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RADA GMINY ZARZECZE
Po wyborach samorządowych do Rady

Komisja ds. oświaty, kultury, kultury fizycznej,

Gminy Zarzecze wybrani zostali nowi radni.

zdrowia i rodziny:

Na przewodniczącą Rady Gminy Zarzecze wybrano

Katarzyna Balawender – Przewodniczący Komisji,

Małgorzatę Byrwę. Wiceprzewodniczącym Rady

Krzysztof Szabowski – Członek Komisji,

Gminy został Daniel Kopkowicz, a jego zastępcą

Grzegorz Trelka – Członek Komisji,

Wiktor Koba.

Wiktor Koba – Członek Komisji.

W skład stałych komisji weszli:

Komisja ds. skarg, wniosków i petycji:

Komisja rewizyjna:

Andrzej Machaj – Przewodniczący Komisji,

Józef Skałuba – Przewodniczący Komisji,

Jacek Kucza – Członek Komisji,

Piotr Siupik – Członek Komisji,

Grzegorz Magoń – Członek Komisji,

Mateusz Cielęcy – Członek Komisji,

Grzegorz Cielec – Członek Komisji.

Krzysztof Szabowski – Członek Komisji.

Nowo

wybrana

Rada

Gminy

wraz

Komisja ds. rozwoju gospodarczego i budżetu:

z rozpoczęciem VIII kadencji rozpoczęła swoje

Grzegorz Magoń – Przewodniczący Komisji,

działanie w oparciu o ustawę o samorządzie

Andrzej Jakielaszek – Członek Komisji,

gminnym oraz na podstawie Statutu Gminy

Jakub Kozio – Członek Komisji,

Zarzecze.

Jacek Kucza – Członek komisji.
Barbara Zięba
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NOWI SOŁTYSI WYBRANI
24 marca 2019 r. odbyło się głosowanie

Wojciech Wlazełek – ZARZECZE WIEŚ,

na Sołtysów wsi Gminy Zarzecze. Przez następną

Stanisław Gierczak – ZARZECZE OSIEDLE,

czteroletnią kadencję Sołtysami w wioskach będą:

Andrzej Rut – ŻURAWICZKI.

Kazimierz Kokoszka – KISIELÓW,

Wszystkim Sołtysom i Przewodniczącemu

Sylwester Nowosiad – ŁAPAJÓWKA,

Rady

Osiedla

Mieszkaniowego

w

Zarzeczu,

Piotr Szklarz – MAĆKÓWKA,

życzymy wytrwałości i skutecznej działalności na

Aleksander Kasperski – PEŁNATYCZE,

rzecz lokalnej społeczności, jak również satysfakcji

Maria Chudy – ROŻNIATÓW,

z wykonywanego mandatu społecznego.

Stanisław Sosnowski – SIENNÓW,
Halina Płocica – ZALESIE,

Barbara Zięba

INFORMACJA Z PROWADZONYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
W połowie czerwca zakończono remont

okładziny ścian i podłóg oraz modernizowano

lokalu na piętrze w budynku komunalnym Ośrodka

łazienkę. Całkowity koszt wyniósł: 15 tys. zł

Zdrowia w Żurawiczkach. Wykonano kapitalny

W dniu 19.06.2019 r. odebrano roboty

remont w zakresie wymiany instalacji wod-kan.

budowlane na zadaniu „Remont dachu na budynku

i elektrycznej wraz z oświetleniem LED, montaż

Ośrodka Zdrowia w Zarzeczu”. Roboty obejmowały

nowej

wykonanie konstrukcji drewnianej w istniejącej

stolarki

drzwiowej,

wykonano

nowe
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dachowej

W najbliższym czasie w Środowiskowym

paroprzepuszczalnej, montaż pokrycia dachowego

Domu

z blachy Aluocynk T35 wraz z obróbkami

zamontowana platforma. Kwota dofinansowania

blacharskimi na pow. 272 m2. Okres gwarancyjny

to 25 tys. zł. Od 1 września br. w Zarzeczu

na

rozpoczyna

pokrycie

dachowe

wynosi

25

lat.

Wartość zadania to 46.862 zł.

Samopomocy

w

Łapajówce

funkcjonowanie

drugi

zostanie

Oddział

Przedszkolny.

W Pełnatyczach powstaje pierwsza droga

W

oparciu

Fundusz

Samorządowych

Zarzecze. Do budowy drogi o długości 230 mb

przebudowę dróg powiatowych Maćkówka –

zostanie wbudowany beton wodoszczelny W8

Żurawiczki, Żurawiczki – Zarzecze, Urzejowice –

C25/30

koszt

Krzeczowice – Siennów na odcinku ok. 6 km wraz

przebudowy w/w odcinka wyniesie 30.000 zł

z budową 1,5 km chodnika i budową ronda

i sfinansowany zostanie z funduszu sołeckiego wsi

na skrzyżowaniu Krzeczowice – Urzejowice.

Pełnatycze.

Zadanie inwestycyjne współfinansowane będzie

ilości

100m3.

Całkowity

W czerwcu zakończono parking wraz

na

6.218.083,29 zł

OSP w Rożniatowie. Podczas realizacji zadania
wbudowano 960

wniosek

przez Gminę Zarzecze. Wartość zadania wynosi

z placami utwardzonymi przy budynku remizy
m2

złożony

Dróg

o nawierzchni betonowej na terenie Gminy

w

został

o

Gmina Zarzecze oczekuje również na

kostki brukowej (100 palet),

rozpatrzenie wniosku przez Ministerstwo Sportu

zużyto 140 m3 piasku, 90 m3 pospółki, 15 ton

i Turystyki na budowę Sali Gimnastycznej przy

cementu. Koszt zadania wyniósł 44.000 zł.

Szkole Podstawowej w Siennowie.
Paweł Bar

Ośrodek Zdrowia w Żurawiczkach

Budowa drogi w Pełnatyczach

Nowy dach na Ośrodku Zdrowia w Zarzeczu

Budowa parkingu przy remizie w Rożniatowie
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GMINA ZARZECZE POZYSKAŁA DOFINANSOWANIE
Miło

mi

poinformować,

iż

Gmina

W ramach programu powstaną w naszej

Zarzecze uzyskała dofinansowanie w wysokości

gminie

wielofunkcyjne

urządzenia:

siłownia

115.500 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki

plenerowa, strefa relaksu, sprawnościowy plac

do budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA).

zabaw. Całkowita wartość projektu wynosi

Kwota ta stanowi 70 % dofinansowania projektu.

165.113,25 zł.
***

Sześćdziesiąt tysięcy złotych trafi do

Błyskawica

Rożniatów,

Błękitni

Maćkówka,

klubów sportowych z terenu naszej Gminy

Żuraw Żurawiczki, Gminny Klub Sportowy Futsal

Zarzecze

Zarzecze, Zorza Zarzecze, LKS Wisełka Siennów.

w

ramach

Dofinansowanie

uzyskają

programu
takie

,,Klub”.

kluby

jak:

Łukasz Laska

WIZYTA SAMORZĄDOWCÓW Z SERBII
W
w

dniu

Zarzeczu

28

marca

przedstawicieli

br.

gościliśmy

Szkole

Podstawowej,

Urzędzie

Gminy

oraz

samorządowych

zaprezentowali obiekty sportowe, które znajdują

z Serbii. Wśród obecnych gości byli Wójtowie,

się przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji

Zastępcy Wójtów oraz Przewodniczący Rad Gmin.

w Zarzeczu.

Obecne były również władze samorządowe

W czasie spotkania Wójt naszej Gminy

Gminy Tryńcza na czele z Wójtem Gminy

wymienił się doświadczeniami z naszymi gośćmi,

Ryszardem Jędruchem, u którego przebywali

jeżeli

zaproszeni goście.

Przeprowadzone

W czasie wizyty Wójt Gminy Zarzecze

chodzi

o
zostały

Samorząd

Gminny.

również

rozmowy

na temat ściślejszej współpracy w najbliższej

Tomasz Bury wraz z Przewodniczącą Rady Gminy

przyszłości.

Małgorzatą Byrwa oraz Dyrektorami jednostek

Łukasz Laska

oprowadzili gości po Muzeum Dzieduszyckich,
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DEBATA: 10 LAT PARTNERSTWA WSCHODNIEGO
W dniu 25 maja br. w Zabytkowym

Międzynarodowego Centrum Kultury, Jacek

Pałacu w Zarzeczu odbyła się debata pn.

Multanowski z Departamentu Wschodniego

„10

Wschodniego”.

Ministerstwa Spraw Zagranicznych, prof.

wzięli

m.in.:

Kazimierz Karolczak Rektor Uniwersytetu

Podkarpackiego

Pedagogicznego w Krakowie oraz Maciej

Lat

Partnerstwa

Udział
Marszałek

w

debacie

Województwa

Władysław Ortyl, prof. Antoni Kamiński

Trojnar

z Instytutu Studiów Politycznych, Łukasz

Międzynarodowej.

Galusek

Dyrektor

ds.

programowych

Dyrektor

Ośrodka

Debaty

Łukasz Laska

WIZYTA PRZEDSTAWICIELI SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
W dniu 28 maja br. gościliśmy delegację
Szkoły

Mistrzostwa

Rzeszów

umowa między Gminnym Ośrodkiem Sportu

w osobach Dyrektor Eweliny Bober, Michała

i Rekreacji w Zarzeczu oraz Szkołą Mistrzostwa

Cebuli oraz Macieja Barana, którzy dokonali

Sportowego.

obserwacji

obiektów

Sportowego

W dniu 28.05.2019 r. została podpisana

sportowych Gminnego

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zarzeczu oraz
bazy noclegowej działającej przy Zespole Szkół
im. W. Witosa w Zarzeczu.
Miło nam poinformować, iż w dniach
29.07.2019- 04.08.2019 gościć będziemy ponad
60 osobową grupę piłkarzy uczących się w Szkole
Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie.

Łukasz Laska
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PEREŁKA W NASZEJ GMINIE – KAPLICZKA W ŁAPAJÓWCE

Usytuowana na skraju lasu, na wysokiej

do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Zarzecze

skarpie kapliczka pięknie wpisuje się w krajobraz

10 października 2003 r.

i niewątpliwie jest atrakcją wioski. Pochodzi

W okresie ostatnich pięciu lat przy

z drugiej połowy XIX w. Zbudowana została na

kapliczce w Łapajówce przeprowadzono m.in.:

planie prostokąta

z zamkniętym półkoliście

konserwację rzeźb św. Piotra i Pawła, konserwację

prezbiterium. Front ma ozdobiony po obu

„Adoracji Krzyża Świętego”, konserwację obrazu

stronach wejścia pilastrami zakończonymi u góry

„Matki Bożej z Dzieciątkiem” oraz konserwację

nasadnikami w kształcie piramidek zwieńczonymi

drzwi.

krzyżami. Nad drzwiami widnieje niewielka

Obecnie

konserwacja

techniczna

Pana Jezusa oraz św. Antoniego z Padwy.

(tj. dekoracji ołtarza) o wartości 65 tys. zł. Dotacja

Całość zwieńczona jest dwuspadowym daszkiem,

z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków

krytym

w Przemyślu wyniesie 30 tys. zł.

ozdobionym

nad

wejściem

metalową kulą zwieńczoną krzyżem.
utrzymany w stylu XVIII-wiecznego malarstwa
barokowego. Warto tutaj dodać, iż figury świętych
Piotra i Pawła, podobnie jak inne elementy
wystroju, były wcześniej częścią wyposażenia
rozebranego

w

1840

r.

kościoła

w Zarzeczu. Figury obu świętych wyrzeźbione są
nieco w stylu ludowym. Postacie są masywne, mają
duże stopy i dłonie. Partie twarzy są dość
szczegółowo oddalone. Zachwycają mistrzowsko
wyrzeźbionymi włosami oraz brodami.
Centralną

część

kapliczki

nastawy

ołtarzowej

Barbara Zięba

Szczególnie cenny jest wystrój kapliczki

starego,

estetyczna

jest

wnęka, w której stoją ludowe figurki Serca

blachą,

i

planowana

wypełnia

nastawa ołtarzowa z obrazem Matki Bożej
z Dzieciątkiem, prawdopodobnie z XVIII w.

pod

nią mensa ołtarzowa (tj. główna część ołtarza) od
frontu zdobiona antepedium (tj. zakrycie ołtarza)
ze sceną adoracji Krzyża świętego. W jego centrum
anioł z krzyżem , nad nim hostia z wybiegającymi
promieniami na tle obłoków. Po obu stronach
krzyża adorujące go półpostacie aniołów. Całość
zdobiona jest rzeźbioną ramą. Kapliczkę wpisano
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OBCHODY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
W dniu 3 maja w Zarzeczu odbyły się
uroczyste

obchody

rocznicy

uchwalenia

Konstytucji 3 Maja. Uroczystość rozpoczęła się
przemarszem

pocztów

sztandarowych

Ochotniczych Straży Pożarnych oraz szkół z terenu
gminy, strażaków i zaproszonych gości do kościoła
parafialnego w Zarzeczu, gdzie zebrani wzięli
w uroczystej mszy świętej.
W dalszej części uroczystości nastąpił
przemarsz pod Pomnik Ofiar Pomordowanych
przez Hitlerowców oraz Pomnik Świętego Jana
Pawła II, gdzie zostały złożone wiązanki kwiatów
oraz zapalone znicze.
Oficjalna część uroczystości odbyła się
na

placu

Uroczyste

przy

Zespole

Szkół

przemówienie,

w

które

Zarzeczu.

upamiętniło

228 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja
oraz Święto Strażaka wygłosił Wójt Gminy
Zarzecze – Tomasz Bury.
Barbara Zięba

I GMINNA GALA WOLONTARIATU
„Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”.
Przytoczony cytat przyświecał I Gminnej

Spośród

23

osób

nominowanych

Gali Wolontariatu, która odbyła się 10 maja 2019 r.

w poszczególnych kategoriach laureatami zostali:

w zabytkowym pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu.

Katarzyna

Gala została zorganizowana przez Wójta Gminy

Pożarna, Dorota Sosnowska – Koło Gospodyń

Zarzecze przy współpracy z Centrum Kultury.

Wiejskich, Mateusz Filipów – Sport, Anna

To niecodzienne wydarzenie patronatem

Wierzbicka – Nauczyciel, Bolesław Bluczak –

honorowym objęła Elżbieta Łukacijewska –
poseł
dla

do

Parlamentu

zwycięzców

ufundowała

na wyjazd do Brukseli.
przewodnictwem

Europejskiego,
5

Ochotnicza

Straż

która

Elżbieta

voucherów

osobiście

Łukacijewska

wszystkim

przekazała

laureatom

vouchery

na wyjazd do Brukseli podczas uroczystej gali. Pani

wyłoniła

Europoseł w swoim wystąpieniu podkreślała

laureatów w pięciu kategoriach: Ochotnicza Straż

niezwykłość wydarzenia oraz wyjątkowość osób,

Pożarna,

które

Koło

Kalamarz

–

Osobowość Gminy

Kapituła konkursowa pod

Zofii

Balawender

Gospodyń

Wiejskich,

Sport,

Nauczyciel oraz Osobowość Gminy.

zostały

nominowane

przez

różne

organizacje działające na terenie gminy Zarzecze.
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uświetniona
Szkoły

Bury oraz Przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze –

Muzyki

Małgorzata

Byrwa

podziękowali

wszystkim

Rozrywkowej „Muzyczny Świat” z Przeworska.

nominowanym wręczając pamiątkowe dyplomy

Dziewczęta: Zuzanna, Julia, Patrycja, Aleksandra

oraz symboliczną różę.

oraz Amelia pięknie wystąpiły przed licznie

I Gminna Gala Wolontariatu, jak podkreślił

zgromadzoną publicznością, natomiast smaczny

Tomasz

poczęstunek dla uczestników wydarzenia został

uhonorować tych, którzy zawsze znajdują czas,

przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół

aby pomóc drugiemu człowiekowi oraz aktywnie

im. W. Witosa w Zarzeczu. Galę poprowadził

działają na rzecz swojego lokalnego środowiska.

Łukasz Laska.
Na
Wolontariatu,

Bury

była

doskonałą

okazją,

aby

Gratulujemy wszystkim nominowanym ich

zakończenie
pani

I

Europoseł

Gminnej
–

Gali

bezinteresownej postawy oraz dziękujemy, że tak

Elżbieta

aktywnie działają na rzecz drugiego człowieka.

Łukacijewska, Wójt Gminy Zarzecze – Tomasz

„CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE…”
W piątkowy wieczór 17 maja 2019 r.

Przed licznie zgromadzoną publicznością

w zabytkowym pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu

zaprezentowały

odbył się niezwykły koncert pt.: „Cudze chwalicie

wokalnego

swego

hołdem

z Przeworska, które do występu przygotowała

dla Stanisława Moniuszki w 200 – setną rocznicę

Natalia Cieślachowska – Trojnar. Wokalistki

jego urodzin. Impreza była zorganizowana przez

w pierwszej części wykonały utwory znanych

Wójta Gminy Zarzecze, Centrum Kultury oraz

polskich kompozytorów jak chociażby Mieczysław

Szkołę Muzyczną II w Przeworsku.

Karłowicz,

nie

znacie”.

Koncert

był

9

się

Szkoły

uczennice
Muzycznej

natomiast

druga

wydziału
II

część

Stopnia

była
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w całości poświęcona twórczości Stanisława

Wójt Gminy podkreślił, że nie co dzień może odbyć

Moniuszki. Artystki wykonały między innymi takie

się koncert w 200-setną rocznicę urodzin znanego

utwory jak „Niepewność”, „Wieczorny dzwon”, czy

kompozytora w dwustuletnim pałacu oraz zaprosił

„Pieśń wieczorna”.

wokalistki oraz wszystkich chętnych mieszkańców

Na zakończenie wójt gminy Zarzecze –

gminy do udziału w przedstawieniu na dwieście

Tomasz Bury w swoim imieniu oraz w imieniu

lat pałacu.

Przewodniczącej Rady Gminy – Małgorzaty
Byrwy,

podziękował

bardzo

uczennicom,

pani

ich

Natalii oraz pani dyrektor Szkoły Muzycznej

nauczycielce, pianiście oraz pani dyrektor Szkoły

II Stopnia za piękny koncert i niezapomniane

Muzycznej

wrażenia.

za

wokalistkom,

Dziękujemy

przygotowanie

koncertu.

NOC MUZEÓW W PAŁACU DZIEDUSZYCKICH W ZARZECZU
Noc muzeów to wyjątkowy czas, kiedy

znaleźli się również żołnierze Wojsk Obrony

muzea w całej Polsce udostępniają oglądającym

Terytorialnej, którzy na terenie Zarzecza i okolic

swoje wnętrza całkowicie za darmo, lub za drobną

odbywali ćwiczenia rotacyjne.

opłatą. Wydarzenie ma za zadanie promować
polską

kulturę

i

tradycję.

Dla

wielu

Noc Muzeów w pałacu Dzieduszyckich

osób,

w Zarzeczu uatrakcyjniła obecność Krystyny

Noc Muzeów jest jedną z niewielu okazji,

Dzieduszyckiej

na zapoznanie się z eksponatami zgromadzonymi

Włodzimierza

w muzeach.

właściciela

Muzeum

Dzieduszyckich

w

–

Rycerskiej,

Dzieduszyckiego

zespołu

pałacowo

wnuczki

–

ostatniego

–

parkowego

Zarzeczu

w Zarzeczu. Pani Krystyna opowiadała niezwykle

również dołączyło do tej ogólnopolskiej akcji,

ciekawie o historii swojej rodziny, o kolejach

pałac był dostępny dla zwiedzających do późnych

pałacu podczas wojny i po jej zakończeniu.

godzin nocnych. Z naszych szacunków wynika,

Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili

że zespół pałacowo – parkowy dnia 18 maja br.

zabytkowy

odwiedziło 218 turystów. Wśród zwiedzających

Muzeów i zapraszamy za rok.
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REGIONALNY PRZEGLĄD KAPEL I ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH W NIENADOWEJ
W niedzielne popołudnie 19 maja br.
Zespoły

Śpiewacze

z

terenu

naszej

Miło nam poinformować Państwa, że

gminy

Zespoły Śpiewacze z Maćkówki oraz z Kisielowa

uczestniczyły w Regionalnym Przeglądzie Kapel

zajęły III miejsce natomiast Zespół Śpiewaczy

Ludowych i Zespołów Śpiewaczych w Nienadowej.

z Rożniatowa otrzymał wyróżnienie.

Gminę Zarzecze reprezentowały trzy zespoły:

Zespołom serdecznie gratulujemy oraz

Zespół Śpiewaczy z Maćkówki, Zespół Śpiewaczy

życzymy sukcesów na kolejnych przeglądach.

z Kisielowa oraz Zespół Śpiewaczy z Rożniatowa.

KONCERT Z OKAZJI DNIA MAMY I TATY
We wtorek, 28 maja br. w zarzeckim

instrumentach w występach solowych i wspólnych.

pałacu odbył się koncert uczniów Ogniska

Nie

zabrakło

również

prezentacji

Muzycznego w Zarzeczu oraz Państwowej Szkoły

wokalnych. Bardzo udane występy wszystkich

Muzycznej

Przeworsku.

dzieci zostały nagrodzone gromkimi brawami.

Organizatorem tego przedsięwzięcia było Centrum

Wójt Gminy Zarzecze - Tomasz Bury podziękował

Kultury w Zarzeczu oraz Ognisko Muzyczne.

artystom za piękny koncert, który był miłą ucztą

I

Koncert

stopnia

dedykowany

w

był

kochanym

dla uszu oraz złożył życzenia z okazji zbliżającego

Mamom i Tatom z okazji ich święta. Uczniowie

się Dnia Dziecka.

zaprezentowali swój olbrzymi talent do gry na

Barbara Szczygieł
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FESTYN PARAFIALNY W ŻURAWICZKACH
8

czerwca

br.

przy

Remizie

OSP

Duże emocje wśród uczestników wzbudził

w Żurawiczkach odbył się festyn parafialny.

również mini program Master Chef Junior.

Uczestnicy mogli obejrzeć przede wszystkim
występy
w

uczniów

Maćkówce

ze

podstawowych

Żurawiczkach,

uczestników

parafiady

czekały

zapiekanki, frytki, kiełbaski, wata cukrowa, czy

skorzystać

popcorn oraz stoiska z prawdziwymi smakołykami

ze zjeżdżalni oraz placów zabaw, wziąć udział

przygotowanymi przez panie z kół gospodyń

w konkursach z nagrodami, czy loterii fantowej.

wiejskich w Maćkówce, Zalesiu i Żurawiczkach.

Dla

i

szkół

Na

atrakcją

Wieczorną część festynu zapełniła zabawa

okazała się przejażdżka kucykami, natomiast

taneczna z zespołem BRESHKA SQUAD. Dochód

starszą część uczestników festynu przyciągnął

z imprezy został przeznaczony na remont dachu

mecz

na klasztorze oo. Bernardynów w Żurawiczkach.

Old

najmłodszych

Boys.

W

prawdziwą

skład

drużyn

weszli

przedstawiciele parafii w Żurawiczkach. Warto
dodać, że w jednej z drużyn wystąpił Wójt Gminy

Barbara Zięba

Zarzecze - Tomasz Bury.

FESTYN POD PLATANEM
9 czerwca 2019 r. w Zabytkowym Parku

II

miejsce

zajął

Zespół

Śpiewaczy

w Zarzeczu odbył się XXI Regionalny Przegląd

z Rożniatowa. Na podium znalazł się również

Grup Śpiewaczych tzw. FESTYN POD PLATANEM.

Zespół Śpiewaczy z Maćkówki zajmując III miejsce.

W programie znalazły się prezentacje grup

Najbardziej oczekiwanym był występ KAPELI

śpiewaczych,

których

tematyką

były

pieśni

LUDOWEJ RADOMYŚLANIE z Radomyśla Wielkiego,

żołnierskie, rekruckie i odpustowe. W przeglądzie

w

wystąpiło 14 zespołów śpiewaczych. Pierwsze

publiczności nie tylko z naszej gminy.

miejsce zdobył Zespół „Dolanie” z Gniewczyny
Trynieckiej.

Naszą

gminę

Zespół

reprezentowało

Śpiewaczy

z

udział

wzięła

ogromna

część

Organizatorem przeglądu było Centrum
Kulturalne w Przemyślu oraz Centrum Kultury

4 zespoły z Rożniatowa, Maćkówki, Kisielowa oraz
Młodzieżowy

którym

w Zarzeczu.

Zarzecza.

Barbara Zięba
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POWITANIE WAKACJI Z GMINĄ ZARZECZE
W niedzielne popołudnie 23 czerwca br. na

Związek

terenie zespołu pałacowo-parkowego odbył się
Dzień Mleka

Pszczelarstwa

oraz

Koła

Gospodyń

z terenu Gminy Zarzecze.

połączony ze Świętem Pieroga,

Świętem Miodu i Powitaniem Lata.
I

Gminne

Święta

Miodu

rozpoczęła

uroczysta Msza św. w kościele parafialnym
w Zarzeczu. Następnie odbył się przemarsz
sztandarów do zabytkowego parku w Zarzeczu,
gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości
Uczestnicy

imprezy

mieli

możliwość

obejrzeć występ dzieci z Publicznego Przedszkola
w Zarzeczu, czy Szkoły Podstawowej w Siennowie,
wysłuchać koncert Strażackiej Orkiestry Dętej oraz
Zespołu Śpiewaczego z Kisielowa. Podziwiali
występy

akrobatek

oraz

byli

świadkami

rozstrzygnięcia konkursu plastycznego pod hasłem
„Pszczoła naszym przyjacielem”.
Najmłodsi uczestnicy mogli wziąć udział
w licznych zabawach i konkursach związanych
z produktami mlecznymi oraz obejrzeć wystawę
sprzętu

rolniczego

i

ogrodniczego.

Ciekawą

atrakcją okazał się pokaz zwierząt hodowlanych
oraz przejażdżki alejami parku kucykami.
Najwięcej

emocji

wśród

dorosłych

wzbudził konkurs na najsmaczniejsze pierogi.
Na swoich stoiskach zaprezentowały się m.in. Koła
Pszczelarskie, Koła Gospodyń Wiejskich oraz
Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu.
Swoją
z

powitaniem

obecnością,

imprezę

związaną

wakacji,

zaszczycili

również

przedstawiciele Samodzielnego Oddziału Hetmana
Jana Karola Chodkiewicza Ziemi Jarosławskiej.
Wieczorem przed publicznością wystąpili: Maria
Wojnarowicz, Przeworska Kapela Podwórkowa
„Beka” oraz zespół Denis. Na zakończenie odbył
się pokaz ognia w wykonaniu grupy Serpentis Art.
Organizatorem wydarzenia była Gmina
Zarzecze, Podkarpacka Izba Rolnicza, Gminny
Barbara Zięba
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TROCHĘ HISTORII
Zespół pałacowo-parkowy w Zarzeczu

dębów,

rośnie

tu

również

ponad 200-letni

obok Łańcuta, Przeworska i Sieniawy jest jedną

tulipanowiec amerykański, a przed wejściem do

z

pałacu – platan klonolistny - jeden z najokazalszych

ciekawszych

rezydencji

arystokratycznych

w rejonie Podkarpacia.

w Polsce.

Pałac powstał z inicjatywy Magdaleny

Zespół pałacowo – parkowy w Zarzeczu

z Dzieduszyckich Morskiej i jej męża Ignacego

pozostawał w rękach rodziny

Morskiego w latach 1807 – 1819. Magdalena

do 1944 roku, kiedy to zostali oni wyrzuceni przez

Dzieduszycka Morska po licznych podróżach

władze komunistyczne, dobra rodowe przeszły na

po Europie, min. Włochy, Austria, czy Holandia,

Skarb Państwa. Od roku 2007 zespołem –

wraca do Polski i zaprasza znakomitego architekta

pałacowo – parkowym właścicielem jest Gmina

Piotra Aignera, aby zaprojektował tą piękną

Zarzecze. Rodzina Dzieduszyckich zrezygnowała

budowlę. Buduje wszystko z materiałów własnych,

z dochodzenia prawa własności do dawnej siedziby.

4 lutego 1819 roku otwiera pierwszy bal

14 września 2019 roku w Pałacu Dzieduszyckich

w zbudowanym pałacu.

w Zarzeczu odbędzie się uroczystość poświęcona

Budowla

utrzymana

jest

w

stylu

Dzieduszyckich

200-leciu zakończenia budowy pałacu.

klasycystycznym, a jej charakterystyczny element -

Dziś

w

pałacu

doryckich kolumnach. W części pałacu zachowała

Rodziny Dzieduszyckich powołano w 2008 roku

się

Muzeum

wykonana

przez

Dzieduszyckich

-

Rodowego

Oddział

Muzeum

w Jarosławiu,

Centrum

Fryderyka i Wirgiliusza Baumanów, a w górnej sali

Kamienica

rotundowej

salach

Kultury Gminy Zarzecze oraz Gminna Biblioteka.

muzealnych na piętrze, przywrócono autentyczne

Dzięki tym instytucjom pałac tętni życiem przez

wyposażenie z XIX w., zaś liczne portrety

cały rok, a piękne pomieszczenia zabytkowego

i

pałacu są miejscem spotkań ludzi ze świata kultury,

dekoracyjna

fotografie

podłoga.

przypominają

W

wybitnych

przedstawicieli rodu Dzieduszyckich.

Orsettich

Związku

różne

instytucje

sztukateria

wolą

się

to okrągła rotunda, o obejściu wspartym na
oryginalna

kultury:

mieszczą

sztuki czy polityki.

Urok rezydencji podnosi rozległy park

Piotr Prymon

w stylu angielskim. Ogród jest pełen sędziwych
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Z ŻYCIA PUBLICZNEGO ŻŁOBKA W ZARZECZU
Ostatni czas pracy żłobka
naszych

dzieci

wiele

ciekawych

to dla

bezpieczniej. Efekty naszej pracy związanej

zajęć,

z tematem „Moja rodzina” możecie państwo

odkrywczych zabaw oraz mnóstwo radości.
Omawialiśmy
dotyczące

przede

rodziny

wszystkim
oraz

obejrzeć na naszym profilu facebookowym.

tematy

Ponadto wszystkich zainteresowanych

poznawaliśmy

informujemy, że w naszym żłobku trwa proces

wybrane zawody.

rekrutacji

Zgodnie z planem pracy realizowane

na

przyszły

rok

szkolny.

Serdecznie zapraszamy rodziców do zapisów

były zabawy i zajęcia wpływające na rozwój

swoich pociech.

dziecka, dotyczące różnych obszarów m.in.
zabawy

ruchowo-naśladowcze

przy

piosenkach dla mamy i taty, próby zabawy
w kole „Kółko graniaste”, „Stary niedźwiedź”,
a

także

nauka

krótkich

limeryków.

Doskonaliliśmy rozwój manipulacyjnokonstrukcyjny poprzez zabawy z klockami,
ćwiczenia umiejętności chwytania i turlania
oraz

codzienne

prace

Dzięki

uprzejmości

pań

plastyczne.
z

pobliskiej

kwiaciarni oraz salonu fryzjerskiego, dzieci
mogły w sposób praktyczny poznać zawód
fryzjera oraz florysty. Dzięki takim wyjściom
dzieci nabierają pewności siebie i odwagi.
Wiele dzieci boi się wizyty u fryzjera.
Agata Koba

Mam nadzieję, że teraz będą się czuły
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W ZARZECZU
PIKNIK RODZINNY W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM
Pod hasłem „Kochamy Was” rozpoczęliśmy
5

czerwca

kolejny

już

Piknik

i pracownicy przedszkola. W miłej i rodzinnej

Rodzinny

atmosferze uczciliśmy Dzień Dziecka, Dzień Mamy

w Przedszkolu Publicznym.

i Dzień Taty. Rodzina była więc motywem

Jak co roku w bardzo miłej, rodzinnej

przewodnim pikniku.

atmosferze bawiliśmy się razem: dzieci, rodzice
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Uroczystość tą rozpoczęliśmy od występu
naszych

przedszkolaków,

które

święto było obchodzone. Rodzice dla dzieciaków

wierszem,

przygotowali kiełbaskę z grilla, watę cukrową,

piosenką i tańcem wyraziły swoja miłość do Mamy

popcorn, dmuchane zjeżdżalnie, bańki mydlane,

i Taty. To był prezent dla naszych kochanych

malowanie buziek i wiele innych fantastycznych

rodziców z okazji ich święta. Po części artystycznej

zabaw i niespodzianek. Szaleństwo zabawy trwało

była niespodzianka dla dzieciaków. Bo to także i ich

do wieczora i ciągle było nam mało.

WYCIECZKA DO MUZEUM LALEK W PILŹNIE

18 czerwca br. przedszkolaki z naszego
przedszkola

uczestniczyły

w

Kolejną atrakcją był przejazd do Lipin,

całodniowej

gdzie znajdują się miniaturowe zabudowania

wycieczce do Muzeum Lalek w Pilźnie.

przeniesione niczym z bajek. Tam obok Zamku

Podczas wycieczki oglądały wystawy lalek

Śpiącej

Królewny

jest

Domek

Babci

z różnych stron świata, nowoczesną wystawę

i Czerwonego Kapturka oraz urocza Wioska

multimedialną, słuchały różnych opowieści oraz

Krasnali.

legend na „babcinym strychu”.
Oglądały

Po tak pełnym wrażeń i emocji dniu,

wystawę

starych

zmęczeni, ale szczęśliwi, wszyscy wróciliśmy

zabawek ,,Zabawki babci, mamy i moje" oraz

szczęśliwi do domu. Wycieczka była bardzo udana.

podziwiały

W

japońskie

lalki

antyczne

i obrzędowe ubrane w stroje narodowe.

pamięci

z

pewnością

wspomnienia z tego pobytu.
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„POWITANIE WAKACJI” Z GMINĄ ZARZECZE
Dzieci
piosenki

zatańczyły

„Cudownych

układ

taneczny

rodziców

do

mam”

i zaśpiewały piosenkę „Weź mnie na ręce”.
Z racji tego, że był to dzień wyjątkowy bo Dzień
Taty,

zrobiliśmy

wszystkim

tatusiom

miła

niespodziankę.
Bardzo

serdecznie

dziękujemy

organizatorom za zaproszenie, bo każdy taki
występ

W niedzielne popołudnie 23 czerwca,

dzieciaków,

przedszkolaki z Publicznego Przedszkola miały
przyjemność

wystąpić

na

dużej

to

kolejny

odważny

aby

krok

pokonać

naszych
stres

i zaprezentować swoje umiejętności.

scenie

w uroczystości „Powitanie wakacji” z Gminą

Monika Przewrocka

Zarzecze. Takie występy im nie straszne i jak
zawsze spisały się fantastycznie.

DZIEJE SIĘ W SZKOŁACH …
FESTYN RODZINNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MAĆKÓWCE
Dnia 1 czerwca odbył się Festyn Rodzinny

Mogliśmy również zrobić sobie artystyczne

dedykowany wszystkim Mamom (z okazji Dnia

tatuaże i pomalować twarze. Przez cały czas

Matki), Ojcom (z okazji Dnia Ojca) i nam dzieciom

mogliśmy podziwiać nowoczesny sprzęt rolniczy.

(z okazji Dnia Dziecka). Impreza rozpoczęła się
częścią

artystyczną,

w

której

składaliśmy

wierszem, piosenką i tańcem serdeczne życzenia
i wyrazy wdzięczności naszym Rodzicom.
Po części oficjalnej czekało na nas wiele
atrakcji:

zabawy

integracyjne,

które

prowadziła Monika Kmiecik (w zabawie tej
uczestniczyli również nasi rodzice), pokaz akcji
ratowniczej przeprowadzonej przez strażaków
OSP
i

Maćkówka,

możliwość

rozmowa

obejrzenia

z

policjantami

wewnątrz

urządzeń

w samochodzie policyjnym.

Maria Sopel
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SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SIENNOWIE

ŚWIĘTO SZKOŁY W SIENNOWIE
W tym roku Święto Szkoły obchodziliśmy

wręczała nagrody w konkursie wiedzy o patronce

w ostatnim dniu maja. Impreza połączona była

szkoły i w konkursie recytatorskim. Po akademii

z obchodami Dnia Dziecka. Uczestniczyliśmy

przenieśliśmy się na boisko szkolne, gdzie zaczęło

we mszy świętej sprawowanej przez naszego

się słodkie leniuchowanie i kibicowanie w meczu

księdza proboszcza, katechetę księdza Mariusza

o Puchar Chrzestnej Szkoły.

Łacha oraz zaprzyjaźnionego księdza Roberta
Rakoczego. Potem w szkole odbyła się akademia,
na której pojawiła się sama patronka naszej szkoły
- Maria Konopnicka (w tej roli wystąpiła Ola
Kubas), oczywiście w asyście krasnoludków.
Poetka udzieliła wywiadu, a krasnale odtańczyły
taniec

wiosenny.

Uroczystość

zaszczycili

nauczyciele emeryci i Elżbieta Goraj - nasza
Mama Chrzestna. Były prezenty od zacnych gości
i od Rady Rodziców, potem sama Pani Konopnicka

MIKOŁAJ BORATYN NA WIELKICH BOISKACH

Mikołaj Boratyn jest uczniem

Mikołaj

klasy II i z pasją gra w piłkę

Drużyna JKS rocznik 2010 przywiozła

nożną. Od dwóch lat gra w JKS.

z

Na zawodach sportowych

został

Królem

Turnieju

Strzelców.

złoty

medal,

a nasz Mikołaj otrzymał dyplom,

w Rzeszowie został okrzyknięty

statuetkę,

nagrodę

najlepszym

i

z

zawodnikiem

koszulkę

książkową

nadrukiem

KRÓL

reprezentacji U10, a w Turnieju

STRZELCÓW. W maju Mikołaj został

ogólnopolskim

powołany do drużyny Stal Rzeszów i

otrzymał

w

Biłgoraju

statuetkę

dla

brał

najlepszego zawodnika w swojej

udział

w

turnieju

międzynarodowym.

grupie wiekowej. W I Turnieju DUŃCZYK FUTSAL

Jesteśmy

CUP 2019 rozgrywanym 30 marca w Lublinie,

z

niego

bardzo

i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy!
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BAW SIĘ Z NAMI!
22 maja nasza drużyna z klasy III
uzupełniona zawodnikami z klasy II zdobyła
I miejsce w gminnych zawodach sportowych
"Baw się z nami!" 4 czerwca drużyna brała udział
w

rywalizacji

powiatowej

i

wróciła

z pucharem. Waleczna ekipa 12 czerwca wzięła
udział

w

następnym

etapie

rywalizacji

w Przemyślu.

HISTORIA NA ŻYWO
Nietypowa

lekcja

historii

odbyła

się

Zarzecze, Grzegorz Cielec - Radny Gminy oraz

w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej

Przewodnicząca Rady Rodziców naszej szkoły -

w Siennowie w dniu 9 maja 2019 r. za sprawą

Marta Żak.

przedstawicieli Samodzielnego Oddziału Hetmana
Jana Karola Chodkiewicza Ziemi Jarosławskiej
z Zarzecza, którzy odwiedzili nas w strojach
historycznych z XVII wieku. Zawitał Król Jan III
Sobieski z Królową Marysieńką, towarzyszyli mu
szlachetnie

urodzeni

i

Ryszard

z

zamiłowania

szlachcice:

Pasławski
do

znany

osobliwego

Jan

Telega

w

okolicy

rzemiosła

-

płatnerstwa.
Na lekcji w Siennowie mieliśmy okazję
zobaczyć zbroję husarską i szablę wykonaną przez
Ryszarda Pasławskiego. Pan Ryszard opowiedział
o

swoich

zainteresowaniach

polską

husarią

oraz o niezwykłej pasji jaką jest wyrób zbroi
i broni husarskiej.
Król Sobieski z Marysieńką zaprezentowali
fechtunek

szablą

"na

ubitej

ziemi"

przed

budynkiem szkoły, szlachcic Jan Telega dokonał
prezentacji muszkietu. Widowisko podziwiała
dziatwa

szkolna,

nauczyciele,

zacni

goście:

Małgorzata Byrwa - Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Nykiel
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZARZECZU

OGÓLNOPOLSKI KONKURS „DO HYMNU”
Nasza

szkoła

wzięła

udział

Śpiewanie dobyło się na hali sportowej

w II edycji ogólnopolskiego konkursu „Do Hymnu”

4

organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury

konkursowej, która nagrała chóralny śpiew 328

z

uczniów pod dyrygenturą Justyny Jamroży.

okazji

rocznicy

niepodległości.

odzyskania

Zadaniem

przez

Polskę

konkursowym

kwietnia

było

2019

r.

Wszyscy

w

obecności

uczestnicy

komisji

otrzymali

wspólne wykonanie, przez co najmniej połowę

podziękowania w formie dyplomów za śpiew dla

uczniów szkoły, Hymnu Państwowego oraz dwóch

naszej Ojczyzny czego wyrazem były słowa:

wybranych

„Dla Ciebie Polsko”.

pieśni

hymnicznych.

Nasza

społeczność szkolna zaśpiewała wszystkie zwrotki
„Hymnu”, „Roty” i „Ody do radości”.

FINAŁ KONKURSU „PAPIEŻ SŁOWIANIN”
Już po raz dziesiąty Łódzki Kurator Oświaty

oraz łódzkiego, w tym z Publicznego Gimnazjum

w porozumieniu z innymi Kuratorami Oświaty

w Zarzeczu uczennica Aleksandra Majkut.

w Polsce zorganizował „Ogólnopolski Konkurs

Nasza uczennica uzyskała tytuł finalisty

wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana

etapu

Pawła II- Papież Słowianin”.

tegoż Konkursu (uzyskując

Do etapu centralnego, który odbył się
17
46

maja

br.

uczniów

w

Łodzi

zakwalifikowało

gimnazjów

z

ogólnopolskiego

wcześniej

się

tytuł

laureata

etapu wojewódzkiego!).

województw:

małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego,
śląskiego, dolnośląskiego, warmińsko-mazurskiego

„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”
W dniu 8.05.2019 r. w naszej szkole odbyły

Paulina Mazur – Zespół Szkół w Zarzeczu,

się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Konkursu

Karolina Branowska – Szkoła Podstawowa

Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

im. Marii Konopnickiej w Siennowie,

Po dokonaniu oceny prac pisemnych przez jury,

Jowita

kolejność

im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach.

zajętych,

zwycięskich

miejsc

Wasyliszyn

–

Szkoła

Podstawowa

przedstawiała się następująco:

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne):

I grupa wiekowa (kl. I-VI):

Katarzyna

Mikołaj Hejnosz – Zespół Szkół w Zarzeczu,

Ogólnokształcących

Gabriel Kwaśniak – Zespół Szkół w Zarzeczu,

Władysława Jagiełły w Przeworsku,

Błażej Hejnosz – Zespół Szkół w Zarzeczu.

Miłosz Raba - Zespół Szkół im. Wincentego Witosa

II grupa wiekowa (kl. VII-VIII, gimnazja):

w Zarzeczu,
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Patryk Jamroży - Zespół Szkół im. Wincentego

grupie

Witosa w Zarzeczu.

z Gminy Gać.

Wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody pocieszenia,

wiekowej

zwyciężyła

Julia

Olbrycht

Do etapu wojewódzkiego kwalifikowały się

zaś zwycięzcy stosowne nagrody rzeczowe.

jedynie pierwsze miejsca z poszczególnych grup

Do etapu powiatowego zakwalifikowali się

wiekowych. Tak więc Mikołaj Hejnosz, jak

zawodnicy pierwszych miejsc, z poszczególnych

i

kategorii wiekowych. Etap ten miał miejsce

przeworski

w 10.05.2019 r. w Zespole Szkół im. Wincentego

Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej

Witosa w Zarzeczu. Wzięli w nim udział uczniowie

„Młodzież zapobiega pożarom”.

reprezentujący Gminę Gać, Kańczuga, Przeworsk,

powołana

przez

oceniała

Komendanta

reprezentowali

na

etapie

uczniom

powiat

wojewódzkim

sporej

wiedzy

obejmującej zagadnienia wykraczające daleko poza

Wiedzę uczestników turnieju z zakresu
przeciwpożarowej

Mazur

Gratulujemy

Sieniawa, Tryńcza i Zarzecze, łącznie 40 osób.
ochrony

Paulina

podstawy programowe szkół.

komisja

Powiatowego

Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku pod
kierownictwem

bryg.

Bogdana

Jarosza.

Również i na tym etapie nasi zawodnicy
okazali się najlepsi, gdyż w pierwszej grupie
wiekowej (kl. I-VI) miejsce pierwsze zajął Mikołaj
Hejnosz, zaś trzecie Gabriel Kwaśniak. W drugiej
grupie wiekowej (kl. VII-gimnazjum) miejsce
pierwsze zajęła Paulina Mazur. W najstarszej

LAUREATKA VI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU
„ŚLADEM WIELKICH POLAKÓW”
W
i

Zespole

Ogólnokształcących

Szkół

rocznicę

urodzin

Juliusz

Słowackiego,

VI edycja została poświęcona temu wybitnemu

Wielkiego w Jarosławiu odbyła się VI edycja

Polakowi. Konkurs adresowany jest uczniów szkół

Konkursu „Śladem Wielkich Polaków”. Patronat

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa

nad Konkursem objęli: Wojewoda Podkarpacki,

podkarpackiego.

Województwa

Króla

210

Kazimierza

Marszałek

im.

Budowlanych

Podkarpackiego,

W kategorii literackiej tego Konkursu,

Podkarpacki Kurator Oświaty, Starosta Powiatu

tj. wiedzy o życiu i twórczości Juliusza Słowackiego

Jarosławskiego oraz Burmistrz Miasta Jarosławia.

wzięła udział uczennica klasy IIIa naszego

Celem Konkursu jest popularyzowanie

gimnazjum Aleksandra Majkut, która uzyskała

wiedzy o Wielkich Polakach, ich życiu i twórczości.

tytuł laureata.

Ze względu na przypadającą w tym roku
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III POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY KLAS DRUGICH I TRZECICH
III Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy

uczniów klas drugich i trzecich „Mistrz Ortografii

dalszych sukcesów w ortograficznych zmaganiach.

2019” odbył się 14 marca 2019 r.
Uroczyste podsumowanie konkursu oraz
wręczenie

nagród

rzeczowych

i

dyplomów

laureatom oraz podziękowań dla nauczycieli
odbyło się 5 kwietnia 2019 roku w Sali Urzędu
Miasta Przeworska.
W kategorii klas drugich III miejsce zajął
Filip Winiarski, natomiast w kategorii klas
trzecich - II miejsce zdobyła Julia Szklarz.

FINAŁ IV EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU „POLSKA MOJA OJCZYZNA”
25 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Jana

Patronat honorowy nad konkursem objęli

Pawła II w Zarzeczu odbył się finał wojewódzki

Marek Kuchciński – Marszałek Sejmu RP,

IV edycji „Konkursu moja Ojczyzna – przeszłość

Stanisław

i teraźniejszość. Polska i Polacy podczas II wojny

Europejskiego, Anna Schmidt - Rodziewicz

światowej”.

i Mieczysław Kasprzak – Posłowie na Sejm RP,

W tegorocznej edycji konkursu wzięli
udział

uczniowie

82

Do

Marszałek

-

Poseł

do

Województwa

Parlamentu

Podkarpackiego,

finału

Wojewoda Podkarpacki, Podkarpacki Kurator

wojewódzkiego zakwalifikowało się 44 uczniów

Oświaty, Starosta Przeworski, Wójt Gminy Zarzecze,

z 32 szkół z terenu województwa podkarpackiego.

prof. dr hab. Kazimierz Karolczak - Rektor

Finał przebiegał w dwóch etapach, najpierw

Uniwersytetu

wszyscy uczestnicy musieli zmierzyć się z testem

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas

pisemnym.

II wojny światowej w Markowej.

Następnie

szkół.

Ożóg

dziesięciu

najlepszych

uczniów wzięło udział w etapie ustnym, który

Pedagogicznego

Finał

uświetnili

w

swoją

Krakowie,

obecnością

został przeprowadzony na zasadach zbliżonych do

zaproszeni goście: Mirosław Hajnosz - Dyrektor

popularnego telewizyjnego teleturnieju 1 z 10.

Biura

Uczniowie

wykazali

się

znakomitą

Poselskiego

Anny

Schmidt–Rodziewicz,

Tomasz Bury Wójt Gminy Zarzecze, Jan Śliwa -

znajomością wydarzeń, postaci i pojęć związanych

Sekretarz

z okresem II wojny światowej. Dostarczyli

Pawłowska

niezapomnianych

Ratujących Żydów podczas II wojny światowej,

wrażeń

organizatorom

Rady
–

Powiatu,
Dyrektor

dr

Anna

Muzeum

Stróż–
Polaków

i zaproszonym gościom.

Krystyna

Dzieduszycka–Rycerska

Zwycięzcą konkursu został Piotr Szot – uczeń

przedstawiciel

Rodu

Szkoły Podstawowej nr 12 w Jaśle.

Kubik – Prezes Zarządu GPR w Zarzeczu.
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Konkurs organizowany jest przez panie:
Beatę

Klisz,

Martę

Bosak,

Gratulujemy

Aleksandrę

wszystkim

uczestnikom

wojewódzkiego.

Szczególne

Kasperską, Liliannę Dziedzic przy współpracy

kierujemy

adresem

z wicedyrektorem szkoły Janem Szajnym.

opiekunów.

pod

finału

słowa

uznania

zwycięzców

i

ich

KONKURS DIECEZJALNEJ RODZINY SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II
Dnia 15 maja br. w Zespole Szkół

przedmiotów w obrębie podstawy programowej.

w Zarzeczu odbył się Konkurs Interdyscyplinarny

Drugi etap – sportowy to ćwiczenia i zabawy

Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

lekkoatletyczne.

Diecezji

Przemyskiej.

Celem

konkursu

było

W kategorii klas I-III szkoły podstawowej

dzielenie się wiedzą, rywalizacja sportowa oraz

najwyższe

integracja uczniów i nauczycieli Rodziny Szkół

SP w Klimkówce (I miejsce), SP w Zarzeczu

im. Jana Pawła II Diecezji Przemyskiej.

(II miejsce), SP w Zapałowie (III miejsce).

Patronat

honorowy

nad

konkursem

objęli:

miejsca

zajęły

drużyny:

W kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej

Małgorzata Rauch- Podkarpacki Kurator Oświaty

kolejne

miejsca

oraz Małgorzata Byrwa – Przewodnicząca Rady

SP

Jaworniku

Gminy Zarzecze.

SP w Klimkówce ( II miejsce), SP w Chałupkach

W konkursie wzięli udział uczniowie

w

zajęły

drużyny

Polskim

(

ze
I

szkół:

miejsce),

(III miejsce).

w trzech kategoriach wiekowych (klasy I-III szkoły

W

kategorii

klas

VII,

VIII

szkoły

podstawowej, klasy IV-VI szkoły podstawowej oraz

podstawowe i III gimnazjum I miejsce zajęła

klasy VII, VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum).

drużyna z PG w Jaworniku Polskim, II miejsce - ZS

Udział w konkursie zgłosiło 19 drużyn ze szkół

w Jasionce, natomiast III miejsce SP w Olszanach.

z terenu Diecezji Przemyskiej noszących imię Jana
Pawła

II.

Konkurs

miał

formę

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali

drużynową

atrakcyjne

nagrody,

Gminy

ufundowali:

i przebiegał w dwóch etapach. Pierwszy etap –

Przewodnicząca

wiedzy obejmował zagadnienia z wybranych

Małgorzata Byrwa, Wójt Gminy Zarzecze -
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Tomasz Bury, „Promlek” Grzegorz Prucnal,

Konkurs stał się także nieocenionym

Firma Usługowo-Handlowa „MINIPOL” Andrzej

wkładem w rozwój współpracy Diecezjalnej

Matyja, Rada Rodziców Zespołu Szkół w Zarzeczu.

Rodziny

Konkurs ten przyczynił się do promocji

Szkół

im.

Jana

Pawła

II

Diecezji

Przemyskiej.

naszej okolicy i jej pięknych zabytków. Uczestnicy

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania

konkursu

uczestnikom konkursu oraz tym wszystkim, którzy

mieli

okazję

zwiedzić

Muzeum

Dzieduszyckich w Zarzeczu.

przyczynili się do jego realizacji.

KONKURS „MIEJSCE POWIATU PRZEWORSKIEGO
W KRAJU I EUROPIE NA PRZESTRZENI DZIEJÓW”
Konkurs wpisany na listę zawodów wiedzy,

W kategorii prace literacko-albumowe uczeń klasy

artystycznych i sportowych w Podkarpackim

IIIB PG Franciszek Rzeszutek zajął I miejsce.

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Konkurs został

W kategorii prace multimedialne - uczennica klasy

zorganizowany

IIIB Paulina Mazur zajęła II miejsce.

przez

Starostwo

Powiatowe

w Przeworsku, Wydział Oświaty, Kultury, Promocji
i Ochrony Zdrowia. Na konkurs wpłynęło 103
prace. W tym również prace naszych uczniów.
Cele

konkursu:

Rozbudzanie

zainteresowań historią regionalną. Przybliżanie
uczniom

problematyki

naszego

Powiatu

udziału
w

mieszkańców
wydarzeniach

ogólnokrajowych i europejskich na przestrzeni
dziejów. Rozbudzanie poczucia dumy z osiągnięć
mieszkańców miast i gmin Powiatu Przeworskiego.
Integrowanie różnych edukacji wokół problemu.
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BADANIA ROZWOJU FIZYCZNEGO I WYDOLNOŚCI FIZYCZNEJ
W dniach 20-21 maja 2019 roku w naszej

rozwojowych w aspekcie rozwoju somatycznego

szkole odbył się kolejny etap badań rozwoju

oraz wydolności fizycznej dzieci i młodzieży.

fizycznego i wydolności fizycznej. W badaniach

Badania

uczestniczyli uczniowie klas VI, VII, VIII i III

dydaktyczni Wydziału Wychowania Fizycznego

gimnazjum. Był to czwarty – ostatni etap badań

Uniwersytetu

Rzeszowskiego.

tej grupy dzieci i młodzieży. Celem badań

wykorzystano

sprzęt

prowadzonych przez kolejne cztery lata było

Wyniki

zdiagnozowanie zmian oraz tendencji

i wyłącznie do celów naukowych.

prowadzili

badań

pracownicy

naukowoDo

najnowszej

zostaną

badań
generacji.

wykorzystane

tylko

ZESPÓŁ ŚPIEWACZY WYRÓŻNIONY W REGIONALNYM PRZEGLĄDZIE
Dziewczęta z naszej szkoły śpiewające w Zespole
Śpiewaczym

zaprezentowały

dwie

pieśni:

"Wianki" i "Matko Niebieskiego Pana", które
wpisywały

się

w

zakres

wymaganych

regulaminem pieśni odpustowych.
Mimo że nie było tym razem odrębnej
kategorii dla zespołów młodzieżowych i nasze
artystki stanęły w szranki z dorosłymi, ich występ
9 czerwca 2019 r. odbył się XXI Regionalny

bardzo się podobał, zostały docenione i otrzymały

Przegląd Grup Śpiewaczych "Festyn pod platanem".

wyróżnienie.
dr Krzysztof Majkowski

FESTYN RODZINNY „DLA BARTKA” W ŻURAWICZKACH
Wspaniała
uśmiechnięte

zabawa,

twarze

dzieci,

piękna

pogoda,

rodziców

W tym dniu nasze serca biły gorąco,

oraz

ponieważ chcieliśmy być razem z Bartkiem –

dziadków to obrazki, które można było zauważyć

chłopcem, który potrzebuje szczególnej troski

podczas Festynu Rodzinnego, który odbył się

i wsparcia.

19 maja 2019 r. w Żurawiczkach.

Festyn

rozpoczęła

dyrektor

Szkoły

Podstawowej Teresa Pieniążek, która powitała
wszystkich Gości i złożyła życzenia wszystkim
Rodzinom.
Wskazała również jak ważną rolę w życiu
dziecka odgrywa kochająca matka i ojciec.
Przez słowo i przykład, przez kontakty i decyzje,
przez konkretne gesty i znaki rodzice uczą swoje
dzieci autentycznej wolności, która urzeczywistnia
się przez bezinteresowny dar siebie.
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Pani Dyrektor powiedziała również piękne

Dla najmłodszych dzieci przygotowano

słowa, że „bycie Rodziną oznacza, że jesteśmy

zjeżdżalnie oraz profesjonalne malowanie twarzy.

częścią czegoś pięknego, że kochamy i jesteśmy

Wszystkie atrakcje zostały przygotowane z myślą

kochani przez resztę swojego życia”.

o Bartku, ponieważ nigdy nie jest tak, żeby

Następnie dzieci wystąpiły z bogatym

człowiek czyniąc dobrze drugiemu człowiekowi

repertuarem, dzięki któremu udowodniły, że

tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie

potrafią przepięknie tańczyć, śpiewać i recytować

obdarowywany tym, co ten drugi przyjmuje

wiersze. Zachwyciły swoim talentem i odwagą

z radością. Zebrana kwota 4.000 zł, została

wszystkich zebranych. Niejedna łza zakręciła się

przeznaczona na leczenie i rehabilitację Bartka.

w oku, gdy dzieci recytowały wiersze pełne

Nasz Rodak Święty Jan Paweł II mówił:

miłości i szczerych podziękowań. Potem były

„Człowiek jest wielki nie przez to co posiada,

uściski i mnóstwo całusów.

lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Niech te

Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy
wzięli

udział

w

różnych

słowa będą podziękowaniem dla Wszystkich,

atrakcjach.

którzy okazali serce i wsparli nasze działania

Mieli możliwość licytacji obrazów oraz degustacji
przepysznych
naszych

ciast

kochanych

przygotowanych
rodziców.

Nie

na rzecz chorego Bartka.

przez

Krystyna Drapała

zabrakło

również wspólnego grillowania.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. WINCENTEGO WITOSA W ZARZECZU
Z ŻYCIA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. WITOSA W ZARZECZU
Zespół Szkół im. W. Witosa w Zarzeczu

w różnych wariantach smakowych oraz ochłodzić

włącza się w szereg imprez i uroczystości

się ożywczymi świeżo wyciskanymi sokami

organizowanych na terenie gminy i powiatu.

z jabłek, pomarańczy, cytryn i ogórków.

2 marca odbył się Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

6 czerwca dzielnie z całą społecznością

„Zapobiegajmy pożarom”. Wzorem ubiegłych lat

szkolną

nasza szkoła zaangażowała się w uroczystość

Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych.

podsumowania tego wydarzenia. Na uczestników

Gromkimi brawami nagradzaliśmy występujących.

konkursu,

To dla naszych uczniów również wartościowa

po

emocjach

czekała smaczna

zupa,

rozdania
bigos

oraz

nagród,
słodki

uczestniczyliśmy

w

Przeglądzie

lekcja życia.

poczęstunek.
Dzień Dziecka to jedno z najbardziej
wyczekiwanych wydarzeń nie tylko przez dzieci.
Na terenie zabytkowego zespołu pałacowoparkowego w Zarzeczu odbyły się gminne
obchody tego święta, podczas którego stoisko
przygotowali także nasi uczniowie. Było smacznie
i zdrowo. Wszyscy mogli popróbować ciasteczek

DOSKONALENIE ZAWODOWE
W marcu uczniowie klasy I Technikum

zawodowego. Uczniowie dowiedzieli się, jak ważne

odwiedzili firmę Bluxcosmetics, trudniącą się

jest dokonanie mądrego i odważnego wyboru

produkcją chemii gospodarczej oraz kosmetyków.

swojej drogi edukacyjno-zawodowej, budowanie

Młodzież

poczucia

dowiedziała

profesjonalny

się,

prowadzić

jak

firmę

w

sposób

produkcyjną,

umiejętności

eksportującą swoje wyroby na całą Europę oraz do

z innymi.

krajów Azji i Afryki. Prezes firmy opowiedział
zwiedzającym
produkcji,

od

o

skomplikowanym

tworzenia

procesie

receptur,

poprzez

pozyskiwanie surowców, produkcję, składowanie,
sprzedaż i wysyłkę gotowych wyrobów.
6

marca

klasa

druga

własnej

Technikum

uczestniczyła w warsztatach prowadzonych przez
p. Arkadiusza Nepelskiego – polonistę oraz
doświadczonego trenera w zakresie doradztwa
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UROCZYSTOŚCI I IMPREZY SZKOLNE
Jak co roku, w marcu świętowaliśmy Dzień

egzaminu maturalnego. Absolwentom życzymy

Św. Patryka. Z tego powodu dominował kolor

sukcesów w dorosłym życiu.

zielony i to nie tylko jeśli chodzi o odzież

W dniach od 1 do 8 czerwca 2019 roku

wierzchnią. Uczniowie kl. II TŻ przygotowali

21

uczniów

i

absolwentów

zdrowe smoothie, ciasta szpinakowe oraz tartę,

w wycieczce do słonecznej Italii. Podczas wyjazdu

które następnie serwowali całej społeczności

młodzież

szkolnej. Ponadto, odbył się finał konkursu

Watykan, Rzym, San Marino, a także odpoczywała

„Zdrowe i zielone“, w którym uczniowie mieli za

korzystając z kąpieli słonecznych i wodnych nad

zadanie przygotować smaczny, zielony i przede

brzegiem Adriatyku w malowniczym kurorcie

wszystkim zdrowy deser.

San Mauro a Mare.

zwiedziła

uczestniczyło

romantyczną

Wenecję,

W marcu gościł u nas Teatr „Kurtyna”
z Krakowa z nowym spektaklem profilaktycznym
pt. „Więzy krwi”. Program ukazywał wartość życia,
pomocy drugiemu człowiekowi, sens służenia
innym, podejmowania bezinteresownych działań,
które

wracają

dobrem

Mamy

nadzieję,

że

do

treści

ofiarodawcy.
prezentowane

w programie pomogą młodzieży w dokonywaniu
właściwych wyborów życiowych i otwarciu na
potrzeby drugiego człowieka.
26 kwietnia uczniowie klas IV Technikum:
technik logistyk oraz technik żywienia i usług
gastronomicznych ukończyli szkołę i przystąpili do

REALIZOWANE PROJEKTY
Końcem marca w naszej szkole odbyło się

zawodowej.

Było

to

niewątpliwie

cenne

podsumowanie projektu „Staże zawodowe – podróż

doświadczenie dla każdego uczestnika, dlatego

po wiedzę i doświadczenie”, który był finansowany

z łezką w oku będziemy wspominać tę podróż.

ze środków Unii Europejskiej w ramach programu

Końcem maja uczniowie klas I i II

POWER. Dzięki niemu 53 uczniów z naszej szkoły

Technikum żywienia i usług gastronomicznych

w

wzięli udział w projekcie „Stare potrawy w nowej

zawodach

technik

żywienia

i

usług

gastronomicznych oraz technik logistyk odbyło

odsłonie pomysłem na sukces”.

dwutygodniowe praktyki w Grecji, zdobyło nowe,

Zajęcia

poprowadziły

język.

otrzymał

z młodzieżą wyczarowały smakołyki, jakie jadały

certyfikat potwierdzający jego udział w kursach

nasze babcie. Projekt był zachętą powrotu do

przygotowujących do stażu oraz z odbytej praktyki

dawnych, zdrowych potraw.

projektu

28

Zarzeczu,

Koła

Gospodyń

uczestnik

w

z

cenne doświadczenia zawodowe oraz podszkoliło
Każdy

Wiejskich

panie

które

KURIER ZARZECKI

CZERWIEC 2019

Uczniowie klas II i III technikum wzięli

w naszej szkole odbyły się kolejne edycje kursów:

udział w projekcie pod nazwą ,,Tradycyjnie wesele

barmańskiego, kelnerskiego, carvingu, baristy oraz

regionu przeworskiego – obrzędy, zwyczaje,

obsługi kas fiskalnych. Realizowany był również

wierzenia i potrawy”. Było nam niezwykle miło

kurs obsługi wózków widłowych i obsługi

móc choć w części odtworzyć klimat tamtych lat...

oprogramowania logistycznego. Projekt umożliwił

W ramach projektu „Nowe umiejętności –

również

nowe możliwości”, którego jesteśmy uczestnikami,

40

uczniom

odbycie

podczas

tegorocznych wakacji płatnych staży zawodowych.

ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY
Młodzież szkolna chętnie dzieli się swoimi
umiejętnościami
i

kolegami.

z
Po

młodszymi

koleżankami

grudniowych

warsztatach

podczas

których

mogła

sprawdzić

swoje

zyskać

nowe

predyspozycje zawodowe.
Każdego,

kto

chce

kulinarnych i logistycznych, w których wzięło

kwalifikacje, we wspanialej atmosferze zgłębiać

udział ponad 500 uczniów szkół podstawowych

tajniki kuchni polskiej i innych narodów, a przede

i

wszystkim spędzać miło czas w czasie weekendów,

gimnazjów

postanowili

młodzież

opiekunami

zapraszamy na kurs gastronomiczny dla dorosłych.

„Podróże

Jesienią ruszyła jego pierwsza edycja. Uczestniczki

krajoznawcze z azjatyckimi kulinariami w tle”

zżyły się ze sobą i już dziś się martwią,

odbyły się warsztaty dla uczniów w zajeździe

że wszystko co dobre, szybko się kończy.

„Borowik”. Młodzież przygotowała stoiska ze

Trwa nabór do następnej grupy. Zapraszamy też do

wschodnimi pysznościami. „Szefem Kuchni” był

skorzystania z oferty na kusy rolnicze.

marcu

do

z

szkół.

W

wyruszyć

wraz

pod

okolicznych
hasłem

uczeń klasy IV Karol Mucha. Spod jego ręki

Młodzież kończącą gimnazjum i szkołę

wychodziły wyrafinowane potrawy cieszące wzrok

podstawową

i kubki smakowe. Można tez było poznać

z oferty naszej szkoły i dołączenia do grona

kulturę Wschodu.

uczniów

28 lutego i 1 marca odbyły się w naszej

zachęcamy

Zespołu

Szkół

do
im.

skorzystania
W.

Witosa

w Zarzeczu.

szkole „Warsztaty ekologiczne” dla uczniów klas
3 gimnazjum i 8 szkół podstawowych z Zarzecza
i Siennowa. Zajęcia w formie gier i zabaw
były okazją do zapoznania się z zagadnieniami
logistyki i ochrony środowiska, jak również do
integracji z naszą młodzieżą, poznaniem szkoły
i kierunków kształcenia.
26 kwietnia dla uczniów kończących szkołę
podstawową i gimnazjum zorganizowaliśmy Dzień
Otwarty.

Oprócz

informacji

na

temat

proponowanych kierunków i kształcenia młodzież

Grażyna Winiarz

wzięła udział w konkursach, quizach i zabawach,
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STYPENDIA WÓJTA GMINY ZARZECZE ROZDANE
19 czerwca 2019 roku Wójt Gminy

Stypendium otrzymało 11 uczniów, w tym

Zarzecze Tomasz Bury wręczył najzdolniejszym

6 absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej,

uczniom stypendia za wysokie wyniki w nauce

którzy spełnili kryteria określone w „Gminnym

i

Programie

szczególne

osiągnięcia

w

roku

2018/2019.

Rodzicom

zaś

gratulacyjne

i

słowa

wyraził

szkolnym

wręczył

listy

uznania

wspierania

edukacji

uzdolnionych

uczniów szkół, dla których organem prowadzącym

za

jest Gmina Zarzecze”.

wychowanie tak wspaniałych młodych ludzi.
Stypendyści – Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Maćkówce
Imię i nazwisko
Izabela Obłoza

Klasa Średnia
VIII

5,38

Osiągnięcia
Finalistka
przedmiotowego
Konkursu
z
Matematyki
organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Stypendyści – Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach
Imię i nazwisko

Klasa Średnia

Julia Trelka

III PG

5,4

Wiktoria Siupik

III PG

5,0

Agnieszka Kocur

VIII

5,4

Osiągnięcia
II miejsce w etapie Mapa Pomologiczna w Ogólnopolskim
Konkursie „Tradycyjny Sad”
II miejsce w etapie Mapa Pomologiczna w Ogólnopolskim
Konkursie „Tradycyjny Sad”
II miejsce w etapie Mapa Pomologiczna w Ogólnopolskim
Konkursie „Tradycyjny Sad”

Stypendyści – Zespół Szkół w Zarzeczu
Imię i nazwisko

Klasa Średnia

Osiągnięcia
1.

III A
PG

5,3

Karolina Drabik

VIII B

5,0

Gabriela Hajduk

VC

5,33

Gabriel Kwaśniak

VA

5,5

VII A

5,06

Aleksandra Majkut

Anna Bieniasz

Laureatka w etapie wojewódzkim X edycji Ogólnopolskiego
Konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana
Pawła II dla uczniów gimnazjum „Papież Słowianin”.
2. III miejsce i tytuł laureata w VI Wojewódzkim Konkursie
„Śladem Wielkich Polaków” - Juliusz Słowacki.
3. Finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o czasach
i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II „Papież Słowianin”
Finalistka etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli
Jana Pawła II” w roku szkolnym 2018/2019 dla uczniów
dotychczasowych gimnazjów oraz dla uczniów klas VII i VIII
szkoły podstawowej.
Laureatka Konkursu VI Dyktando Niepodległościowe „Po polsku
o historii” dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych
Laureat Konkursu VI Dyktando Niepodległościowe „Po polsku
o historii” dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych
III miejsce w konkursie wiedzy dla uczniów szkół gimnazjalnych
i podstawowych „Juliusz Słowacki i jego epoka”.

Amelia Kasperska

VII B

5,21

I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym na znaczek XIX
Krajowej Pielgrzymki Rodzin Szkół im. Jana Pawła II na Jasną
Górę pod hasłem „Wstańcie chodźmy”.

Franciszek Rzeszutek

III B
PG

4,30

III miejsce w XVI Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym
„Oszczędzamy Zasoby Ziemi”.

Katarzyna Kulpa
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Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
WERNISAŻ WYSTAWY MALARSTWA BEATY PRYMON
23 marca 2019 r. z inicjatywy Gminnej

odbiorców talentu malarskiego Beaty Prymon,

Biblioteki Publicznej oraz działającego przy niej

która po raz pierwszy zaprezentowała swoje

Dyskusyjnego

obrazy

Klubu

Książki,

w

Pałacu

szerszemu

Artystka

poprzez

Dzieduszyckich w Zarzeczu, miał miejsce wernisaż

twórczość

wystawy malarstwa Beaty Prymon połączony

swoje

z

Jak sama przyznała, wystawą otworzyła drzwi

koncertem

utworów

z

gatunku

muzyki

odkryła

gronu.

widzenie

zgromadzonymi

otaczającej

rzeczywistości.

klasycznej w wykonaniu zespołu Quiet Voices

do

z Pruchnika. Beata Prymon pochodzi z Zarzecza.

przefiltrowany

Jest absolwentką Liceum Sztuk Plastycznych

doświadczenia, uwieczniła na płótnach.

w

Jarosławiu,

obecnie

nauczycielką

własnego

przed

intymnego
przez

świata,
emocje,

który
nastrój,

Szkoły

Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarzeczu.
Od ponad 15 lat zajmuje się czynnie
malarstwem olejnym, które traktuje jako swoją
życiową pasję, formę wypełnienia wolnego czasu
oraz oderwania od rzeczywistości. Inspiruje ją
głównie przyroda. Na jej pracach można odnaleźć
wiele motywów kwiatowych, ale również akcenty
religijne. Wernisaż wystawy zgromadził licznych

XVI OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK
Dzień Bibliotekarza i rozpoczęcie XVI

Doceniliśmy wkład pisarki w kreowanie

Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek uświetniliśmy

życia

w Bibliotece 8 maja 2019 r. spotkaniem autorskim

koordynowanie

z

Wydarzenie

„Świątecznych Targów Książki”. Nie zabrakło pytań

zgromadziło miłośników talentu pisarki oraz

o kolejną powieść, ulubionych autorów, a także

członków

długiej kolejki po autografy.

pisarką

Magdaleną
zarzeckiego

Louis.

Dyskusyjnego

Klubu

Książki.

W

Pochodząca z Rzeszowa autorka, podczas
spotkania

kulturalnego

powiedziała:

na

Podkarpaciu

przez

jednym

z

„W

pisaniu

Nią

poprzez

rzeszowskich

wywiadów

autorka

najważniejsza

jest

przybliżyła okoliczności powstania

intrygująca historia i dobre jej opowiedzenie. Jeśli

książek, które wydaje od 2010 r. Poznaliśmy tło

książka dobrze "niesie", nieważne, czy jednego

napisania dokumentów literackich ze zbioru „Chcę

czytelnika zaprowadzi na skraj marzeń, a drugiego

wierzyć w waszą niewinność”, motywy powstania

wzruszy do łez. Moją największą ambicją jest nigdy

powieści „Zaginione” czy mocny i jakże aktualny

czytelnika nie zanudzić.”

literacki głos dotyczący pedofilii, który obrazuje
wydana w lutym 2019 r. powieść „Sonia”.
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SPOTKANIE AUTORSKIE DLA DZIECI Z MARCINEM KOZIOŁEM
Pierwszy dzień wiosny, 21 marca 2019 r.
przywitaliśmy w

nazywanego też „Władcą Piorunów”, uczniowie

Bibliotece barwnie, ciekawie,

pod opieką Gościa przeprowadzili doświadczenie

energetyzująco, a wszystko za sprawą Marcina

naukowe. Niektórzy z nich zostali „władcami

Kozioła - pisarza, który spotkał się w oranżerii

piorunów”.

Pałacu Dzieduszyckich z uczniami klas 4-6

ciekawego przekazu multimedialnego, poznali

z terenu gminy Zarzecze, by opowiedzieć o swojej

współczesnych

twórczości i zarazić młodych ludzi pasją czytania.

czternastoletnią niepełnosprawną Julkę, marzącą

Pan Marcin Kozioł jest m.in. autorem

o

lektury dla

klas 4-6 „Skrzynia Władcy Piorunów”.
Pisarz

przybliżył

byciu

Uczestnicy spotkania, za sprawą

odkrywcą

obdarzonego

i

zdolnością

książki,

w

detektywem,
synestezji,

tym
Toma

Spajka/

postać

Biszkopta – labradora, psa asystującego. Marcin

wynalazcy Nikoli Tesli, któremu zawdzięczamy

Kozioł otrzymał od młodzieży niezliczoną ilość

m.in.

ciekawych pytań. Równie długa był kolejka po

rozpowszechnienie

młodzieży

bohaterów

taniej

energii

elektrycznej. Odkrywając tajemnice Nikoli Tesli,

książki i autografy.

SPOTKANIE Z ANNĄ LUTOSŁAWSKĄ -JAWORSKĄ
Anna Lutosławska–Jaworska – aktorka

wrażenie na młodych i dorosłych uczestnikach

teatralna i filmowa, reżyser, pisarka, podróżniczka,

spotkania.

malarka. Uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej

wielokrotnie nagradzana. Oprócz Złotego Krzyża

w

Zasługi została uhonorowana m.in. nagrodą im.

Zarzeczu

spotkania

mieli

się

z

niecodzienną
panią

Anną

możliwość
w

Anna

Lutosławska-Jaworska

była

Pałacu

Ireny Solskiej za całokształt dorobku artystycznego,

Dzieduszyckich w Zarzeczu. Tematyka spotkania

a także istotny wpływ na rozwój polskiej sztuki

dotyczyła tego, jak powstaje książka. Autorka m.in.

aktorskiej.

takich książek dla dzieci jak „Czy Św. Franciszek

roku” za życie z pasją i otwarte serce.

Otrzymała tytuł „Krakowianki 2015

mieszka w Asyżu?”, „Jak Dorotka i Bartek poznawali
Ewangelię” opowiedziała dzieciom o procesie
twórczym, kontaktach pisarza z wydawnictwem,
różnych rodzajach książek. Podzieliła się swoimi
wspomnieniami z pracy na planie filmowym
serialu „Czterej pancerni i pies”. Pani Anna urzekła
zgormadzonych swoją otwartością, wewnętrznym
ciepłem, poczuciem humoru, niespotykaną energią,
a warto wspomnieć, że urodziła się w 1927 r.
Zdradziła

również

swój

przepis

na

długowieczność. Jej przebogata osobowość, bagaż

Magdalena Ćwikła

doświadczeń, wyczuwalna miłość do ludzi zrobiły
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZARZECZU
ZMIANY W ŚWIADCZENIU WYCHOWAWCZYM – 500+
Od lipca br. będzie można składać wnioski

Wnioski, będzie można składać w wersji

o przyznanie świadczenia wychowawczego tzw.

papierowej od 1.08.2019 r., z kolei w wersji

500+ na wszystkie dzieci do 18 lat bez względu

elektronicznej

na

wskazane

1.07.2019 r. Jeśli wnioskodawca złoży wniosek

świadczenie przyznawano na drugie i kolejne

w okresie lipiec–wrzesień 2019 r., świadczenie

dziecko bez kryterium dochodowego. Z kolei na

zostanie przyznane z wyrównaniem od 1.07.2019r.

pierwsze dziecko, tylko po spełnieniu kryteriów

Natomiast

dochodowych – 800 zł netto miesięcznie na osobę

po 30.09.2019 r. świadczenie zostanie przyznane

w rodzinie lub 1200 zł netto w rodzinie, której

od

członkiem jest dziecko z niepełnosprawnością.

wyrównania za lipiec i sierpień.

dochody

rodziny.

Dotychczas

nieco

w

miesiąca

wcześniej,

razie
złożenia

bo

złożenia
wniosku,

już

od

wniosku
czyli

bez

PROGRAM „DOBRY START”
Świadczenie w wysokości 300 zł to nowa

Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także

forma pomocy, która przysługuje na każde dziecko

drogą

uczące się w szkole podstawowej, gimnazjum,

Ośrodku Pomocy Społecznej w Zarzeczu. Wnioski

szkole

będzie można składać do 30 listopada.

ponadpodstawowej

oraz

szkole

tradycyjną

(papierową)

w

Gminnym

ponadgimnazjalnej - począwszy od pierwszej klasy

W przypadku wniosków złożonych w lipcu

szkoły podstawowej, aż do ukończenia przez

i sierpniu, rodziny otrzymają wyprawkę nie

dziecko 20 roku życia. W przypadku dzieci

później niż do 30 września. W przypadku

niepełnosprawnych,

wniosków złożonych w kolejnych miesiącach

świadczenie

przysługiwać

będzie do ukończenia 24 roku życia.

gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia

Wnioski będzie można składać już od

złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę

1 lipca online na stronie - empatia.mpips.gov.pl

świadczenia. Świadczenie „Dobry Start” otrzymają

lub przez bankowość elektroniczną.

rodziny niezależnie od posiadanego dochodu.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Wnioski na nowy okres świadczeniowy

Podstawą do ustalenia dochodu rodziny

2019/2020 dot. świadczeń rodzinnych, świadczeń

są dochody za 2018 r. lub w przypadku uzyskania

z funduszu alimentacyjnego można składać od dnia

dochodu w roku 2019 z miesiąca następnego

1.08.2019 r., a w przypadku wniosków składanych

od podjęcia zatrudnienia (np. jeżeli ktoś podjął

drogą elektroniczną - od dnia 1.07.2019 r.

zatrudnienie w miesiącu kwietniu 2019 r. to należy

Wnioski w formie tradycyjnej należy złożyć
w

Gminnym

w Zarzeczu

Ośrodku
lub

teleinformatycznego

za
-

Pomocy
pomocą

dołączyć zaświadczenie o dochodzie za miesiąc maj

Społecznej

2019r.), zaś w przypadku utraty dochodu z roku

systemu

2018 należy dołączyć świadectwo pracy.

empatia.mpips.gov.pl

oraz przez bankowość elektroniczną.
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USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Gmina

Zarzecze

podpisała

umowę

lekarza

orzecznika

Zakładu

Ubezpieczeń

z Wojewodą Podkarpackim w sprawie wysokości

Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy

i

i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub

trybu

przekazywania

Solidarnościowego

w

2019r.

Osób

orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej

Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań

egzystencji wydane na podstawie przepisów

w

Ministra

ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „USŁUGI

Ubezpieczeń Społecznych oraz dla dzieci do

OPIEKUŃCZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

16

–

o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

ramach

EDYCJA

Funduszu

środków

resortowego

2019.

Wsparcia

programu

Kwotę,

którą

otrzymano

na realizację w/w zadania to 11.600 zł.

roku

życia

z

orzeczeniem

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub

Środki przeznaczone będą na świadczenie

pomocy innej osoby w związku ze znacznie

specjalistycznych usług opiekuńczych osobom

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji

niepełnosprawnym

w

oraz

z

o

orzeczeniem

wieku

do

75

znacznym

r.ż

stopniu

konieczności

stałego

współudziału

na

co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,

niepełnosprawności, jak również z orzeczeniem

rehabilitacji i edukacji.

WIZYTA W MINISTERSTWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W

dniu 21.05.2019

r.

podkarpackiego, miała przyjemność uczestniczyć

Tomasz Bury – Wójt

w

Gminy

projektów w roku 2019 w ramach Programu

Zarzecze

Anna

oraz

Krzeszowska-

Gwóźdź
Gminnego
Pomocy

uroczystym

ograniczania

ogłoszeniu

przestępczości

wyników
i

naboru

aspołecznych

kierownik

zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława

Ośrodka

Stasiaka na lata 2018-2020 w edycji 2019. W

Społecznej

ramach projektu realizowane będą następujące

w Zarzeczu odebrali od Jarosława Zielińskiego -

zadania:

Sekretarza

Warszawie

skarbów”, warsztaty socjoterapeutyczne, w tym

dofinansowanie do projektu pt. „Dowiedz się

spotkanie z Mikołajem, widowiska profilaktyczne,

i działaj – profilaktyka dla dzieci i młodzieży

konkurs plastyczny, zajęcia z robotyki, zajęcia Alfa

z terenu gminy Zarzecze”. Gmina Zarzecze, jako

StreetFight,

jedna

psycholog.

z

Stanu

10

w

gmin

MSWiA

z

w

terenu

województwa

program

profilaktyczny

zatrudniony

„Archipelag

zostanie

również

LIDERZY KOOPERACJI
W dniu 6 czerwca 2019 r. została

Przeworskim

oraz

Gminą

Zarzecze.

Gmina

podpisana umowa o współpracy dotycząca pilotażu

Zarzecze, jako jedna z sześciu gmin z terenu

modelu

województwa

kooperacji

pomiędzy

Województwem

podkarpackiego

będzie

Podkarpackim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki

uczestniczyła w projekcie. Kwota do wykorzystania

Społecznej

to ok. 56.000 zł.

w

Rzeszowie,

a

Powiatem
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GMINNY DZIEŃ DZIECKA – POSTAW NA RODZINĘ
W dniu 2.06.2019 r. w zespole pałacowoparkowym w Zarzeczu odbył się Gminny Dzień
Dziecka – Postaw na rodzinę. Oficjalnego otwarcia
dokonał Tomasz Bury - Wójt Gminy Zarzecze.
Na scenie odbył się: pokaz tańca Mażoretek
z Zarzecza, występ Oddziału Hetmana Karola
Chodkiewicza

z

Zarzecza,

występ

uczniów

z Państwowej Szkoły Muzycznej w Przeworsku,
pokaz samoobrony Klubu Teitai Dojo z Przeworska,
występ duetu cyrkowego (klaun, żonglerka, pokaz
Fakira – fire show, chodzenie po szkle, akrobatyka,
tresura pieska, kameleon wielki, pokaz sztuczek.
Ogłoszono wyniki konkursu plastycznego „Źródło
mojej mocy – to rodzina bez przemocy, wręczono
dyplomy i nagrody. Monika Kmiecik i Piotr
Iwanko prowadzili gry i zabawy dla dzieci.
Organizatorzy zapewnili dla uczestników
atrakcje:

malowanie

wojskowego,

wozu

twarzy,

pokaz

strażackiego

oraz

sprzętu
wozu

policyjnego, fotobudkę, planetarium, dmuchańce,
przejażdżkę motocyklem, przejażdżki kucykami
i bryczką, ozdobienie własnoręcznie toreb z filcu
oraz prezentacja prac Środowiskowego Domu
Samopomocy w Zalesiu z filią w Łapajówce,
warsztaty kulinarne prowadzone przez Koło
Aktywnych Kobiet w Zarzeczu „Stare potrawy
w nowej odsłonie – pomysłem na sukces”, występ
Oddziału Hetmana Karola Chodkiewicza pod wodzą
Jana Hajduka, prezentację Zespołu Szkół im.
Wincentego

Witosa

w

Zarzeczu,

możliwość

wędkowania nad stawem oraz lody, wata cukrowa
i popcorn.
Gminny Dzień Dziecka – Postaw na rodzinę
– Zarzecze 2019 był doskonałą okazją do
aktywnego,

a

przede

wszystkim

rodzinnego

spędzenia czasu.
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PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU EKONOMIA SPOŁECZNA
W TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB CHORYCH
Gminny

Ośrodek

Pomocy

Społecznej

Przedszkole

Terapeutyczne

Promyczek

w Zarzeczu od kwietnia do czerwca 2019 r.

w Przeworsku, Środowiskowy Dom Samopomocy

realizował projekt pt. „Ekonomia społeczna

w Zalesiu, Środowiskowy Dom Samopomocy

w

w

twórczości

artystycznej

osób

chorych,

niepełnosprawnych”.
W

ramach

Sieniawie,

Dzienny

Dom

„Senior-Wigor”

w Białobokach, Dom Dziennego Pobytu dla osób
realizacji

w/w

projektu

starszych w Hucisku Jawornickim, Środowiskowy

w dniach 30.04.2019 r. oraz 14.05.2019 r. odbyły

Dom Samopomocy w Łopuszce Wielkiej, Dzienny

się wykłady nt. ekonomii społecznej i warsztaty

Dom Opieki w Gniewczynie Łańcuckiej, Warsztaty

nt. uzależnień. W wykładach i warsztatach

Terapii Zajęciowej w Przeworsku, Środowiskowy

uczestniczyło 20 osób. Uczestnicy mieli możliwość

Dom Samopomocy w Przeworsku.

poznać tematykę ekonomii społecznej, w tym
podmioty ekonomii

społecznej,

Dzięki występom uczestników było miło,

jak również

czasem wesoło, baśniowo, można było usłyszeć

zgłębić wiedzę nt. uzależnień. Głównym celem

pieśni regionalne, zobaczyć inscenizację wierszy,

projektu była promocja ekonomii społecznej

bajek, podziwiać układy choreograficzne.

wśród mieszkańców gminy Zarzecze w okresie od

Anna Krzeszowska-Gwóźdź, kierownik

kwietnia do czerwca 2019 r.

GOPS w Zarzeczu w swoim podziękowaniu

W dniu 6.06.2019 r. w zespole pałacowo

nawiązała do upominków dla uczestników –

parkowym w Zarzeczu odbył się Przegląd

aniołów i statuetek. Życzyła uczestnikom, aby

Twórczości

Artystycznej

Osób

Chorych,

anioły niosły ich na skrzydłach w trudnych

terenu

powiatu

chwilach życia, jak również by wspierały talenty,

przeworskiego. Osoby niepełnosprawne, chore

zaś statuetki aby przypominały o Zarzeczu

zaprezentowały

i wspólnie spędzonych chwilach.

Niepełnosprawnych

z
się

podczas

występów

artystycznych. Przedstawiona została również
działalność

podmiotów

ekonomii

społecznej,

tj. działalność spółdzielni socjalnej, warsztatów
terapii

zajęciowej,

samopomocy.

W

środowiskowych
Przeglądzie

domów

uczestniczyły

również dzieci i młodzież z ternu gminy Zarzecze.
Oficjalnego otwarcia Przeglądu dokonał Tomasz

Dziękujemy

Bury – Wójt Gminy Zarzecze.

Caritas

Archidiecezji

Przemyskiej oraz Podkarpackiemu Regionalnemu

Osoby chore, niepełnosprawne z różnych

Ośrodkowi Wsparcia Ekonomii Społecznej, gdyż

placówek na terenie powiatu przeworskiego

od tych instytucji wszystko się zaczęło i mogliśmy

mogły zaprezentować m.in. swoje umiejętności

wspólnie się spotkać.

teatralne, wokalne, taneczne.
Mogliśmy
następujących

podziwiać
uczestników:

Anna Krzeszowska-Gwóźdź
występy
Niepubliczne
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ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W Środowiskowym Domu Samopomocy

Każdy

z

zaproszonych

Ośrodków

w Zalesiu jak zawsze życie gna naprzód, każdego

zaprezentował swój repertuar, nagradzany przez

dnia doświadczamy nowej przygody bycia razem

oglądających gromkimi brawami.

z naszymi podopiecznymi, z ich radościami

Nasi

i smutkami, nadzieją i rezygnacją.

uczestnicy

brali

udział

w

XXI

Spartakiadzie Sportowej Środowiskowych Domów

W dniu 28 maja br. wzięliśmy udział

Samopomocy

Województwa

Podkarpackiego.

w Przeworskim Dni Godności Osób. Była to

W tym roku zawody odbywały się w Dębicy.

doskonała okazja do spotkania tych wszystkich,

Pierwsze

których los obdarzył niepełnoprawnością fizyczną

podopieczny Stanisław Drabik, dla którego było to

i intelektualną.

wielkie i niezapomniane przeżycie.

miejsce

w

unihokeju

zajął

nasz

Wspólny obiad, zabawy, tańce połączyły

Dzięki funduszom z rządowego programu

ich historie w jedną. W tym dniu mogliśmy

„Za Życiem”, w celu polepszenia warunków

zaprezentować rękodzieła z drewna, wykonane

bytowych, planujemy wymienić ogrodzenie wokół

przez

Ośrodka, panele, zakupić altanę do wspólnego

naszego

Szabowskiego. Prace

uczestnika

Bogusława

naszych podopiecznych

biesiadowania w ogrodzie.

można było również podziwiać 2 czerwca, podczas

Uczestnicy

Środowiskowego

Domu

Gminnego Dnia Dziecka w Zarzeczu. Dzieci miały

Samopomocy w Zalesiu z filię w Łapajówce

niesamowitą

przyjeżdżają do nas z nadzieją i wiarą, że tu,

frajdę

podczas

własnoręcznego

ozdabiania eko-toreb, które mogły zabrać do domu

w

i które będą im przypominały ten właśnie dzień.

rodzinnego ciepła a przede wszystkim poczucie

5 czerwca uczestniczyliśmy w imprezie

która staje się tradycją i corocznie na niej gościmy.
Kolejną okazją do wspólnego spędzenia
integracji

z

innymi

zrozumienie,

namiastkę

Anna Pejner-Szymańska

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pruchniku,

i

znajdą

bezpieczeństwa.

plenerowej „Harce po lesie”, zorganizowanej przez

czasu

Ośrodku,

ośrodkami

wspomagającymi osoby niepełnosprawne, był
Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych
i Chorych, odbywający się 6 czerwca na terenie
Zabytkowego Parku w Zarzeczu.
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ZAWIĄZANIE KOŁA AKTYWNYCH KOBIET W ZARZECZU
Członkinie

Koła

Wiejskich

W ramach programu odbyły się również

w Zarzeczu, które dotychczas nie zarejestrowały

wykłady z zakresu ekonomii społecznej dla

swojej

członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Zarzeczu.

działalności

Gospodyń

wystąpiły

jako

Grupa

Inicjatywna Koła Aktywnych Kobiet w Zarzeczu

Na

podstawie

powyższych

o udzielenie mikrograntu w wysokości 6 tys. zł.

nastąpiło

utworzenie

W skład tej „odważnej” grupy weszły: Mariola

Rozwoju

Ekonomii

Pelc–Futoma, Agnieszka Kuras, Anna Kucab.

z udziałem: Tomasza Burego - Wójta Gminy

W ramach programu

Partnerstwa

działań

Społecznej

w

na

Rzecz

Zarzeczu

„NAWIGATOR –

Zarzecze, Edwarda Kosteckiego - przedstawiciela

PROGRAM WSPIERANIA ROZWOJU EKONOMII

OSP Zarzecze, Jacka Zięby - przedstawiciela GOSiR

SPOŁECZNEJ”, zostały przeprowadzone wykłady

w Zarzeczu, Barbary Szczygieł - przedstawiciela

z ekonomii społecznej i uzależnień oraz warsztaty

CK w Zarzeczu, Anny Krzeszowskiej-Gwóźdż –

kulinarne

Podstawowej

przedstawiciela GOPS w Zarzeczu, Wojciecha

im. Jana Pawła II w Zarzeczu oraz Zespole

Wlazełka - Sołtysa Wsi Zarzecze, Bogusławy

Szkół

Hajduk - przedstawiciela KGW w Zarzeczu.

im.

dla

uczniów

Wincentego

Szkoły
Witosa

w

Zarzeczu

pn. „Stare potrawy w nowej odsłonie pomysłem na

Celem powyższego projektu była promocja

sukces”, podczas których zaprezentowano, jak

ekonomii społecznej wśród mieszkańców Gminy

w dzisiejszych czasach wykonać potrawy naszych

Zarzecze od maja do czerwca 2019 r.

babć, takich jak: masło, proziaki, zupę pomidorową
z

lanym

ciastem

oraz

zupę

Barbara Zięba

pomidorową

na pikantno. Podobne warsztaty odbyły się podczas
Gminnego Dnia Dziecka w Zarzeczu.

SPORT
TS MKS SAN JAROSŁAW- AZS UMCS LUBLIN
22 marca br. na hali sportowej GOSiR
Zarzecze odbył się mecz TS MKS SAN JAROSŁAWAZS UMCS LUBLIN. W spotkaniu lepsze okazały się
zawodniczki z Lublina wygrywając 33:30.
To wydarzenie miało na celu promocję
klasy sportowej o profilu piłki ręcznej powstającej
w Zespole Szkół im. W. Witosa w Zarzeczu, pod
wodzą byłego Reprezentanta Polski Seniorów,
Michała Kubisztala.
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TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY ZARZECZE
23 marca na hali GOSiR Zarzecze odbył się

Końcowa klasyfikacja wygląda następująco:

turniej piłki siatkowej o Puchar Przewodniczącej

1. Purella Czarni Rzeszów; 2. Gold Team, 3. Sanitex

Rady Gminy Zarzecze Małgorzaty Byrwy.

Lubaczów, 4. PHU Sarzyna, 5-6. Volley Zarzecze,

Współorganizatorem tego turnieju była

Wasco

Urzejowice,

7-8.

Volley

Więckowice,

drużyna Volley Zarzecze, która na co dzień czynnie

Energizer Gorliczyna.

trenuje na hali sportowej w Zarzeczu, a także

Najlepszym zawodnikiem turnieju został Rafał

z powodzeniem, bierze udział w Gminnej Lidze

Mitka z drużyny Purella Czarni Rzeszów.

Amatorskiej Piłki Siatkowej w Przeworsku.
W turnieju udział wzięło 8 drużyn,
podzielonych na dwie grupy, grając systemem
"każdy z każdym". Do półfinałów awansowało po
dwie najlepsze drużyny z grup a były to drużyny:
Purella Czarni Rzeszów, Gold Team, PHU Sarzyna
i Sanitex Lubaczów.
Turniej podobnie jak w roku ubiegłym,
wygrała

drużyna

Purella

Czarni

Rzeszów,

Piotr Iwanko

pokonując w finale drużynę GOLD Team.

POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE
23 czerwca br. na stadionie Gminnego

Zawody składały się z dwóch konkurencji,

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zarzeczu odbyły się
Powiatowe

Zawody

Młodzieżowych

tj. sztafety oraz rozwinięcia bojowego.

Sportowo-Pożarnicze

Drużyn

CTIF.

generalnej uzyskały drużyny: CTIF – CHŁOPCY -

drużyn

I miejsce OSP Gać, II miejsce OSP Sietesz,

młodzieżowych chłopięcych (Krzeszów, Sietesz,

III miejsce OSP Mikulice. CTIF DZIEWCZĘTA

Zarzecze, Grzęska, Gać, Chałupki, Kisielów, Krasne,

- I miejsce OSP Gać, II miejsce OSP Sietesz,

Ostrów, Mirocin, Ujezna, Maćkówka, Rozbórz,

III miejsce OSP Żurawiczki.

Wystartowało

w

Pożarniczych

Najlepsze wyniki końcowe w klasyfikacji

nich

20

Cieplice, Świętoniowa, Dębów, Białoboki, Zalesie,
Mikulice,

Widaczów)

oraz

15

Organizatorem

zawodów

był

Zarząd

drużyn

Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Przeworsku,

młodzieżowych dziewczęcych (Racławówka, Gać,

Komendant Powiatowy PSP w Przeworsku oraz

Ostrów, Ujezna, Mirocin, Chałupki, Mikulice, Sietesz,

Wójt Gminy Zarzecze.

Grzęska, Pełnatycze, Zalesie, Zarzecze, Gać II,

Barbara Zięba

Żurawiczki, Wolica).
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