusja, keyboard, fortepian oraz akordeon. 

Kadra nauczycielska składa się z profesjonalnych 

muzyków i pedagogów, którzy ciągle rozwijają 

swoje umiejętności w zakresie nauczania  

i wykonywania muzyki.  

 Muzyczny Świat oferuje indywidualny tok 

nauczania dostosowany do wieku i predyspozycji 

muzycznych uczniów oraz darmowe zajęcia 

dodatkowe, jak np. zespoły rozrywkowe,  

czy warsztaty wokalno - instrumentalne.  

Uczniowie Szkoły zdobywają liczne nagrody na 

konkursach krajowych i międzynarodowych  

w kategoriach solistów oraz zespołów wokalno- 

instrumentalnych. Szkoła posiada sale wyposażone 

w sprzęt muzyczny oraz własne studio nagrań.  

 Zajmuje się również promowaniem 

utalentowanych uczniów poprzez realizację  

i montaż teledysków, które można obejrzeć  

na kanale YouTube. Główna siedziba znajduje się  

w Przeworsku przy ul. Św. Jana. Wychodząc 

naprzeciw oczekiwaniom, w ubiegłym roku 

otwarto filię w Radymnie, a we wrześniu tego roku 

kolejną filię w Zarzeczu w internacie przy Zespole 

Szkół im. Wincentego Witosa. Zapisy do Szkoły 

Muzyczny Świat prowadzone są przez cały rok, 

więc nic nie stoi na przeszkodzie, by w dowolnej 

chwili każdy zainteresowany, bez względu na wiek, 

rozpoczął swoją muzyczną przygodę. 

Andrzej Winiarz 

 

MUZYCZNY ŚWIAT 
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 „Na wzgórzu strojnym w świerki, z rąk twórczej natury, 

          Stoi pałac wytworny gotyckiej struktury.  

         W tym to istnych rozkoszy ziemskich przybytku,  

         Gdzie nie znana przesada, tym mniej pozór zbytku,  

                     Z otwartą gościnnością, wzięta z życia w dziele, 

        Pani domu sąsiadów przyjmuje w niedziele …”. 

 

 Fragment wiersza Feliksa Boznańskiego 

„Pochwała Zarzecza” doskonale ilustruje 

dwustuletni pałac Dzieduszyckich w Zarzeczu oraz 

jej pierwszą właścicielkę. 

 W dniach 13 i 14 września odbyły się 

obchody 200–lecia powstania pałacu. 

Przygotowania do wydarzenia zaczęły się już  

w grudniu ubiegłego roku. Przedstawiciele 

Związku Rodowego Dzieduszyckich Herbu Sas 

wraz z wójtem gminy Zarzecze rozpoczęli 

rozmowy dotyczące przygotowania tego dużego 

przedsięwzięcia. Została zaplanowana konferencja 

naukowa oraz spektakl przedstawiający historię 

pałacu oraz Magdaleny z Dzieduszyckich Morskiej. 

 

 13 września 2019 r. odbyła się sesja 

naukowa poświęcona pierwszej właścicielce pałacu, 

jej inspiracjom ogrodowym, historii i wyposażeniu 

pałacu, jak również teraźniejszości obiektu. 

Referentami byli specjaliści różnych dyscyplin 

naukowych z całej Polski, którzy w sposób 

atrakcyjny i niezwykle barwny opowiadali  

o Magdalenie Morskiej, jej księgozbiorach, 

założeniach ogrodowych, wnętrzach oraz meblach. 

Zebranych powitali Mateusz Dzieduszycki – Prezes 

Związku Rodowego Dzieduszyckich oraz wójt 

gminy Zarzecze – Tomasz Bury.  

 W konferencji uczestniczyło ok. 80 osób, 

między innymi: Wicemarszałek Województwa 

Podkarpackiego – Piotr Pilch, ks. Dziekan Zenon 

Ruchlewicz, radni powiatu przeworskiego  

i jarosławskiego, dyrektorzy instytucji kultury  

z województwa podkarpackiego. Wśród 

uczestników nie zabrakło również przedstawicieli 

rodziny Dzieduszyckich, którzy licznie przybyli  

na uroczystość. Sesję naukową uświetnił występ 

uczniów Niepublicznej Szkoły Muzycznej II Stopnia 

z Przeworska. Pierwszy dzień obchodów 

zakończyła dyskusja nad przyszłością pałacu. 

  Podsumowując konferencje wójt gminy 

Zarzecze – Tomasz Bury podziękował osobom bez 

których pałac by nie istniał – Izabeli Dzieduszyckiej 

– nestorce rodu oraz Wiesławowi Kubickiemu – 

byłemu wójtowi gminy Zarzecze. Włodarz 

podziękował również Zofii Maciakowskiej oraz 

Krystynie Dzieduszyckiej – Rycerskiej za 

zainicjowanie obchodów 200–lecia pałacu. 

OBCHODY 200-LECIA POWSTANIA PAŁACU DZIEDUSZYCKICH W ZARZECZU 
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 Drugiego dnia obchody z pałacu przeniosły 

się do parku, gdzie odbył się spektakl plenerowy 

„Mój dom. Historia hrabiny Magdaleny  

z Dzieduszyckich Morskiej”. Spektakl napisany 

został specjalnie z okazji 200-lecia pałacu 

Dzieduszyckich w Zarzeczu. Jego celem było 

przybliżenie postać twórczyni pałacu i jej licznych 

dokonań. Była bowiem na swoje czasy postacią 

wybitną, wykraczającą daleko poza ramy 

zwyczajowe przewidziane dla osób z jej pozycją. 

Przygotowania do wystawienia widowiska  

„Mój dom” rozpoczęły się już w maju, kiedy to 

reżyser spektaklu Rafał Sawicki odbył pierwsze 

spotkanie z przyszłymi odtwórcami ról. Intensywny 

czas przygotowań do sztuki odbywał się na 

przełomie lipca i sierpnia, kiedy to przez dwa 

tygodnie odbywały się warsztaty przygotowujące 

do wystawienia widowiska.  

 

 
 

 Blisko 30 osób z godną podziwu 

wytrwałością poświęcała swoje wakacje i czas 

wolny od pracy na codzienne kilkugodzinne próby. 

Niekiedy wieczorne próby przeciągały się do późna, 

co jednak nie odstraszało uczestników warsztatów. 

Wielokrotnie powtarzane sceny i dialogi z każdym 

dniem stawały się coraz bardziej wyraziste. 

Umiejętności aktorskie uczestników warsztatów 

okazały się być imponujące. Do spektaklu została 

również zaangażowana grupa rekonstrukcyjna 

Samodzielnego Oddziału Jana Karola Chodkiewicza 

w Zarzeczu oraz Zespoły Śpiewacze z Maćkówki, 

Kisielowa i Rożniatowa. Intensywny okres 

przygotowań zakończyła premiera.  
 

 

 14 września o godzinie 20:00 rozpoczęło się 

widowisko historyczne: „Mój dom. Historia 

Magdaleny z Dzieduszyckich Morskiej”. Przez 

blisko godzinę licznie zgromadzona publiczność 

(ok. 1500 osób) z zapartym tchem śledziła kolejne 

sceny, które rozgrywały się przed ich oczami. 

Spektakl rozpoczęła grupa rekonstrukcyjna, która 

przedstawiła moment insurekcji kościuszkowskiej  

i przekazanie obrazu T. Kościuszki Walerianowi 

Dzieduszyckiemu. Następnie narrację przejęła 

młodzież, która w odnalezionym pamiętniku 

„odczytywała” historię hrabiny Morskiej,  

a poszczególne sceny sprzed dwustu lat przenosiły 

zgromadzonych do Zarzecza czasów Magdaleny. 

 Widowisko zakończyła scena balu łącząca 

przeszłość z teraźniejszością. Wszyscy występujący 

otrzymali owację na stojąco. Drugą częścią będącą 

dopełnieniem widowiska był pokaz świetlny, na 

fasadzie pałacu rozegrał się spektakl barw i świateł, 

jakiego jeszcze w Zarzeczu nie było.  
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 Scenariusz ukazujący najważniejsze 

momenty z życia „Pani na Zarzeczu” napisała 

Marta Gzowska – Sawicka, która również wcieliła 

się w rolę Magdaleny, a reżyserią zajął się Rafał 

Sawicki, dzięki któremu historia hrabiny Morskiej 

ożyła. Spektakl był bardzo dobrze przyjęty przez 

publiczność jak również przez członków rodu 

Dzieduszyckich, którzy byli przejęci i niezwykle 

wzruszeni tym co rozgrywało się przed ich oczami.  

 Dziękujemy wszystkim, którzy 

zaangażowali się w realizację tego ważnego 

przedsięwzięcia. Zwłaszcza podziękowania należą 

się Zofii Maciakowskiej – pomysłodawczyni 

projektu, Krystynie Dzieduszyckiej – Rycerskiej, 

Mateuszowi i Melani Dzieduszyckim, wszystkim 

aktorom, którzy zaangażowali wszystkie swoje siły 

w widowisko, Zespołom Śpiewaczym, grupie 

rekonstrukcyjnej, której przewodzi pan Jan Hajduk 

jak również uczniom i nauczycielom z Niepublicznej 

Szkoły Muzycznej II Stopnia w Przeworsku.  

 W ramach obchodów 200-lecia pałacu 

zawitał z tej okazji do pałacu niezwykły gość - Ewa 

Dzieduszycka, córka Tytusa Dzieduszyckiego.  

Tytus był trzynastym dzieckiem Wandy  

i Włodzimierza, ostatnich właścicieli zespołu 

pałacowo - parkowego w Zarzeczu. Od wczesnej 

młodości jedną z jego największych pasji była 

sztuka. Swoje pierwsze kroki jako artysta stawiał  

w Lublinie gdzie studiował, a następnie 

kontynuował swoją działalność w Paryżu i tam też 

osiedlił się na stałe. Zmarł tragicznie w wieku 38 lat 

pozostawiając po sobie wiele dzieł z nurtu 

surrealistycznego i abstrakcyjnego.  

 Córka artysty - Ewa przyjechała wraz  

z synami do pałacu w Zarzeczu z Francji,  

aby z pomocą znawcy twórczości Tytusa panem 

Majewskim z okazji 200-lecia pałacu zorganizować 

wystawę prac swojego ojca.  

 Wnuczka Włodzimierza jak i jej synowie, 

którzy przybyli do Zarzecze pierwszy raz,  

byli zachwyceni tym miejscem i pogratulowali 

wójtowi gminy - Tomaszowi Buremu za opiekę  

i dbanie o 200-letni pałac Dzieduszyckich.  

Wystawę można oglądać na oranżerii pałacowej. 

 

Barbara Szczygieł





 

 

 


