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Planowane dochody gminy na rok 2016 wynoszą 21.338 tys. zł, w tym: 

  

  

 1 

  

  

  

  

  

DOCHODY WŁASNE 6.341 tys. zł 30% 

podatek rolny  688 tys. zł  

podatek od nieruchomości  

(w tym podatek od nieruchomości gminnych podlegających opodatkowaniu – 167 tys. zł) 
 1.536 tys. zł  

podatek od środków transportowych  81 tys. zł  

pozostałe podatki i opłaty lokalne, czynsze  1.008 tys. zł  

opłaty za odbiór odpadów  342 tys. zł  

wpływy ze sprzedaży nieruchomości 450 tys. zł  

podatek od dochodów osobistych - PIT 2.236 tys. zł  
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SUBWENCJE 10.764 tys. zł 50% 

oświatowa  6.470 tys. zł  

wyrównawcza  4.087 tys. zł  

równoważąca  207 tys. zł  
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DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE  3.928 tys. zł 18% 

ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI SPOŁECZNEJ 

świadczenia rodzinne  3.006 tys. zł  

zasiłki i pomoc w naturze  91 tys. zł  

usługi opiekuńcze i specjalistyczne  35 tys. zł  

utrzymanie ośrodka pomocy społecznej  55 tys. zł  

utrzymanie środowiskowego domu samopomocy w Zalesiu i Łapajówce 689 tys. zł  

administracja publiczna (USC i obrona cywilna)  52 tys. zł  

 4  

  

Planowana dotacja od Wojewody Podkarpackiego na przebudowę drogi 

„Rożniatów - Obwodnica” 
   305 tys. zł 2% 

    

Planowane wydatki gminy na rok 2016 wynoszą 21.338 tys. zł, w tym: 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE, W TYM:   8.591 tys. zł 

szkoły podstawowe  4.518 tys. zł 

gimnazja    1.759 tys. zł 

oddziały przedszkolne, klasy zerowe  524 tys. zł 

utrzymanie publicznego przedszkola w Zarzeczu 211 tys. zł 

specjalna organizacja nauki i metody pracy z dziećmi i młodzieżą 592 tys. zł 

dotacja dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy i do Przeworska 185 tys. zł 

dowożenie uczniów do szkół i dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej w Jarosławiu 334 tys. zł 

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół  300 tys. zł 

odpis na fundusz świadczeń dla nauczycieli emerytów  56 tys. zł 

świetlice szkolne i stypendia 80 tys. zł 

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  32 tys. zł 

2. 

 

 

 

POMOC SPOŁECZNA, W TYM :  4.518 tys. zł 

świadczenia rodzinne  3.041 tys. zł 

opłata za pobyt 4 osób w domu pomocy społecznej 128 tys. zł 

zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 121 tys. zł 

dodatki mieszkaniowe 23 tys. zł 

koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej 355 tys. zł 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne 100 tys. zł 

dożywianie dzieci w szkołach 40 tys. zł 

PROJEKT BUDŻETU GMINY ZARZECZE NA ROK 2016 
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placówki opiekuńczo – wychowawcze , rodziny zastępcze i asystent rodzinny 21 tys. zł 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zalesiu i Łapajówce 689 tys. zł 

3. 
Utrzymanie administracji publicznej, Rady Gminy, promocja gminy, prowizja za inkaso 

podatków oraz koszt zatrudnienia pracowników grupy remontowej 
2.293 tys. zł 

4. Dotacja dla Zakładu Komunalnego Gminy Zarzecze (dopłata do różnicy cen ścieków) 151 tys. zł 

5. Dopłata do kanalizacji wsi Żurawiczki, Maćkówka, Zalesie (dla PGK) 76 tys. zł 

6. 
Utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  

(w tym remonty remiz ze środków funduszu sołeckiego – 16 tys. zł) 
243 tys. zł 

7. 
Oświetlanie ulic, konserwacja lamp świetlnych i wykonanie oświetlenia w Pełnatyczach  

(w tym fundusz sołecki  - 5 tys. zł) 
252 tys. zł 

8. 
Utrzymanie budynków mienia komunalnego, Ośrodków Zdrowia w Zarzeczu 

 i Żurawiczkach (w tym podatek od nieruchomości – 167 tys. zł) 
303 tys. zł 

9. 
Wykonanie dokumentacji na zadanie pn. „Odnowa wsi Rożniatów” – 25 tys. zł  

i „Odnowa wsi Maćkówka” – 25 tys. zł 

 

50 tys. zł  

10. Opracowanie dokumentacji - rozbudowa ujęcia wody w Zarzeczu  25 tys. zł 

11. 
Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Łapajówka, Rożniatów, Maćkówka, Siennów, 

Zalesie, Zarzecze, Żurawiczki (w tym w ramach funduszu sołeckiego – 54 tys. zł) 
1.251 tys. zł 

12. 
Dofinansowanie budowy chodników w miejscowościach: Kisielów, Rożniatów, Siennów, 

Pełnatycze, Zalesie, Zarzecze, Żurawiczki (w tym w ramach funduszu sołeckiego -118 tys. zł) 
404 tys. zł 

13. Bieżące utrzymanie dróg gminnych 125 tys. zł 

14. 
Dofinansowanie remontu konstrukcji dachu  rotundy na Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu 

(wniosek o dotację złożony do Ministra Kultury) 
25 tys. zł  

15. Modernizacja sanitariatów w Pałacu  w Zarzeczu 30 tys. zł 

16. 
Ochrona zabytków  

(utrzymanie, konserwacja, monitoring pałacu, remont budynków „Jaskółka” i „Arkady”) 
93 tys. zł 

17. Dotacja dla Centrum Kultury w Zarzeczu (w tym utrzymanie parku i organizacja Dnia Zarzecza) 479 tys. zł 

18. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarzeczu 99 tys. zł 

19. 

KULTURA FIZYCZNA, W TYM: 643 tys. zł 

Dofinansowanie klubów sportowych działających na terenie gminy 190 tys. zł 

Organizacja masowych imprez sportowych 14 tys. zł 

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Sport i Rekreacji w Zarzeczu  

(w tym podatek od nieruchomości – 60 tys. zł) 
427 tys. zł 

 
Zakup materiałów i sprzętu dla sportowców w ramach funduszu sołeckiego  

(Maćkówka, Rożniatów, Zarzecze, Żurawiczki) 
12 tys. zł 

20. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 72 tys. zł 

21. Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy  24 tys. zł 

22. Odbiór odpadów z gospodarstw domowych  342 tys. zł 

23. 
Pozostałe zadania (tj. konserwacja urządzeń melioracyjnych, opracowanie planów przestrzennych, 

wpłaty 2% z podatku rolnego do Izb Rolniczych, odsetki od zaciągniętych kredytów) 
336 tys. zł 

24. Rezerwa na nieprzewidziane wydatki  200 tys. zł 

25. Spłata kredytów i pożyczek 713 tys. zł  

Planowane zadłużenie na koniec 2016 roku 7.185 tys. zł  tj. 33,7 % w stosunku do planowanych dochodów
  

 

Barbara Podolak 
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MIEJSCOWOŚĆ ZADANIE 

ŚRODKI 

FUNDUSZU 

SOŁECKIEGO 

ŚRODKI 

WŁASNE 

GMINY 

RAZEM 

Kisielów 
Budowa chodników 15 000 18 000 33 000 

Zakup wyposażenia do remizy i paliwa do kosiarki 2 417  -  2 417 

 17 417 18 000 35 417 

Łapajówka 
Budowa chodnika 12 133 12 000 24 133 

Zakup paliwa i części do kosiarki 1 000  -  1 000 

 13 133 12 000 25 133 

Maćkówka 
Przebudowa drogi gminnej 27 000 27 000 54 000 

Zakup materiałów i wyposażenia dla sportowców 1 002  -  1 002 

 28 002 27 000 55 002 

Pełnatycze 

Budowa chodnika 17 500 17 500 35 000 

Wykonanie oświetlenia przy drodze 5 000   - 5 000 

Koszenie poboczy przy drogach 1 000   - 1 000 

Zakup tablic informacyjnych 1 500   - 1 500 

Zakup paliwa i części do kosiarek 1 126   - 1 126 

 26 126 17 500 43 626 

Rożniatów 

Budowa chodnika 20 000 76 000 96 000 

Zakup paliwa i części do kosiarki 2 370   - 2 370 

Zakup sprzętu i wyposażenia dla sportowców 1 600   - 1 600 

 23 970 76 000 99 970 

Siennów Budowa chodnika 28 000 73 000 101 000 

 28 000 73 000 101 000 

Zalesie 

Przebudowa drogi gminnej 15 000 15 000 30 000 

Zakup paliwa i części do kosiarki 1 000   - 1 000 

Remont remizy OSP 1 193   - 1 193 

 17 193 15 000 32 193 

Zarzecze 

Budowa chodnika 17 000 20 000 37 000 

Remont remizy OSP 5 000   - 5 000 

Zakup sprzętu dla sportowców 5 000   - 5 000 

Remont kapliczki i krzyża 1 002   - 1 002 

 28 002 20 000 48 002 

Żurawiczki 

Budowa chodnika 20 500 41 500 62 000 

Zakup sprzętu dla sportowców 3 000   - 3 000  

Zakup wyposażenia do remizy 1 000   - 1 000 

Zakup paliwa i części do kosiarek 1 002    - 1 002 

Zakup siatki na piłkochwyty 1 000   - 1 000 

Zakup stroju ludowego 1 500   - 1 500 

 28 002 41 500 69 502 

OGÓŁEM 209 845 300 000 509 845 

Barbara Podolak 

PRZEZNACZENIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2016 
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 Jednym z podstawowych zadań każdej gminy 

jest pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje. 

Tak się dzieje i w naszej małej gminie. Przełom 2015  

i 2016 roku przynosi wiele naborów wniosków  

na dofinansowanie inwestycji. Urząd Marszałkowski  

w Rzeszowie ogłosił kilkanaście naborów wniosków  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

 Gmina Zarzecze będzie aplikować o środki  

na termomodernizację budynków użyteczności 

publicznej, wśród których znajdują się wszystkie nasze 

szkoły; remizy strażackie w Kisielowie, Maćkówce, 

Zalesiu oraz budynek Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Zalesiu. Szacowany koszt inwestycji 

polegającej na dociepleniu ścian zewnętrznych  

i stropów, wymianie stolarki okiennej i systemów 

grzewczych wynosi ok. 2,4 mln. złotych.  

Przy dofinansowaniu tejże inwestycji przy 85% Gmina 

pozyska około 2 mln złotych dotacji.  

 Kolejnym zadaniem, na jakie planujemy 

pozyskać 680 tys. zł dofinansowania jest wyposażenie 

szkół. W ramach tego wniosku aplikować będziemy na 

montaż windy osobowej w Zespole Szkół w Zarzeczu 

oraz na zakup sprzętu komputerowego do wszystkich 

szkół z terenu gminy. 

 Ochrona zabytków jest jednym z priorytetów 

Gminy Zarzecze, w związku z czym we współpracy  

z Powiatem Przeworskim została opracowana 

dokumentacja techniczna na II etap rewitalizacji zespołu 

parkowo-pałacowego w Zarzeczu. W ramach inwestycji 

przewidziana jest budowa alejek, ciągów pieszych, 

miejsc postojowych oraz montaż małej architektury  

i rozbudowa oświetlenia. Zadanie przewiduje również 

prace remontowo-konserwatorskie przypałacowej 

oficyny oraz budynków „Arkady” i „Jaskółka”. 

Szacowany koszt inwestycji wynosi 3,5 mln zł,  

a naszym zamiarem jest pozyskanie 3 mln dotacji. 

 Na swoją przebudowę czeka budynek starej 

szkoły w Zarzeczu. W przyszłym roku ogłoszony 

będzie nabór na inwestycje służące upowszechnianiu 

kultury. Wykonana już została dokumentacja 

techniczna na prowadzenie tej inwestycji, dzięki której  

z zabytkowego pałacu przeniesiona zostanie Biblioteka  

i Centrum Kultury. Szacowany koszt robót 

budowlanych wynosi 1,4 mln zł, a my będziemy 

aplikować o dotację w wysokości 1,2 mln zł. 

 W III kwartale 2016 r. wnioskować będziemy  

o 680 tys. zł na dofinansowanie zakupu samochodu 

strażackiego dla OSP w Zarzeczu. 

 Ponadto obecnie opracowywane są 

dokumentacje techniczne dla Rożniatowa i Maćkówki  

w ramach odnów wsi oraz na rozbudowę ujęcia wody 

w Zarzeczu. Również na te zadania liczymy pozyskać 

środki pochodzące z Unii Europejskiej, w przypadku 

odnów wsi liczymy na dofinansowanie w kwocie 428 

tys. zł na każdą z wiosek. 

 Kolejnymi planowanymi przez Gminę Zarzecze 

inwestycjami są remonty dróg gminnych oraz 

współpraca z Powiatem Przeworskim, dzięki której 

przebudowane zostaną drogi powiatowe na Parcelacji 

Pełnatyckiej i na Kamienicy w Żurawiczkach. 

Szacowany koszt remontów dróg powiatowych wynosi 

970 tys. zł, dofinansowanie w ramach środków  

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 

63,63%, pozostałą część sfinansuje Powiat Przeworski  

z Gminą Zarzecze. 

 Złożony w październiku br. wniosek do 

Wojewody Podkarpackiego na remont obwodnicy 

w Rożniatowie został oceniony pozytywnie. Jednakże 

lista przyznanych dotacji zostanie opublikowana  

w styczniu 2016 r. W przypadku otrzymania dotacji 

uzyskamy 305 tys. zł na przeprowadzenie tej inwestycji.  

 To najważniejsze z planowanych zadań na 

najbliższe lata. O wynikach naborów będziemy pisać  

w kolejnych wydaniach „Kuriera Zarzeckiego”. 

 Zapewne w trakcie roku pojawi wiele innych 

zadań, o których dzisiaj jeszcze nam nie wiadomo. 

Pewnym jest, że planowane inwestycje wpłyną bardzo 

korzystnie na poprawę warunków życia mieszkańców 

naszej gminy. 

   

Paweł Płocica 

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU 
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W 2009 roku powstał projekt budowy 

biogazowni rolniczej w Zarzeczu. Początkowo 

projekt miał być realizowany przez PGE Energia 

Odnawialna Sp. z o.o., ale w roku 2013 doszło do 

zmiany właściciela projektu. Od tego momentu 

inwestorem biogazowni jest BIORES sp. z o. o. 

należąca do grupy EVERCON sp. z o.o., zajmującej 

się realizacją inwestycji w odnawialne źródła 

energii, w szczególności budową biogazowni 

rolniczych i instalacji fotowoltaicznych.  

Po przejęciu projektu nowy inwestor rozpoczął 

działania związane z przygotowaniem inwestycji, 

w efekcie których pod koniec 2014 r. zostało 

uzyskane pozwolenie na budowę biogazowni 

rolniczej o mocy do 1 MW.   

Celem budowy biogazowni jest 

zagospodarowanie odpadów z rolnictwa, a także 

nadwyżki lokalnej produkcji rolnej poprzez 

wykorzystanie kiszonek kukurydzy i kiszonek 

traw. Lokalizacja planowana jest po północnej 

stronie wsi Pełnatycze. Realizacja inwestycji będzie 

prowadzona przez EVERCON sp. z o.o.,  

która na terenie Zakładu Doświadczalnego 

Instytutu Zootechniki w Odrzechowej zrealizowała 

i od ponad roku nadzoruje pracę biogazowni  

o mocy 0,5 MWe. 

Biogaz produkowany w procesie 

beztlenowej fermentacji metanowej, w szczelnych 

zbiornikach fermentacyjnych, dostarczany jest do 

układu kogeneracyjnego, w którym następuje jego 

spalanie w celu produkcji energii elektrycznej oraz 

ciepła. 

Układ kogeneracyjny składa się z silnika 

gazowego i generatora. Wyprodukowana przez 

generator energia elektryczna będzie 

odprowadzana do sieci dystrybucyjnej, a energia 

cieplna z chłodzenia silnika zostanie wykorzystana 

głównie na potrzeby Spółdzielni Mieszkaniowej  

w Zarzeczu. Nadwyżki energii cieplnej  

w okresie letnim będą wykorzystywane m.in. na 

potrzeby suszarni drewna i suszarni zielonek. 

Planowana biogazownia będzie miała moc 

do 1 MWe i będzie produkować ok. 8 000 MWh 

energii elektrycznej i 30 000 GJ energii cieplnej.  

Należy podkreślić, że powstający w procesie 

technologicznym poferment jest znakomitym 

nawozem mineralnym  o neutralnym pH z dużą 

zawartością azotu, fosforu i potasu. Będzie on 

wykorzystywany przez okolicznych rolników jako 

naturalny nawóz mineralny. Do największych zalet 

pofermentu należy  wysoka przyswajalność tego 

nawozu przez rośliny przy braku jakiegokolwiek 

uciążliwego zapachu. 

Biogazownia rolnicza poza dostarczeniem 

taniej energii cieplnej odbiorcom w Zarzeczu, 

umożliwi utworzenie nowych miejsc pracy 

związanych z eksploatacją biogazowni, a także 

pozwoli na lepsze zagospodarowanie lokalnej 

produkcji rolniczej.  

Uchwalenie w 2015 r. ustawy  

o odnawialnych źródłach energii daje szansę na 

rozpoczęcie realizacji inwestycji w 2016 r. pod 

warunkiem wejścia w życie rozporządzeń 

wykonawczych do w/w ustawy. Rozpoczęcie  

w przyszłym roku procesu inwestycyjnego 

umożliwiłoby jego zakończenie pod koniec 2017 r. 

przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. 

Jerzy Kędzior 

 

CO DALEJ Z BIOGAZOWNIĄ? 
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 Ecobamal sp. z o.o. swą działalność rozpoczęła 

w 2004 roku. Spółka powstała z inicjatywy jej 

założycieli. Siedziba spółki znajduje się w miejscowości 

Gaje w gminie Stubno, woj. podkarpackie. 

 Od początku swego istnienia celem spółki jest 

intensywny rozwój w kierunku wytwarzania paliwa 

ekologicznego z odnawialnych źródeł energii. 

 Obecnie spółka zarządza plantacjami roślin 

energetycznych o łącznej powierzchni około 330 ha,  

w tym ponad 150 ha na terenie gminy Zarzecze i gmin 

ościennych. Większość stanowi uprawa wierzby 

energetycznej oraz miscathusa. Posiadamy także 

mniejsze plantacje malwy pensylwańskiej  

i topinambura. Powyższa działalność spółki nie 

wyczerpuje katalogu zajęć. Firma świadczy usługi 

rębakiem przejezdnym w zakresie rozdrabniania 

odpadów drzewnych. 

  Od 2005 roku spółka zajmuje się produkcją 

ekologicznych brykietów opałowych z drewna oraz 

słomy współpracując w tym zakresie z rolnikami.  

Swoje wyroby w formie biomasy spółka dostarcza  

do elektrociepłowni. 

 Ekspansji jednak nie koniec, jako że firma chcąc 

poszerzyć działalność w zakresie odnawialnych źródeł 

energii postanowiła zrealizować dwa projekty budowy 

elektrowni produkujących energię z OZE. 

 Najbliższe plany spółki zakładają budowę farmy 

fotowoltaicznej w gminie Zarzecze na działce  

pomiędzy Zarzeczem, a Pełnatyczami o powierzchni  

2 ha, na której zostaną zamontowane moduły 

fotowoltaiczne  w łącznej ilości 4080 szt. produkujące 

czystą energię elektryczną ze słońca. 

 Spółka posiada wszystkie zezwolenia potrzebne 

do realizacji tego przedsięwzięcia łącznie  

z pozwoleniem na budowę i warunkami 

przyłączeniowymi do energetycznej sieci zawodowej. 

 Rozpoczęcie budowy planowane jest  

w pierwszej połowie 2016 roku, jednak warunkiem 

rozpoczęcia inwestycji będzie otrzymanie funduszy 

pomocowych, o które spółka wystąpiła. W przypadku 

wsparcia finansowego oraz sprzyjającej polityki rządu 

w tym zakresie inwestycja zostanie zakończona końcem 

2016 roku. 

Piotr Malinowski  

 
 
 
 Strukturę agrarną w gminie Zarzecze można 

porównać do wielu gmin w województwie 

podkarpackim oraz pozostałych województwach polski 

południowo-wschodniej.  

 Średnia gospodarstwa w gminie Zarzecze 

wynosi poniżej 3 ha, w woj. podkarpackim 4,6 ha,  

w kraju ponad 10 ha, a przykładowo  

w woj. lubuskim 20 ha, a w zachodniopomorskim 

ponad 30 ha. 

 Średnia działka w gminie Zarzecze ma 

powierzchnię poniżej 50 arów. Spora część działek  

ma powierzchnię poniżej 20 arów. Część działek nie  

ma  uregulowanego stanu prawnego, tj. właścicielami  

są osoby nieżyjące lub zostały nieformalnie zakupione.  

 Część działek, w tym i zagrodowe nie posiada 

dostępu do żadnej drogi, czyli dojeżdżając do pola czy 

zagrody trzeba mieć zgodę sąsiada, co powoduje wiele 

nieporozumień i konfliktów. 

 Niejednokrotnie właścicielami jednej drogi, przy 

której usytuowanych jest kilka zagród jest kilkunastu 

właścicieli, w tym kilku nieżyjących.  Ulice te są często 

w fatalnym stanie, gdyż gmina nie ma podstawy 

prawnej, aby je ulepszać i remontować. 

 Drogi  transportu rolnego są w większości  

o szerokości od 2,5 do 3 metrów w części przebiegające 

w wąwozach. Aby przejechać kombajnem, czy inną 

nowszą maszyną trzeba przejeżdżać po polach 

uprawnych. 

FOTOWOLTAIKA W GMINIE ZARZECZE 

JAK UZYSKAĆ SUKCES W SCALENIACH GRUNTÓW? 
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 Są działki nieuprawiane z powodu 

nieuregulowanych stosunków wodnych, zakrzaczone. 

 Każde z gospodarstw posiada od kilku  nawet 

do kilkudziesięciu działek. Rekordzista w gminie 

Zarzecze posiada 210 działek.  

 Samorządy gminne i powiatowe przystępują 

niechętnie do scaleń. Jest przekonanie w oparciu  

o doświadczenia z poprzednich lat, że przez scalenia 

można przegrać wybory na Wójta czy Starostę. 

 Aby przystąpić do scaleń koniecznym jest, aby 

zgodę na   przeprowadzenie scaleń wyraziło minimum 

50 procent rolników posiadających ponad połowę 

gruntów w danej miejscowości. 

 Jednak do podjęcia ostatecznej decyzji  

o rozpoczęciu scaleń winniśmy listę przeciwników 

sprowadzić nieomal do zera. 

 Aby do tego doprowadzić trzeba przekonać 

argumentami nieprzekonanych. Nie da się przekonać 

oponentów podczas jednego spotkania.  

 Najlepiej do przekonania do celowości scaleń 

przemawia dobre rozwiązanie projektowanej sieci dróg. 

 Korzystnym jest, aby na kolejne spotkanie  

w sprawie scaleń przedstawić projektowany, nowy 

układ komunikacyjny na terenie całej miejscowości, 

założenia rekultywacji, a nawet rozwiązania  

w zakresie stosunków wodnych. 

 Argumentem przystąpienia do scaleń jest na 

pewno zmniejszenie ilości działek oraz zbliżenie ich do 

siedziby gospodarstwa. Mocnym argumentem jest 

bezpłatne uregulowanie stanu prawnego poprzez 

założenie ksiąg wieczystych bez konieczności 

sporządzania kosztownych aktów notarialnych.  

 Podczas scaleń istnieje możliwość pozbycia się 

zbędnych działek czy dokupienia gruntów, transakcje te 

podczas scaleń odbywają się bezkosztowo. 

 Winniśmy uświadomić uczestnikom scalenia 

gruntów, że scalenia nie obejmują terenów 

budowlanych oraz sadów, jagodników i że podczas 

scaleń można uregulować stan prawny dróg  zrzekając 

się prawa własności na rzecz gminy w zamian za 

uzyskaną rekompensatę gruntową czy finansową.  

 W związku z tym, że scalenia przeprowadza 

Starosta, to Wójt Gminy prawnie występuje tylko jako 

jeden z uczestników scalenia w stosunku do gruntów 

mienia komunalnego. 

 Ustawa o scaleniu i wymianie gruntów nie 

nakłada na Wójta Gminy żadnych praw i obowiązków, 

poza obowiązkiem przejęcia przez Gminę dróg  

i placów. 

 Ale praktycznie Wójt winien uczestniczyć, 

najlepiej osobiście możliwie we wszystkich spotkaniach 

i ustaleniach związanych ze scaleniami. 

 Scalenia przeprowadza upoważniony przez 

Starostę geodeta – projektant scalenia przy udziale 

komisji, w której skład wchodzi: Rada Uczestników 

Scalenia licząca od 3 do 12 osób oraz przedstawiciel 

Starosty, Izby Rolniczej i Agencji Nieruchomości 

Rolnych.  

 Mimo, że ustawa nie daje prawnej możliwości 

uczestnictwa w komisji scaleniowej Wójtowi Gminy  

to może zaangażować się  jako uczestnik scalenia 

zarządzający gruntami mienia komunalnego. 

 Istotną rolą komisji scaleniowej oprócz 

współdziałania na etapie przygotowania sieci dróg  

i nowej ustawki działek jest rozpatrywanie na bieżąco 

zastrzeżeń zgłaszanych przez uczestników scalenia, 

których jest wiele. 

 Są to dziesiątki, a nawet setki godzin poświęcone 

przez poszczególnych członków komisji na współpracę 

z geodetami, ale również  rozpatrywanie zgłoszonych 

zastrzeżeń, za które to żaden z członków komisji  

nie otrzymuje wynagrodzenia. 

 Dlatego bardzo ważny jest dobór członków 

Rady Scaleniowej wybieranej przez uczestników 

scalenia mogących poświęcić społecznie wiele godzin, 

ale również zachowujący się w sposób obiektywny. 

 Podczas realizacji scaleń dotychczas właściciele 

gruntów zmuszeni byli do przekazania do 3 % 

powierzchni gruntów na tworzenie nowej sieci dróg.  

W przypadku większych gospodarstw była to znaczna 

powierzchnia. 
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 Przy obecnych założeniach rolnicy nie muszą już 

przekazywać gruntów na drogi, lecz na ten cel 

przeznacza się grunty mienia komunalnego, skarbu 

państwa lub w przypadku ich braku przekazujący grunt 

otrzymują ekwiwalent pieniężny. 

 Również w obecnej perspektywie na lata 2014 - 

2020 ponad dwukrotnie to jest z 900 do 2000 Euro 

wzrosła stawka na 1 hektar  zagospodarowania 

poscaleniowego, co daje możliwość wykonania  

w większości dróg odpowiednio utwardzonych. 

 Bardzo ważną decyzją uczestników scalenia jest 

ustalenie stawki za 1 ha gruntów, które to będą 

odkupywane i sprzedawane przez uczestników 

scalenia. Stawka ta winna równoważyć podaż i popyt 

na ziemię.  

 Rekompensatą za występujące utrudnienia 

podczas scaleń są ulgi w podatku rolnym. W pierwszy 

roku prowadzenia scaleń rolnicy objęci scaleniem nie 

płacą podatku rolnego w drugi płacą 25 %,  

a w trzecim roku 75%. Ulga ta jednak nie jest 

rekompensowana Gminie. 

Co uzyskujemy po zakończeniu scaleń: 

 zmniejszenie ilości działek około 40 %, 

 prawie w 100 % uregulowany stan prawny, każda 

działka posiada założoną księgę wieczystą, 

 znika większość miedz i wąwozów, 

 każda działka ma dostęp do drogi  publicznej, 

 układ komunikacyjny składa się z dróg 

normatywnych o szerokości od 4 do 8 metrów 

i w części utwardzonych, 

 znaczenie wzrastają ceny gruntów rolnych, 

 zostają poprawione stosunki wodne, giną nieużytki. 

 W ostatnio scalanej wiosce Rożniatów, w gminie 

Zarzecze większość gospodarstw usytuowana była przy 

16 ulicach stanowiących własność prywatną, w tym w 

znacznej części nieżyjących, a po scaleniach 14 ulic stało 

się  własnością gminy i zostały utwardzone. W ramach 

modernizacji sieci dróg powstała też nowa obwodnica 

wsi o długości ponad 2 kilometry poprawiająca  

w znaczący sposób dojazd do części gospodarstw ale 

również  przy niej powstały nowe atrakcyjne działki 

budowlane.                                                                                                      

 W przyszłym roku obwodnica i wszystkie ulice 

otrzymają nawierzchnię asfaltową o wartości ponad 800 

tysięcy złotych. 

 Kluczem do sukcesu jest dobre współdziałanie 

Starosty, Geodety Powiatowego, geodetów – 

projektantów i  Rady Scaleniowej z wszystkimi 

uczestnikami scalenia. 

 Oceną prawidłowości przeprowadzenia scaleń 

jest ilość odwołań od ostatecznej decyzji Starosty do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego. 

 W poprzednio scalanej wiosce Pełnatycze 

złożono 3 odwołania do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego, natomiast w ostatnio scalanej wiosce 

Rożniatów nie było ani jednego odwołania. 

 Mieszkańcy mają również okazję w sposób 

obiektywny ocenić tych którzy mieli wpływ na 

przeprowadzenie scaleń podczas wyborów 

samorządowych. 

 W miejscowości Rożniatów zakończenie scaleń 

zbiegło się z terminem ostatnich wyborów 

samorządowych, w których to Przewodnicząca Rady 

Scaleniowej kandydująca do Rady Gminy  otrzymała 

poparcie najwyższe w gminie, to jest prawie 80 %, 

również Wójt w tej miejscowości dostał najlepszy wynik 

w gminie. 80 % poparcie w wyborach na Sołtysa 

otrzymała dotychczasowa Pani Sołtys.  

 Scalanie gruntów ma wiele zalet, w najbardziej 

radykalny sposób zmieniają polską wieś i szkoda, że na 

ten cel przeznaczono tak mało środków finansowych. 

 

Wiesław Kubicki 

 

* Referat wygłoszony przez Wójta Gminy Zarzecze – 

Wiesława Kubickiego podczas Międzynarodowego 

Seminarium Naukowego nt. „Rozwój obszarów wiejskich  

i scalenia gruntów w Polsce południowo-wschodniej”  

w Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Ropczycach 

z siedzibą w Rzeszowie w dniu 20 listopada 2015 r. 
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 Kiedy do spełnienia marzeń potrzeba tak 

niewiele, dlaczego by nie pomóc? Tomasz Depciuch  

z Zarzecza ma 27 lat. Trzy lata temu miał wypadek 

komunikacyjny, w wyniku którego młody mężczyzna 

trafił na wózek. Ale się nie poddał. Teraz walczy nie 

tylko o siebie, ale i swoje marzenia. Gra w rugby  

i doskonale się przy tym spełnia. Do szczęścia 

potrzebuje jedynie nowego wózka do gry. 

 Sierpień 2013 r. Wypadek komunikacyjny,  

w którym Tomek doznał złamania kręgosłupa  

i uszkodzenia rdzenia kręgowego z porażeniem 

czterokończynowym, już na zawsze zmienił jego życie. 

Złamanie kręgosłupa na wysokości odcinka C6-C7  

i do tego zwichniecie. Najgorsze były pierwsze dwa 

tygodnie – wspominaT. Depciuch. – Nowa rzeczywistość, 

z którą musiałem się pogodzić. Nigdy jednak bez walki 

o kolejny dzień i o przyszłość. Nie zamierzałem się 

poddać. 

 Po wypadku przyszedł czas na intensywną 

rehabilitację. Rzeszów, Przeworsk, rehabilitacja 

domowa – jak najwięcej, by móc choćby na tym etapie, 

pozostawać w największej, możliwej sprawności. 

   Młody mężczyzna mimo niepełnosprawności, 

nie odstaje od innych w sposobie życia. Trochę  

z niższego pułapu, dzięki wózkowi aktywnemu, nadal 

świetnie radzi sobie ze wszystkimi codziennymi 

czynnościami. Nawet jeździ samochodem, korzystając  

z przystosowanego pod siebie samochodu  

z automatyczną skrzynią biegów. 

Jak to się zaczęło? Podczas rehabilitacji po wypadku, 

Tomek poznał kolegę, który z kolei znał pochodzącego  

z Jarosławia kapitana rzeszowskiej drużyny Flying 

Wings – rugbystów na wózkach. To on pomógł dobrać 

Tomkowi najwłaściwszy dla niego wózek i zachęcił do 

odwiedzenia drużyny na treningu. Dla nie jednej osoby 

po wypadku, która przeżywała ten najtrudniejszy 

moment depresji i szukała sensu w życiu, właśnie sport 

stał się punktem zaczepienia. Dlatego Tomek 

spróbował. Od tamtego czasu minęło 1,5 roku.  

Na coczwartkowe treningi jeździ sam, swobodnie 

przesiada się z wózka do samochodu i odwrotnie. 

Rugby stało się częścią jego życia. Na początku było 

formą rehabilitacji, zresztą bardzo skutecznej, bo gra 

bardzo wzmocniła jego mięśnie i poprawiła ogólną 

kondycję. Dziś jest czymś więcej.  

 

 Rugby na wózkach to najbardziej widowiskowa 

i najszybciej rozwijająca się dyscyplina sportu 

uprawiana przez osoby niepełnosprawne. Rzeszowską 

ekipę prowadzi Artur Sochacki, świetny fizjoterapeuta. 

TOMEK NIE REZYGNUJE Z MARZEŃ 
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Tę dyscyplinę zespołową uprawiają osoby z tetraplegią 

tj. paraliżem czterokończynowym w wyniku 

uszkodzenia rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym  

– przybliża Tomek. – To dynamiczny, siłowy, ale też 

taktyczny sport. Daje poczucie braku ograniczeń  

i niezależności. 

 Tomek w skali sprawności zawodników rugby 

został sklasyfikowany na 2,0 pkt. (ma sprawne ręce, ale 

nie ma chwytu), podczas gdy rozpiętość ta wynosi od 

0,5 do 3,5 pkt. Łączna suma punktów drużyny na 

boisku, składającej się z 4 zawodników, może wynieść 

maksymalnie 8. Oznacza to, że w każdym zespole grają 

zawodnicy o różnym stopniu uszkodzenia kończyn. 

 W Polsce jest kilkanaście świetnych drużyn 

rugby. Do gry w rugby na wózkach niezbędny jest 

specjalistyczny sprzęt. Aby zapewnić bezpieczeństwo 

zawodników i równe szanse rywalizacji sportowej, 

najważniejsze są odpowiednie wózki. Niestety, nowy 

sprzęt jest bardzo drogi. Ten z którego korzysta Tomek 

jest wysłużony, wielokrotnie „reanimowany”. 

Turniej zbliża się wielkimi krokami 

 O marzeniu Tomka o nowym wózku do gry, 

dowiedzieli się jego znajomi. Od słowa do słowa, 

postanowili uczynić w tej kwestii coś więcej.  

I zorganizowali przy współpracy ze Stowarzyszeniem 

Przeworsk – Powiat Bezpieczny, turniej charytatywny 

„Pozwólmy Tomkowi zrealizować marzenia”, który 

pozwoli zgromadzić środki na zakup specjalistycznego 

wózka, dzięki któremu chłopak będzie mógł 

wyczynowo grać w rugby. Koszt średniej klasy wózka 

to ok. 20-25 tys. zł 

 Turniej odbędzie się 20 grudnia o godz. 17:00  

w hali sportowej w Zarzeczu.  

 W programie przewidziano m.in.: mecz rugby 

na wózkach, w którym zagrają przyjaciele Tomka  

z całego Podkarpacia; rozgrywki futsalu, występy 

gimnastyczne i wiele innych.  

 Wtedy też odbędzie się licytacja gadżetów 

przekazanych na licytację. Wśród nich są już m.in. piłka 

Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB)  

z autografami gwiazd Assecco Resovii Rzeszów, zdjęcie 

z autografem Mistrza Ameryki Północnej, jednego  

z najlepszych siatkarzy na świecie – Wilfredo Leona 

Venero, płyta Enej PARANOJA, koszulka meczowa 

Michała Bąkiewicza z Mistrzostw Europy 2009, 

koszulka z autografem Marcina Gortata czy koszulka  

z autografami Mistrzyń Polski Piłki Ręcznej, klubu MKS 

Selgros Lublin. Lista ta ciągle się wydłuża. 

 Już dziś zachęcamy wszystkich do udziału  

w turnieju i ofiarowanie Tomkowi swojej cegiełki. 

Chętni mogą wpłacić na ten cel dowolne środki.  

Dane do wpłaty: Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat 

Bezpieczny, ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk,  

nr konta 43 9106 0008 2001 0013 0198 0001 koniecznie  

z dopiskiem w tytule wpłaty: „Dla Tomka Depciucha”. 

 Można też przekazać swój 1% podatku  

w stosownym czasie. KRS 0000270809 cel szczegółowy: 

Depciuch, 3630.  

 Gra w rugby pomogła Tomkowi podnieść 

sprawność fizyczną, poprawiła poczucie własnej 

wartości i stała się wielką pasją. Dziś chłopak marzy  

o nowym wózku, a grupa przyjaciół chce mu pomóc  

w spełnieniu tego marzenia. 

Wioletta Żak 

Gazeta Jarosławska, 18.11.2015 r. 

 

  

 

 Zespół Śpiewaczy w Maćkówce powstał w 2005 

roku z inicjatywy ówczesnego sołtysa wsi Floriana 

Grandy oraz jego żony Marii, która przejęła 

kierownictwo zespołu. Dzięki organizowanym 

zabawom wiejskim zespół pozyskał fundusze na zakup 

strojów ludowych. Kilka elementów dokupiło Centrum 

Kultury w Zarzeczu. Repertuar natomiast pozyskano  

od najstarszych członkiń zespołu, które pamiętały stare, 

zapomniane pieśni zwyczajowe, obrzędowe oraz 

biesiadne. Zespół zdobywał kilkakrotnie nagrody  

10-LECIE ZESPOŁU ŚPIEWACZEGO Z MAĆKÓWKI 
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i wyróżnienia. W 2012 r. wziął udział w XIII 

Regionalnym Przeglądzie Grup Śpiewaczych  

w Pawłosiowie pod hasłem „Kolędy i Pastorałki”  

i wyśpiewał III miejsce. Prezentując tradycyjne potrawy 

wiejskie podczas XII Biesiady nad Wyczawą  

w Nielepkowicach zdobył I-szą Nagrodę. W 2013 roku 

podczas XIV Regionalnego Przeglądu Grup 

Śpiewaczych w Pawłosiowie „Kolędy i Pastorałki” – 

zespół śpiewaczy zdobył II-gą Nagrodę. Natomiast  

w Regionalnym Przeglądzie Kapel Ludowych  

i Zespołów Śpiewaczych w Nienadowej - wyśpiewał  

III-cią Nagrodę. 

            W dniu 17 października 2015 r. Zespół 

Śpiewaczy z Maćkówki obchodził swoje 10-lecie. 

 Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. 

Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Tomasz 

Bury, Starosta Powiatu Przeworskiego Zbigniew 

Kiszka, Przewodniczący Rady Gminy Zarzecze 

Mariusz Pieniążek, Wójt Gminy Zarzecze Wiesław 

Kubicki, Przewodniczący Rady Powiatu Przeworskiego 

Tadeusz Kiełbowicz, Dyrektor Centrum Kultury  

w Zarzeczu Barbara Szczygieł, pracownicy Centrum 

Kulturalnego w Przemyślu – Halina Kamińska oraz 

Krystyna Trojanowska. 

 Na uroczystości nie zabrakło również 

przedstawicieli zespołów śpiewaczych z Kisielowa, 

Rożniatowa i Łapajówki. 

            W wystąpieniach zaproszonych gości było wiele 

słów podziękowań oraz życzeń pod kierunkiem Marii 

Grandy, jak też całego Zespołu Śpiewaczego. 

 

 

 

 Warto dodać, że obecnie w skład Zespołu 

Śpiewaczego z Maćkówki wchodzą: Maria Granda – 

kierownik zespołu, Elżbieta Kucza, Halina Przewrocka, 

Teresa Żołyniak, Zofia Kowal, Wiesława Tęcza, Maria 

Bińczak, Maria Skrzyńska, Anna Zamorska. 

 

Barbara Zięba 

  

 

 

 

  

  

 Pani Teresa Żołyniak skończyła 79 lat.  

Jest pogodna, pełna werwy i otwarta na nowe pomysły. 

Od młodych lat pisze wiersze i piosenki. Swoją bogatą 

twórczość prezentuje podczas uroczystości wiejskich, 

gminnych czy powiatowych. Talent odziedziczyła po 

swojej mamie. Od 10 lat śpiewa w zespole śpiewaczym  

w swojej miejscowości. Angażuje się w życie wsi, 

poprzez udział w Kole Gospodyń Wiejskich  

w Maćkówce.  

 Dziś zaprezentujemy jeden z wierszy Pani 

Teresy Żołyniak. 

Anna Niemczak 

 

TERESA ŻOŁYNIAK – POETKA I PIEŚNIARKA Z MAĆKÓWKI 
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Grudzień 

W ten świąteczny, piękny czas 

Kiedy w domu pachnie las 

Pierwsza gwiazdka wnet zabłyśnie 

W naszych sercach radość tryśnie 

Błyszczą bombki kolorowe 

Płyną nuty kolędowe 

Na stole się świeca pali 

Życzenia sobie składają i duży i mali 

 

A tam w Betlejem w ubogim żłóbeczku 

Narodził się w stajni Jezus na wianeczku 

Bydlęta wkoło chuchają 

Swą parą go ogrzewają 

Józef i Maryja Jemu asystują 

A Anieli w niebie gloria wyśpiewują 

I my dzisiaj wszyscy też mu zaśpiewajmy 

Biegnijmy do szopy pokłon Mu oddajmy 

 

 

 
 W dniu 21 listopada 2015 r. w Remizie OSP  

w Zalesiu uroczyście obchodzono Jubileusz 55-lecia 

działalności Koła Gospodyń Wiejskich.  

 Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. 

Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Tomasz 

Bury, przewodniczący Rady Powiatu Przeworskiego 

Tadeusz Kiełbowicz, przewodniczący Rady Gminy 

Zarzecze Mariusz Pieniążek, Wójt Gminy Zarzecze 

Wiesław Kubicki, przewodnicząca Powiatowej Rady 

KGW Zofia Kałamarz, przedstawicielka ODR Barbara 

Wolańczyk, sołtys wsi Wiesław Stecko, dyrektorzy  

i kierownicy gminnych jednostek i organizacji, seniorki 

KGW z Zalesia oraz koleżanki z gminnych kół 

gospodyń. 

            Dzień ten był szczególną okazją do dzielenia się 

wspomnieniami z ponad pięćdziesięcioletniej 

działalności. Koło na przestrzeni tych lat organizowało 

kursy gotowania, pieczenia, szycia, uprawy warzyw, 

zakładania ogródków kwiatowych itp. W okresie prac 

żniwnych organizowało opiekę nad dziećmi 

przedszkolnymi, włączało się do organizowania 

dożynek wiejskich i gminnych. 

            Warto dodać, że na przestrzeni tych lat 

organizacją kierowały: Emilia Kałamarz, Zofia Bury, 

Helena Szular, Franciszka Przewrocka, Helena 

Pacholarz i od 1992 r. do chwili obecnej Zofia Dryniak. 

Na jej właśnie ręce złożono w tym dniu kwiaty, 

upominki oraz wyrazy wdzięczności za zaangażowanie 

kobiet z Zalesia w życie społeczne. 

 Wójt Gminy Zarzecze Wiesław Kubicki wraz  

z Przewodniczącym Rady Gminy Zarzecze Mariuszem 

Pieniążkiem wręczył zasłużonym gospodyniom 

pisemne podziękowania. Podkreślił przy tym, że ich 

działalność wywarła duży wpływ na obraz polskiej wsi 

i jej mieszkańców. Dodał, że były one jedyną ostoją 

folkloru ludowego i tradycji uatrakcyjniającą życie 

kulturalne wsi. 
 

 
Wójt Gminy składa gratulacje Jubilatkom 

            Na zakończenie części oficjalnej był tort, 

odśpiewano tradycyjne 100 lat, a koleżanki  

z zaprzyjaźnionych kół zaśpiewały specjalnie ułożone 

na tę uroczystość przyśpiewki. 

Barbara Zięba 

55-LECIE KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W ZALESIU 
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 W niedzielne popołudnie, 4 października 2015 r. 

w Morawsku pow. jarosławski odbyła się III Biesiada 

nad Morawskim Łęgiem – prezentacja tradycyjnych 

potraw wiejskich.  

 Uczestniczyły zespoły śpiewacze, koła gospodyń 

wiejskich z powiatów: przemyskiego, jarosławskiego  

i przeworskiego serwując tradycyjne potrawy ze swoich 

miejscowości. Uczestnicy zaprezentowali w konkursie 

tradycyjną potrawę gotowaną z fasoli lub grochu, ciasto 

drożdżowe z owocami sezonowymi, autentyczne 

przedmioty użyteczne dawnego gospodarstwa oraz 

inscenizowaną piosenkę o tematyce kulinarnej. 

 Po raz pierwszy stoiska były ubogacone 

produktami „ z domowej spiżarni” (kompoty, soki, 

powidła, konfitury, kiszone ogórki itp.) z przeznaczeniem 

do sprzedaży. Naszą gminę reprezentowały zespoły 

śpiewacze z Kisielowa i Maćkówki.  

 
Nagrodzony Zespół Śpiewaczy z Kisielowa 

 

 Piękne, regionalne stroje dodawały uroku 

wszystkim potrawom, które nasze Panie przygotowały. 

 Jury oceniło przygotowane potrawy i tak nasz 

Zespół Śpiewaczy z Kisielowa otrzymał I miejsce,  

a Zespół Śpiewaczy z Maćkówki – wyróżnienie. 
 

Anna Niemczak 

 

 

 

 Dnia 25 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury 

w Przeworsku odbył się III Powiatowy Przegląd 

Taneczny „Katarzynki”.  

 Przegląd miał na celu prezentację dziecięcej  

i młodzieżowej twórczości tanecznej. Wśród trzydziestu 

prezentacji tanecznych z powiatu przeworskiego 

znalazł się również układ choreograficzny  

w wykonaniu naszych mażoretek. Dziewczęta godnie 

reprezentowały gminę Zarzecze, za swój występ 

otrzymały pamiątkowy dyplom i słodki podarunek jak 

na „Katarzynki” przystało. 

Barbara Szczygieł 

 

 
Występ zarzeckich mażoretek 

III BIESIADA NAD MORAWSKIM ŁĘGIEM 

III POWIATOWY PRZEGLĄD TANECZNY „KATARZYNKI” 
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 W dniu 27.11.2015 r. komisja konkursowa 

rozstrzygnęła konkurs fotograficzny pn. „Zespół 

pałacowo-parkowy w barwach jesieni”, który ogłosiło 

Centrum Kultury w Zarzeczu.  

 Na konkurs zostało zgłoszone 24 prace, jurorzy 

oceniając prace brali pod uwagę przede wszystkim 

zgodność z tematem. Prace były wykonane na równym 

poziomie. Nagrodzeni zostali: I miejsce – Monika 

Marek (Zespół Szkół w Żurawiczkach), II miejsce – 

Patrycja Kasperska (Zespół Szkół w Zarzeczu), III miejsce 

ex aequo – Julia Bieniasz (Zespół Szkół w Zarzeczu)  

i Marcelina Jamroży (Zespół Szkół w Żurawiczkiach),  

a wyróżnienia otrzymały Klaudia Kopkowicz i Anna 

Mucha (Zespół Szkół w Zarzeczu). 

 Rozdanie nagród nastąpiło 9 grudnia 2015 r.  

w zabytkowym pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu,  

od tego dnia można oglądać wystawę nadesłanych  

na konkurs fotografii.  

Barbara Szczygieł 
 

Nagrodzona praca Moniki Marek 

 

 

 Zima jest czasem kiedy wieczory są długie, 

pogoda nie sprzyja spacerom ani wycieczkom, dlatego 

Centrum Kultury w Zarzeczu organizuje zajęcia  

i konkursy.  

ZAJĘCIA 

1. Zajęcia plastyczne odbywają się w każdy wtorek  

w godzinach 15.30 do 17.00. Zajęcia skierowane 

 są do dzieci ze szkół podstawowych. Podczas zajęć 

uczestnicy poznają różne techniki malarskie oraz 

tworzą prace na wystawy i konkursy.  

2. Zajęcia taneczne odbywają się w każdy piątek  

od godziny 16:00, uczestnicy zajęć poznają tańce 

towarzyskie oraz układy taneczne do różnych 

znanych przebojów muzyki rozrywkowej. Zajęcia  

prowadzone są w trzech grupach wiekowych: 

a. I grupa – dzieci w wieku 6 – 8 lat – w tej grupie 

wiekowej nastawiamy się na naukę ruchu,  

a także na świetną zabawę,   

b. II grupa – dzieci w wieku 9 – 12 lat – w tej grupie 

wiekowej nastawiamy się na naukę poczucia 

rytmu, jak i na świetną zabawę, 

c. III grupa – dorośli – w tej grupie osoby dorosłe 

uczą się tańców towarzyskich. 

Głównym celem wszystkich zajęć tanecznych jest 

przygotowanie do różnego rodzaju imprez okolicznościowych 

jak również konkursów o charakterze tanecznym.  

3. Zajęcia z rękodzieła artystycznego – zajęcia 

skierowane są do dzieci które pragną rozwijać swoje 

zdolności manualne. Zajęcia będą odbywać się 

według potrzeb, informacja o ich terminie będzie 

umieszczana na stronie internetowej gminy. 

4. Zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych – 

skierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym. 

Dzieci przez zabawę poznają świat ruchu i muzyki. 

Informacja o zajęciach będzie umieszczana  

na stronie internetowej i afiszach.  

„ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY W BARWACH JESIENI” 

CENTRUM KULTURY ZAPRASZA 
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 Ponadto w pałacu prowadzone są przez Ognisko 

Muzyczne zajęcia: z nauki gry na gitarze, 

skrzypcach, fortepianie, keyboardzie, akordeonie 

oraz zajęcia z teorii muzyki. 

 Zapraszamy również do udziału w konkursie 

„Bożonarodzeniowe ozdoby świątecznie” oraz jak co 

roku do udziału w konkursie kolęd i pastorałek, który 

będzie miał miejsce w styczniu 2016 roku. Regulaminy 

konkursów zostaną rozesłane do wszystkich szkół  

z terenu naszej gminy. 

„FERIE W PAŁACU” 

Podczas zimowej przerwy w nauce zapraszamy na: 

 Bal karnawałowy  

 Warsztaty taneczne 

 Warsztaty plastyczne 

 Warsztaty rękodzieła artystycznego  

 Wszelkie informacje o zajęciach i konkursach 

można uzyskać w Centrum Kultury pod  

tel. 16 640 15 14. Serdecznie zapraszamy do współpracy.  
 

Barbara Szczygieł 

 

 
 

 

 
 W dniu 14 października 2015 roku w Święto 

Edukacji Narodowej nauczyciele naszych szkół wzięli 

udział w szkoleniu zorganizowanym w Domu 

Bankierowym „Magnolia” w Kisielowie.  

 Szkolenie pn. „Edukacyjna Wartość Dodana jako 

sukces szkoły” poprowadziła Barbara Porębska ekspert 

firmy VULCAN.  

Po szkoleniu Wójt Gminy Zarzecze wręczył 

wyróżnionym nauczycielom nagrody Organu 

Prowadzącego. Nagrody zostały przyznane na 

podstawie wcześniej złożonych wniosków przez 

dyrektorów szkół. Nagrody otrzymali: Maria Sopel – 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi 

 w Maćkówce; Agnieszka Ochyra – nauczyciel Szkoły 

Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Maćkówce; 

Bożena Pelc – nauczyciel Szkoły Podstawowej  

im. Św. Królowej Jadwigi w Maćkówce; Teresa Pieniążek – 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Św. Brata Alberta  

w Żurawiczkach, Iwona Żurawska – nauczyciel Zespołu 

Szkół im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach; Krzysztof 

Majkowski – Dyrektor Zespołu Szkół w Zarzeczu; Jan 

Szajny – Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół w Zarzeczu; Anna 

Polit – Kierownik Szkoły Filialnej im. Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego w Rożniatowie; Janina Mamak – Kierownik 

Szkoły Filialnej im. Orła Białego w Pełnatyczach; Krzysztof 

Warchoł, Beata Klisz, Liliana Dziedzic, Mariola Rabeł  

– nauczyciele Zespołu Szkół w Zarzeczu oraz Monika 

Płocica i Monika Przewrocka – nauczycielki Zespołu 

Szkół w Zarzeczu (przedszkole). 

 Sylwia Bembenek 

 

 
 

 Pod koniec października 2015 roku na terenie 

gminy Zarzecze przy współpracy dyrektorów szkół  

i nauczycieli przeprowadzono rozeznanie dotyczące 

utworzenia drugiego oddziału przedszkola 

całodziennego w Zarzeczu. Rodzice dzieci urodzonych 

w latach 2011 – 2013 mieli możliwość złożenia deklaracji 

zapisania dziecka do przedszkola całodziennego od 

września 2016 roku. Wpłynęło 36 deklaracji rodziców, 

którzy byli zainteresowani zapisaniem dziecka do 

całodziennego przedszkola: 14 dzieci 5-letnich, 13 dzieci 

4-letnich i 9 dzieci 3-letnich. Pozostali rodzice 

zadeklarowali zapisanie dziecka do 5-godzinnego 

przedszkola lub nie wyrazili zainteresowania.  

 W związku z małą ilością deklaracji rodziców na 

zapisanie dziecka do przedszkola całodziennego 

podjęto decyzję o nie tworzeniu drugiego oddziału.  

Ponadto spadająca z roku na rok liczba urodzeń  

w gminie również nie sprzyja tworzeniu drugiego 

oddziału (2013 – 83 dzieci, 2014 – 62 dzieci, do 20 X 2015 

– 41 dzieci). Jeżeli w kolejnych latach będzie potrzeba 

utworzenia drugiego oddziału przedszkola 

całodziennego gmina podejmie odpowiednie działania 

w tym zakresie. 

Sylwia Bembenek 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 
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 Od września 2015 roku historia najnowsza 

naszej szkoły dzieli się na dwa czasy – „przed salą 

gimnastyczną” i „z sala gimnastyczną”. Jaka to świetna 

rzecz, a jeszcze z łącznikiem!  Plusów moc, a minusów 

nie widać. 
 

 
Pasowanie na ucznia 

 

 Nasze szkolne uroczystości odbywają się  

w nowym miejscu. Wreszcie możemy zapewnić  

im godziwą scenografię (z pełnym rozmachem). Odbyły 

się już w nowej sali gimnastycznej, tradycyjne dla 

pierwszego semestru, następujące imprezy: rozpoczęcie 

roku szkolnego, pasowanie na ucznia połączone  

z Dniem Nauczyciela, akademia z okazji 11 Listopada 

oraz Dzień Chłopaka.  

 Po raz kolejny absolwentka naszej szkoły Joanna 

Niemiec przeprowadziła lekcję chemii dla klas IV – VI.  

Uczniowie wykonali proste doświadczenia przy użyciu 

produktów spożywczych, znajdujących się w każdym 

domu. Przygotowano domowe żelki, chemicznie 

oddzielono sól od pieprzu, dowiedzieliśmy się, jak 

przebić balon na wylot za pomocą wykałaczki, tak aby 

nie pękł oraz jak nie wpaść w pułapkę ruchomych 

piasków. Efektem tych zajęć były samodzielne próby  

w domu produkcji żelek, które następnego dnia 

degustowali uczniowie – w smaku były identyczne,  

a kształt … no cóż, nad kształtem trzeba jeszcze trochę 

popracować. 

 W tym roku  rozpoczęła działalność świetlica 

szkolna, która cieszy się dużym powodzeniem. 

Uczniowie codziennie przez dwie godziny mogą w niej, 

pod opieką nauczyciela, bawić się lub odrabiać lekcje. 

No i dla rodziców jest to też duża wygoda. 

 Realizujemy dwa programy profilaktyczne – 

zajęcia uczące, jak radzić sobie z agresją (sponsorowane 

przez GOPS) oraz program „Ja i moje zęby”, nad 

którym patronat ma klub Wiewiórka PCK. 

 Szkoła nasza  otrzymała od ARiMR  

10 komputerów,  czyli wzbogaciliśmy  pracownię 

komputerową o nowocześniejszy sprzęt, ku radości 

korzystających z nich uczniów. 

Maria Sopel 

 

 

 

ZAWIĄZALI DIECEZJALNĄ RODZINĘ SZKÓŁ 
 
 W 2015 r. przypada 15. rocznica nadania 

Zespołowi Szkół w Zarzeczu – szkole podstawowej  

i gimnazjum, imienia Jana Pawła II. W związku z tym 

wydarzeniem oraz 10 rocznicą śmierci Ojca Świętego,  

a także kolejną rocznicą Jego pontyfikatu, 

zorganizowana została w piątek, 6 listopada szczególna 

uroczystość, podczas której w zarzeckiej szkole spotkali 

się dyrektorzy, nauczyciele i katecheci z placówek 

oświatowych noszących imię Jana Pawła II. Celem 

spotkania było m.in. utworzenie Rodziny Szkół im. Jana 

Pawła II Diecezji Przemyskiej. 

 Najpierw była uroczysta Msza św., podczas 

której za sprawą szczególnego gościa, Metropolity 

Lwowskiego Księdza Arcybiskupa Mieczysława 

CO SŁYCHAĆ W SZKOLE W MAĆKÓWCE? 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZARZECZU 
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Mokrzyckiego, do parafii zostały wprowadzone 

relikwie Ojca Świętego Jana Pawła II. Po niej, uczestnicy 

uroczystości przemaszerowali na plac szkolny pod 

figurę Jana Pawła II, gdzie złożono kwiaty i zapalono 

znicze. Kolejna część odbyła się w szkole, gdzie 

wszystkich zaproszonych powitali dyrektor szkoły 

Krzysztof Majkowski i wicedyrektor Jan Szajny.  

 

 
Modlitwa przy pomniku św. Jana Pawła II 

 

 K. Majkowski wspomniał czas, kiedy to w 1999 r. 

społeczność szkoły pod kierownictwem ówczesnych 

dyrektorów SP i Gimnazjum, podjęła decyzję, aby ich 

szkoły nosiły imię JP II. Wtedy też zaczął się kontakt  

i współpraca z Ogólnopolską Rodziną Szkół JP II.  

W tym też roku, Ojciec Święty poświęcił szkolne 

sztandary, kiedy przebywał na pielgrzymce na 

sandomierskiej ziemi. Rok później, w 2000 r.  

w uroczystości nadania szkole imienia brał udział  

abp Józef Michalik.  

 Wielką radość z jubileuszu 15-lecia nadania 

szkole imienia oraz obecności przyjaciela papieża  

w osobie Ks. Arcybiskupa, wyraził wójt Wiesław 

Kubicki. Z przekonaniem mówił, że to osoba Ojca 

Świętego wniosła w szkolne mury spokój, a uczniom 

dała najlepszy przykład życia i wychowania.  

 Po przemówieniach zaproszonych gości, 

wspomnieniami nt. współpracy z Ojcem Świętym 

podzielił się abp M. Mokrzycki. Mówił o jego żarliwej 

modlitwie, szczególnie ważnej postaci św. Stanisława 

Kostki – od którego Jan Paweł II uczył się odwagi  

i pilności w nauce, o miłości do gór, sportu: pływania, 

jazdy na nartach czy pasji czytania książek, której 

poświęcał blisko trzy godziny dziennie.  

– Gratuluję Wam, że takiego bohatera wybraliście 

sobie na Patrona – rzekł na koniec. – Jest w nim wielkie 

bogactwo – Ojciec Święty nie tylko modlił się  

i pracował. On potrafił cieszyć się życiem. Odkrywajcie 

Go dalej i uczcie się od Niego – nawoływał. 

 W dalszej części spotkania odbyła się część 

artystyczna, w której wystąpili m.in. uczniowie 

Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie. Na koniec 

nastąpiło utworzenie Rodziny Szkół im. Jana Pawła II 

Diecezji Przemyskiej.  

– Zależało nam na zacieśnieniu współpracy między 

naszymi placówkami, dlatego też, mając zgodę Jego 

Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika, 

wyszliśmy z inicjatywą zawiązania Rodziny – 

motywował ten krok Dyrektor Placówki. 

 Zaproszeni goście mieli także okazję zwiedzić 

Pałac Dzieduszyckich i uczestniczyć w spotkaniu 

integracyjnym. 

Wioletta Żak 

Gazeta Jarosławska, 10.11.2015 r. 

 

Na stronie twojatv.info/aktualnosci,2704.html  

znajduje się materiał filmowy z uroczystości.
 

PIELGRZYMKA DO TULIGŁÓW 
 

 Dnia 8 września 2015 roku uczniowie Zespołu 

Szkół w Zarzeczu wchodzący w skład pocztów 

sztandarowych reprezentowali społeczność naszej 

szkoły podczas IV Pielgrzymki Szkół, Dzieci, Rodziców 

i Nauczycieli w roku Św. Jana Pawła II do Sanktuarium 

Niepokalanej Matki Dobrej Nadziei w Tuligłowach. 

 Uroczystości odpustowe związane ze Świętem 

Narodzenia NMP, czyli Matki Boskiej Siewnej 

rozpoczęły się Pokłonem Pocztów Sztandarowych 

przed cudownym obrazem oraz zawierzeniem 

kolejnego roku szkolnego Tuligłowskiej Pani przez 

uczniów, nauczycieli i rodziców. 

http://twojatv.info/aktualnosci,2704.html
https://zszarzecze.pl/372-pielgrzymka-do-tuliglow.html


    K U R I E R  Z A R Z E C K I  –  G R U D Z I E Ń  2 0 1 5  R .                       

 

19 

 Następnie uczestnicy uroczystości wysłuchali 

programu słowno-muzycznego „Papież nieznany”  

w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Świebodnej. 

 W dalszej części została odprawiona Uroczysta 

Msza Odpustowa. Podczas homilii kaznodzieja 

zachęcał, aby na wzór Św. Jana Pawła II być 

człowiekiem szczęśliwym i radosnym. 

 Po wspólnej modlitwie wszyscy obecni wzięli 

udział w poczęstunku na Placu Sanktuaryjnym. 

 Podniosłym uroczystościom religijnym 

towarzyszyła piękna pogoda i ostatnie ciepłe promienie 

tegorocznego lata. 

 Warto dodać, że delegacji uczniów z naszej 

szkoły wraz z pocztami sztandarowymi towarzyszyli 

opiekunowie: Małgorzata Sander, Justyna Jamroży  oraz 

ks. Piotr Sobolak. 

ks. Piotr Sobolak 

XV PIELGRZYMKA RODZINY SZKÓŁ  
 

 W dniu 7 października 2015r. wyruszyliśmy  

na XV pielgrzymkę Rodziny Szkół im. Jana Pawła II  

na Jasną Górę. W drodze do Częstochowy 

zatrzymaliśmy się w Krakowie. Tu zwiedziliśmy 

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, 

następnie Wawel oraz Rynek. W godzinach 

wieczornych dotarliśmy na Jasną Górę. W Kaplicy 

Matki Bożej wzięliśmy udział w nabożeństwie 

różańcowym, a następnie w Apelu Jasnogórskim.  

Po apelu wyruszyliśmy na wspólną Drogę Krzyżową.  

 Następnego dnia uczestniczyliśmy w uroczystej 

Mszy św. z udziałem pocztów sztandarowych szkół 

odprawionej pod przewodnictwem Duszpasterza 

Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Księdza Biskupa 

Henryka Tomasika. Bezpośrednio po Mszy św. 

nastąpiło odczytanie aktu zawierzenia Matce Bożej 

Królowej Polski oraz listu do Ojca Świętego Franciszka.  

 Wspólnie odśpiewaliśmy „Hymn Rodziny Szkół 

im. Jana Pawła II”. Na zakończenie uroczystości 

wzięliśmy udział w rozstrzygnięciu i wręczeniu nagród 

laureatom konkursu na znaczek pielgrzymkowy. 

 Tegoroczną pielgrzymkę przeżywaliśmy pod 

hasłem „Jan Paweł II – Patron Rodziny”. Wzięło w niej 

udział około 1200 pielgrzymów z 52 szkół. Spotkanie  

u Tronu Matki Bożej Królowej Polski było ważnym 

elementem integracji Rodziny Szkół, jak również 

doskonałą okazją do nawiedzenia Jasnej Góry. 

 Obecność przedstawicieli tak wielu szkół 

noszących imię Jana Pawła II było świadectwem, że 

nauczanie naszego Patrona i wartości, jakimi się  

w życiu kierował są dla nas drogowskazem,  

za którym podążamy. 

ks. Piotr Sobolak

PIELGRZYMKA DO PRZEMYŚLA  
 
 W niedzielę 11 października 2015r. odbyła się 

pielgrzymka dzieci i młodzieży z naszej szkoły z okazji 

XV Dnia Papieskiego, któremu przyświecało hasło:  

Jan Paweł II - Patron Rodziny. Spotkanie rozpoczęło się  

w auli WSD  godziną świadectw, a następnie procesją  

z Krzyżem  i sztandarami naszych szkół do 

Archikatedry. 

 Uroczystej Eucharystii przewodniczył  i Słowo 

Boże wygłosił Ks. Bp. Adam Szal, liturgię uświetniła 

śpiewem Diakonia Muzyczna.  

 Po Mszy świętej była wspólna integracja  

z poczęstunkiem ''grochówką", przygotowaną przez 

żołnierzy. 

 Wraz z nauczycielkami p. Grażyną, p. Basią,  

p. Małgosią i uczniami polecaliśmy całą społeczność 

szkolną wstawiennictwu naszego Patrona św. Jana 

Pawła. 

s. Stanisława 

https://zszarzecze.pl/378-xvpielgrzymka.html
https://zszarzecze.pl/376-pielgrzymkadoprzemysla15.html
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PASOWANIA NADSZEDŁ CZAS … 
 

 Dla pierwszoklasistów Szkoły Filialnej im. 

Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Rożniatowie dzień 

6 października 2015 r. był bardzo uroczysty. Uczniowie 

klasy pierwszej przygotowywali się do tej uroczystości 

od początku roku szkolnego. Uczyli się dzielnie tekstów 

wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób. 

Wreszcie nadszedł moment rozpoczęcia.  

 Na twarzach uczniów malowało się wielkie 

przeżycie, jednak towarzysząca uczniom trema nie 

wpłynęła negatywnie na część artystyczną 

przygotowaną pod kierunkiem ich wychowawczyni 

Danuty Podolak. Po burzy oklasków, w odświętnych 

strojach, w granatowych biretach na głowach 

pierwszoklasiści błysnęli talentem. Pięknie zaśpiewane 

piosenki, przyjaźń i koleżeństwo w grupie rówieśniczej  

to dowód, że dzieci są gotowe do sumiennej pracy  

w szkole. 

 W niezwykle podniosłej atmosferze, przed 

pocztem sztandarowym ślubowali być dobrymi 

Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym 

zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom  

i nauczycielom. Zobowiązali się także do 

podejmowania starań bycia dobrym i uczciwym 

uczniem jak również uczenia się tego co piękne,  

a zarazem mądre. Po ślubowaniu prosili Pana 

Dyrektora o pasowanie ich na uczniów.  
  

 Pan dyrektor Jan Szajny dokonał symbolicznego 

pasowania na ucznia. „Pasuję Cię na ucznia” - mówił, 

dotykając ołówkiem jak czarodziejską różdżką ramion 

swoich podopiecznych.  

 Pierwszoklasiści już jako pełnoprawni uczniowie 

otrzymali tarcze, legitymacje szkolne oraz pamiątkowe 

dyplomy potwierdzające ich przynależność do 

społeczności uczniowskiej.  

 Następnie starsi koledzy uczniowie z klasy II 

życzyli pierwszoklasistom sukcesów i wytrwałości  

w nauce oraz samych radosnych i miłych dni w szkole. 

 Zgodnie  z tradycją szkoły pierwszoklasiści 

zadbali również o środowisko. Z pomocą rodziców 

posadzili drzewko w otoczeniu szkoły zakopując pod 

nim zakorkowaną butelkę z listem, w którym napisano 

nazwiska wszystkich uczniów. 

Do grona społeczności szkolnej dołączyli następujący 

uczniowie: Oliwia Dubiel, Kacper Grzeszczak, 

Klaudia Onuca, Miłosz Podławiak, Oliwia Potoczny, 

Miłosz Przewrocki, Julia Szklarz, Patryk Wierzbicki, 

Wiktoria Wojtaszek. 

 Miłym akcentem integracyjnym był wspólny 

poczęstunek przygotowany przez rodziców uczniów 

klasy I oraz prezenty ufundowane przez rodziców.  

Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci. 
 

Danuta Podolak 

ŚWIĘTO SZKOŁY W PEŁNATYCZACH  
 

 Dnia 10 listopada w Szkole Filialnej im. Orła 

Białego w Pełnatyczach obchodziliśmy Święto Szkoły 

połączone z Narodowym Świętem Niepodległości  

i pasowaniem na ucznia klasy I. Uroczystość rozpoczęła 

się mszą świętą, którą odprawił ks. Proboszcz Jan 

Majkut. Po mszy św. cała społeczność szkolna udała się 

do budynku szkoły, gdzie odbyła się dalsza część 

uroczystości. Na początku został odśpiewany hymn 

państwowy. Następnie kierownik Janina Mamak 

przywitała przybyłych gości w osobach: Jana Szajnego 

wicedyrektora Zespołu Szkół w Zarzeczu, ks. Jana 

Majkuta proboszcza parafii Pełnatycze, Katarzynę 

Paluch radną Rady Gminy Zarzecze, Sylwię Bembenek 

dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego 

Szkół w Zarzeczu, Aleksandra Kasperskiego sołtysa wsi 

Pełnatycze, przedstawicieli rodziców i całą społeczność 

szkolną, po czym przybliżyła postać patrona szkoły.  

11 listopada to ważny dzień, bliski każdemu Polakowi, 

dlatego aby uczcić pamięć bohaterów poległych za 

Ojczyznę uczniowie klasy II pod opieką Elżbiety Juchy 

przygotowali piękny program artystyczny, w którym 

przeprowadzili nas przez burzliwą historię odzyskania 

niepodległości. 

https://zszarzecze.pl/387-pel15.html
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„JESTEŚMY POLKĄ I POLAKIEM” - to hasło 

przewodnie II części naszego Święta Szkoły -

„Pasowanie na ucznia” dzieci z klasy I. Zanim nastąpił 

ten ważny w życiu każdego ucznia moment, dzieci  

z klasy I zaprezentowały  swoje umiejętności  

w programie artystycznym, oklaskiwanym przez 

przybyłych na uroczystość rodziców i gości. W trakcie 

swojego występu dzieci żegnały się ze swoimi 

ulubionymi zabawkami z przedszkola. Nie zabrakło też 

elementów tak nam wszystkim znanych: wiersza  

,,Kto ty jesteś…” i piosenki ,,Dostał Jacek elementarz”. 

Na koniec przy akompaniamencie piosenki ,,Jesteśmy 

Polką i Polakiem” dzieci wybrały się pociągiem  

w podróż po Polsce odwiedzając: Zakopane, Kraków, 

Warszawę, Toruń, Gdańsk i Morze Bałtyckie, gdzie 

można wybrać się w dalszą podróż statkiem. Słowem, 

śpiewem i muzyką udowodniły, że są gotowe do 

sumiennej pracy w szkole. Następnie „pierwszoklasiści” 

w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem 

sztandarowym ślubowali być dobrym Polakiem, godnie 

reprezentować swoja szkołę, swym zachowaniem  

i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. 

 Dyrektor Zespołu Szkół w Zarzeczu Jan Szajny 

dokonał ceremonii pasowania dotykając ramienia 

każdego ucznia dużym ,,wiekowym” ołówkiem, 

wypowiadając imię dziecka i słowa: „Pasuję Cię na 

ucznia klasy pierwszej”. Ukoronowaniem aktu 

pasowania było wręczenie  uczniom pierwszych w 

życiu legitymacji, tarcz, dyplomów i upominków 

przygotowanych przez rodziców, wychowawczynię, 

dzieci z klasy ,,0” oraz uczniów klasy II. Nowo 

pasowani uczniowie złożyli odcisk dłoni na swoich 

symbolicznych serduszkach obok dużego serca 

symbolizującego naszą Ojczyznę.  

 Do braci uczniowskiej zostali przyjęci: Klimko 

Alan, Mazurek Wojciech, Raba Dawid, Paluch 

Franciszek, Piątek Zuzanna, Słomiany Mikołaj, 

Stanowski Karol. Na zakończenie zostało zrobione 

pamiątkowe zdjęcie. Przewodnicząca Rady Rodziców 

Katarzyna Paluch zaprosiła pierwszaków, zerówkę  

i uczniów klasy II na poczęstunek przygotowany przez 

rodziców. Ten dzień na pewno zostanie w pamięci 

każdego pierwszaka. 

Janina Mamak 

Elżbieta Jucha 

Teresa Szeliga 
  

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY 
 
 16 października 2015r. roku obchodziliśmy 

ważną dla naszej szkoły uroczystość, Święto Patrona 

Szkoły. Uroczystość rozpoczęliśmy mszą świętą, 

podczas której dziękowaliśmy za wybór Papieża-Polaka 

na Stolicę Piotrową.  

 W tym dniu odbyło się także pasowanie na 

ucznia pierwszoklasistów Szkoły Podstawowej  

i Publicznego Gimnazjum. Na uroczystość przybyli 

uczniowie klas 1a i 1b. Obecni byli również ich rodzice. 

Uroczystość rozpoczął Dyrektor Jan Szajny, który 

serdecznie przywitał pierwszoklasistów, życzył im 

sukcesów w nauce oraz miłych chwil w szkole. 

Wsparcie i opiekę zapewniła koleżanka z klas starszych. 

Następnie uczniowie złożyli ślubowanie. Po nim 

zaprezentowali program artystyczny związany  

z ojczyzną i nauką, który przygotowywali od początku 

roku szkolnego. Nadszedł długo oczekiwany moment, 

 Pan Dyrektor dokonał pasowania każdego 

ucznia przy pomocy symbolicznego ołówka.  

Ów moment był ważną chwilą w życiu 

pierwszoklasistów. Na twarzach dzieci malowały się 

uśmiech i wzruszenie. Po uroczystym pasowaniu 

dostali tarczę, legitymację, dyplomy i słodycze. 

 Równie uroczyście odbyło się pasowanie na 

gimnazjalistę, którego dokonał Dyrektor Krzysztof 

Majkowski. Gimnazjaliści ślubowali „być mocni 

duchem, kochać Boga i ludzi, strzec honoru szkoły”.  

Na podsumowanie rozstrzygnięty został konkurs 

biblijny i polonistyczny.  

Wiesława Dziedzic 

Maria Konik 

https://zszarzecze.pl/380-swietopatrona2015.html
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DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY 
 

 5 grudnia 2015 roku, już po raz kolejny odbył się 

Dzień Otwarty Szkoły. Impreza rozpoczęła się  

o godzinie 9 na hali sportowej. Najpierw głos zabrał 

dyrektor szkoły Krzysztof Majkowski, który serdecznie 

przywitał licznie przybyłych gości, rodziców, uczniów, 

nauczycieli oraz pracowników szkoły. Następnie 

dyrektor poprosił o zabranie głosu Wójta Gminy 

Zarzecze Wiesława Kubickiego. Po wystąpieniu wójta 

nastąpiła pierwsza część programu, czyli występy 

uczniów naszej szkoły. Tańce rozpoczęli uczniowie 

pierwszej klasy, którzy wykonali krakowiaka. Klasy 

trzecie, czwarte, piąte i szóste pod czujnym okiem 

swoich nauczycieli Anny Wygnaniec, Moniki Stępień 

zaprezentowały różne układy muzyczne. Najwięcej 

emocji dostarczył zebranym występ grupy tanecznej 

chłopców z gimnazjum. Uczniowie pod opieką Justyny 

Jamroży przygotowali „Jezioro łabędzie” i „My 

Słowianie”.  

 Kolejną częścią Dnia Otwartego Szkoły była 

licytacja ozdób świątecznych, wśród których znalazły 

się choinki i zaprzęg Świętego Mikołaja wykonane 

przez uczniów, a także srebrny świerk oraz ręcznie 

malowane bombki ufundowane przez Wójta Gminy.  

Po licytacji pojawił się najbardziej oczekiwany przez 

dzieci gość, czyli Święty Mikołaj, który przybył  

w towarzystwie aniołków i wręczył wszystkim 

grzecznym dzieciom prezenty. W tym czasie zaproszeni 

goście przeszli do budynku szkoły, gdzie miał miejsce 

kiermasz ozdób choinkowych i świątecznych, który 

został przygotowany przez Małgorzatę Różańską  

i Grażynę Rzeszutek. Kiermasz każdego roku wzbudza 

ogromne zainteresowanie, a ozdoby przygotowane 

przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum są 

coraz piękniejsze i jest ich coraz więcej.  

 Bardzo dużym powodzeniem podczas 

tegorocznego Dnia Otwartego Szkoły cieszyła się loteria 

fantowa, w której nagrodą główną był tablet. Loterię – 

300 losów - zorganizowały i przeprowadziły: Marta 

Kaczmarz, Aleksandra Kasperska i Liliana Dziedzic.  

Na koniec wszyscy udali się na degustację swojskiego 

jadła przygotowanego przez rodziców. Tutaj każdy 

mógł usiąść, skosztować pysznych domowych 

wypieków oraz dań regionalnych, porozmawiać  

i podzielić się wrażeniami na temat Dnia Otwartego 

Szkoły.  

Małgorzata Różańska 

 

 

 W dniach 12-16 października 2015 r. grupa 36 

gimnazjalistów z Zespołu Szkół im. Św. Brata Alberta  

w Żurawiczkach uczestniczyła w projekcie 

edukacyjnym "Misja Przyroda-Zielone Szkoły  

w Parkach Narodowych", realizowanym przez 

Fundację: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.  

 Projekt poprzedzony był trzydniowym 

szkoleniem dla szkolnych koordynatorów, które odbyło 

się w dniach 24-26 sierpnia na terenie Kampinoskiego 

Parku Narodowego. 

 Realizacja całego przedsięwzięcia obejmowała 

trzy etapy: I etap - 2 godziny dydaktyczne, stanowiące 

wprowadzenie uczniów do Projektu; II etap - 5 dni - 

wycieczka edukacyjna na zasadach zielonej szkoły  

w parku narodowym; III etap - 10 godzin 

dydaktycznych zajęć pozalekcyjnych, prowadzonych  

po powrocie z wycieczki, podczas których uczniowie 

przygotowali ścieżkę przyrodniczo - kulturową  

w formie questu "Na tropie skarbów kultury i przyrody 

mojej wsi".   

 W ramach II etapu projektu uczniowie klas: 1-3 

Publicznego Gimnazjum wyjechali do Roztoczańskiego 

Parku Narodowego, gdzie prowadzili badania terenowe 

pod bacznym okiem nauczycieli i pracowników 

dydaktycznych parku. Podczas zajęć  uczestnicy wcielili 

się w rolę badaczy-reporterów, a swoje spostrzeżenia 

zamieszczali na specjalnie utworzonym profilu Misja 

Przyroda na Facebooku. Wszystko po to, aby poznać  

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻURAWICZKACH 

https://zszarzecze.pl/380-swietopatrona2015.html
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przyrodę poprzez przygodę i zaszczepić poczucie 

odpowiedzialności za otaczające nas środowisko.  
 

 
Uczniowie w Kampinoskim Parku Narodowym 

 

 Harmonogram 5-dniowego pobytu na Zielonej 

Szkole w miejscowości Zwierzyniec przedstawiał się 

następująco: Dzień 1: Poznanie najbliższej okolicy, 

zabytków i historii Zwierzyńca; zorientowanie mapy 

terenu; przejście trasy przez 4 grupy i odkrywanie 

skarbów z gadżetami parku; Dzień 2:  Gra terenowa 

parku z wykorzystaniem pomocy przygotowanych 

przez pracowników Roztoczańskiego PN; zwiedzanie 

Muzeum Roztoczańskiego PN, projekcja filmu  

"W krainie jodły, buka i tarpana"; Dzień 3: Od mrówki  

do świerka - bioróżnorodność wielka - badanie  

 

bioróżnorodności gatunkowej parku; badania terenowe 

Stawów Echo - rozpoznawanie roślin i zwierząt 

ekosystemu wodnego; badanie jakości wody; Dzień 4: 

Wycieczka terenowa: Kulturalna przygoda  

w przyrodzie: Zwierzyniec – Szczebrzeszyn – Zamość – 

Krasnobród - Józefów; Dzień 5: Podsumowanie wyjazdu.  

 Uczniowie wrócili z wyprawy z bagażem 

doświadczeń - pełni niezapomnianych wrażeń -  

z poczuciem odpowiedzialności za otaczające nas 

środowisko. Forma zajęć terenowych, ciekawie 

zorganizowanych  znacznie wzbogaciła warsztat pracy 

nauczycieli - przyrodników.  
 

 
Pamiątkowe zdjęcie w Zamościu 

 

Katarzyna Rolska-Michno  

 
 

 

PAMIĘĆ O PATRONIE SZKOŁY 
 

 Nasza szkoła od lat aktywnie uczestniczy  

w wydarzeniach związanych z jej patronem Wincentym 

Witosem. Delegacja z pocztem sztandarowym wzięła 

udział w Ogólnopolskim Zjeździe Szkół im. Wincentego 

Witosa, który odbył się 10 października 2015 r.  

w Różańcu.  

 Corocznie bierzemy udział w Zaduszkach 

Witosowych w Wierzchosławicach. Życie patrona 

poznajemy podczas lekcji i konkursów szkolnych. 

 Najważniejszym wydarzeniem jest Święto 

Szkoły, które obchodziliśmy w tym roku 29 listopada.  

 Największą jednak dumą naszej szkoły jest 

zwycięstwo ucznia klasy III Liceum Ogólnokształcącego 

w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym nt. Życia  

i Działalności Politycznej Wincentego Witosa, który 

odbył się dnia 12 września 2015 roku  

w Wierzchosławicach.  

 Michał Kozak okazał się najlepszym znawcą 

życia i działalności Wincentego Witosa, który pokonał 

rywali z całego kraju. Za zajęcie I miejsca Michał został 

nagrodzony wyjazdem studyjnym do Brukseli, gdzie na 

zaproszenie europosła Jarosława Kalinowskiego uda się 

wiosną przyszłego roku.  

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W ZARZECZU 
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NOWY PROFIL W SZKOLE  
 

 Od września w naszej szkole rozpoczęła naukę 

młodzież w technikum kształcącym w zawodzie technik 

logistyk o profilu wojskowym. Podczas Święta Szkoły 

uczniowie zaprezentowali się w mundurach 

wojskowych. Wyznaczyli również dwa dni w tygodniu 

jako „dni mundurowe”.  

 Klasa w ramach edukacji wojskowej 

uczestniczyła w zajęciach na strzelnicy w Klubie 

Sportów Strzeleckich IGLICA w Żołyni.  

 Ostatnio z wychowawcą przygotowali lekcję 

historii, którą przeprowadzili wśród przedszkolaków  

w SP nr 4 Jarosławiu.  

 Uczestnicząc w konkursach, słuchając legend  

i opowieści młodzieży dzieci poznawały dzieje Polski, 

symbole narodowe i uczyły się patriotyzmu. Może uda 

się przeprowadzić takie zajęcia w innych oddziałach 

przedszkolnych. Młodzież chętnie włącza się  

w organizację imprez charytatywnych, planuje również 

udział w klasowym obozie wojskowym. 

 

 

 

Uczniowie klasy technik logistyk 

 

ZDROWY STYL ŻYCIA 
 

 W naszej szkole krzewimy zdrowy styl życia. 

Uczniowie pionu żywienia angażują się w konkursy  

i imprezy oraz sami organizują wydarzenia promujące 

zdrowie. Zdobywają wiedzę oraz doskonalą swoje 

umiejętności kulinarne odwiedzając okoliczne zakłady 

gastronomiczne podczas wycieczek programowych. 

Ostatnie to wycieczka do firmy Bamal w Pełnatyczach, 

czy wyjazd do obiektu hotelarsko–restauracyjnego  

w Arłamowie.  

 Młodzież korzysta także z wiedzy  

i doświadczenia tych, którzy po ukończeniu naszej 

szkoły, wybrali pracę w gastronomii. Na zajęcia  

z uczniami w bieżącym roku szkolnym zaproszono 

absolwenta Daniela Mroza, który aktualnie jest 

kucharzem pracującym w obiekcie hotelarsko–

restauracyjnym w Arłamowie.  

 20 września 2015 r. podczas „Niedzieli dla 

zdrowia” nasze stoisko z wypiekami z dodatkiem 

różnego rodzaju kasz cieszyło się ogromnym uznaniem 

wśród uczestników imprezy. Uczniowie wzięli również 

udział w pikniku „Warzywa kontra owoce” 

zorganizowanym 20 października przez Agencję Rynku 

Rolnego w ZSSChiO w Jarosławiu, którego celem była 

promocja polskich warzyw i owoców oraz rozwijanie 

pasji kulinarnych zarówno tych najmłodszych, jak 

i trochę starszych miłośników zdrowego żywienia.  
 

 
Z wizytą w Arłamowie 

 

 Naszą placówkę odwiedzili również 

gimnazjaliści z Zarzecza, którzy obejrzeli profesjonalnie 

wyposażoną kuchnię, sprzęt służący do kulinariów oraz 

zapoznali się z zawodem kucharza.  

10 grudnia odbył się w naszej szkole coroczny 

międzyszkolny Konkurs „Stroik Bożonarodzeniowy”. 

W tym roku odbywa się on pod hasłem „…A od kaszy 

człowiek zdrów”. 
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 Dbanie o zdrowy tryb życia łączy się w naszej 

szkole z uprawianiem sportu.  

Uczniowie LO włączyli się do Projektu „Mała ojczyzna 

– wspólna sprawa” realizowanego metodą 

wypracowaną przez lata funkcjonowania programu 

„PROJEKTOR – wolontariat studencki” Polsko 

Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jego głównym celem 

jest zwiększenie aktywności lokalnej młodzieży 

gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z miejscowości do  

20 tys. mieszkańców. Projekt zakończył się grą 

terenową, przeprowadzoną 10 czerwca 2015r., w którą 

zaangażowali się też inni mieszkańcy gminy Zarzecze.  

 Sprawdzeniem sprawności fizycznej są często 

zawody i olimpiady. Dobrym czasem były 

organizowane corocznie przez naszą szkołę Powiatowe  

Biegi o Memoriał Franciszka Sabana, w których 

uczestniczą dziewczęta i chłopcy szkół wszystkich 

szczebli. Uczniowie uczestniczą również z zawodach  

i turniejach organizowanych przez inne placówki. 

 

 
Młodzież w trakcie Biegu Sabana 

 

Bogusław Bąk, Grażyna Winiarz

 

 
 

 W dniu 10 października 2015r. w Klasztorze OO. 

Bernardynów w Żurawiczkach odbyły się uroczystości 

odpustowe ku czci NMP Królowej Różańca Świętego.  

 

 

  

  

 
 

 Tuż przed rozpoczęciem Mszy św. nastąpiło 

poświęcenie pomnika Św. Jana Pawła II – patrona 

rodzin i modlitwy różańcowej. Uroczystej sumie 

odpustowej przewodniczył J. Em. o. bp Damian Muskus 

(bernardyn) – biskup pomocniczy Archidiecezji 

Krakowskiej. Eucharystię koncelebrował o. Salwador 

Bartosik – gwardian klasztoru i proboszcz parafii  

w Żurawiczkach oraz o. Ludwik Żołnierczyk – 

wikariusz. 

 Podczas sumy odpustowej parafianie przeżywali 

również uroczystość Instalacji Relikwii Św. Jana 

Pawła II.  Odpust zakończył się procesją wokół Kościoła 

prowadzoną przez Gminną Strażacką Orkiestrę Dętą  

z Zarzecza oraz Straż Grobową zwaną „Turkami”  

z Parafii Żurawiczki. 

Barbara Zięba 

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE OD 1.01.2016 R.  
 

 Nowelizacja ustawy o świadczeniach 

rodzinnych wprowadza nowe świadczenie rodzicielskie 

w wysokości 1.000 zł miesięcznie, które będzie można 

pobierać przez rok (52 tygodnie) w przypadku urodzenia 

bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka; przy 

dwojgu dzieciach - przez 65 tygodni, trojgu - 67 

tygodni, czworgu - 69 tygodni, przy piątce  

i więcej - 71 tygodni. Terminy będą liczone od dnia 

porodu albo przyjęcia dziecka na wychowanie.  

UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE W ŻURAWICZKACH 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
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 Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać 

więc osobom, które urodziły dziecko, a które nie są 

uprawnione do zasiłku macierzyńskiego. Uprawnieni 

do pobierania tego świadczenia będą więc m.in. 

bezrobotni, studenci, a także zatrudnieni na podstawie 

umów cywilnoprawnych (w przypadku umów zlecenia 

lub umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu – 

świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać  

w przypadku braku uprawnienia do zasiłku 

macierzyńskiego, tj. jeżeli nie były opłacane składki na 

ubezpieczenie chorobowe). 

 Nowe rozwiązania będą obowiązywać od  

1 stycznia 2016 r., ale przepisy przejściowe zakładają, że 

świadczenia przysługiwać będą też rodzicom dzieci 

urodzonych przed tą datą, jeśli nie minęły jeszcze  

52 tygodnie od urodzin (i odpowiednio więcej  

w przypadku ciąży mnogiej). Zatem, gdy dziecko urodziło 

się np. 1 grudnia 2015r., rodzice będą mogli pobierać 

świadczenie przez 11 miesięcy. Świadczenie 

rodzicielskie będzie przysługiwać niezależnie  

od dochodu. 

 
 

PRZEKROCZENIE DOCHODU OD 1.01.2016 R.  
 
 Rodziny, które przekroczą próg dochodowy  

od 1 stycznia 2016 r. będą mogły ubiegać się o zasiłki 

rodzinne. Dzięki wprowadzeniu zasady “złotówka za 

złotówkę” świadczenia będą stopniowo obniżane 

wraz ze wzrostem dochodów.  

Teraz, gdy rodzina przekroczy próg dochodowy  

(od 1.11.2015 r. - 674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla 

rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), traci prawo do 

świadczeń rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu zmian, 

świadczenia nie będą już odbierane po przekroczeniu 

progu, ale stopniowo obniżane wraz ze wzrostem 

dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna 

kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie 

pomniejszana o 1 zł. 

 Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego  

i dodatków do niego z tytułu: urodzenia dziecka, 

samotnego wychowywania dziecka, opieki nad 

dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie 

wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, 

podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem 

zamieszkania. Zmiany obejmą też rodziny, które nie 

mają prawa do świadczeń z powodu przekroczenia 

progu dochodowego. Wystarczy, że ponownie wystąpią 

z wnioskiem i przedłożą wymagane dokumenty. 

Nowe rozwiązanie ma być wprowadzone od 1 stycznia 

2016 r. 

 

„POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ” 
 

 Już po raz ósmy na 

terenie gminy Zarzecze została 

przeprowadzona zbiórka Darów 

w ramach Akcji „Pomóż 

dzieciom przetrwać zimę”. 

Akcja „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” była 

prowadzona w okresie od 23.11.2015 r. do 4.12.2015 r. 

w sklepach, szkołach na terenie gminy Zarzecze oraz  

w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Zarzeczu. W ramach Akcji zbierano: odzież, zabawki, 

książki, art. szkolne, środki czystości, słodycze, żywność 

długoterminowa. Zebrane rzeczy zostały przekazane 

rodzinom wielodzietnym, niepełnym, znajdującym się 

w trudnej sytuacji materialnej z terenu gminy Zarzecze.  

 Akcja jest Ogólnopolskim Programem Pomocy 

dzieciom w okresie przedświątecznym i polega między 

innymi na organizacji zbiórek i przekazywaniu darów.  

 W ramach przedsięwzięcia wielu ludzi  

o ogromnych sercach angażuje się z myślą o dzieciach  

z rodzin wielodzietnych, niepełnych, rozbitych, 

będących w trudnej sytuacji materialnej.  

 Gmina Zarzecze angażuje się w zbiórkę  

w ramach akcji od 2008 r. Wszystkim osobom, które 

okazały dobre serce i  nie był obojętny los dzieci 

znajdujących się w trudnej sytuacji, składam serdeczne 

podziękowania za włączenie się w akcję. 

 

Anna Krzeszowska-Gwóźdź 
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 W sobotę 10.10.2015r. blisko 150 biegaczy  

z całego kraju rywalizowało podczas I Biegu Ulicznego 

„Zarzecze na 5!”. Patronat Honorowy nad biegiem objął 

Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Tomasz 

Bury. Biegacze rywalizowali na dystansie 5 km 

zmagając się z silnym wiatrem oraz wymagającą trasą. 

W gronie zawodników znaleźli się znani sportowcy: 

Szymon Zięba - Mistrza Polski na 800 m Juniorów 

Młodszych, Magdalena Łączak oraz Paweł Dybek – 

Międzynarodowej sławy maratończycy – Mistrzowie 

oraz wice Mistrzowie Europy i Świata  

w Ultramaratonie. 

 Imprezie towarzyszyły biegi dla dzieci  

i młodzieży rozgrywane na stadionie lekkoatletycznym, 

które sędziował prof. Krzysztof Warchoł. Na trasie nie 

zabrakło również przedstawicieli Nordic Walking. 

Zwycięzcą Biegu Głównego został Patryk Marszałek  

z Rzeszowa, wśród kobiet triumfowała Katarzyna 

Albrycht z Krościenka Wyżnego. Najliczniejszą grupą 

kibiców a zarazem biegaczy była Jarosławska Grupa 

Biegowa, która dopingowała wszystkich zawodników 

na trasie. Najlepszych dekorowali przedstawiciele 

miejscowych władz: Wójt Gminy Zarzecze Wiesław 

Kubicki, Tomasz Bury - Radny Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego, Dyrektor GOSiR w Zarzeczu Jacek 

Zięba oraz Mariusz Pieniążek Przewodniczący Rady 

Gminy Zarzecze. 

 Pierwsza edycja biegu cieszyła się bardzo dobrą 

opinią wśród uczestników oraz mieszkańców.  

Oto krótka wypowiedź dyrektorów biegu  - Jacka Żądło 

i Magdaleny Zambrowskiej (Perfect Runner Team): 

„Zadanie, które nam powierzono nie należało do 

najłatwiejszych, bo w gminie do tej pory nie było tak 

wielkiej imprezy biegowej. Dołożyliśmy wszelkich 

starań opartych na własnym doświadczeniu tak, aby 

impreza wypadła profesjonalnie jak zobowiązuje sama 

nazwa „Zarzecze na 5!”. 

Dziękujemy za liczny udział i wspaniałą atmosferę! 

Gratulujemy zawodnikom uzyskanych rezultatów, 

miejsc medalowych oraz rekordów życiowych na 

niełatwej trasie! Dziękujemy za objęcie Patronatem 

Honorowym naszego biegu przez Tomasza Burego - 

Radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 

Wójtowi Gminy Zarzecze Wiesławowi Kubickiemu 

oraz całemu GOSiR w Zarzeczu pod dyrekcją Jacka 

Zięby za ogromną pomoc w realizacji zadania. Firmie 

Profesjonalny Pomiar Czasu Ostrowski za wzorową 

oprawę techniczną zawodów. 

Dziękujemy za pomoc przy organizacji imprezy - 

Mariuszowi Surmiakowi i Piotrowi Iwanko oraz 

licznym sponsorom: Firma Bamal Pełnatycze, woda 

Rymanów Zdrój, Guma Plastik i Recykling, Zakład 

Wędliniarski Benbenek, Hurtowania Sportowa 

MAAWsport, Delikatesy Centrum  Tomasz Koterba, 

Spółdzielnia Socjalna w Zarzeczu Rezydencja pod 

Platanem, Sklep Sportowy Biegomaniak w Rzeszowie”. 

 Bieg został odebrany szerokim echem wśród 

biegaczy i mieszkańców. Władze gminy już planują 

kolejną edycję biegu w przyszłym roku. 
  

 
Biegacze na linii startu 

 

WYNIKI OPEN 

Kobiety: 1. Katarzyna Albrycht  (Krościenko Wyżne),  

2. Marta Prajzner (Krościenko Wyżne), 3. Magdalena 

Łączak (Mielec), 4. Anna Rochmalska (Dębica), 5. Paulina 

Wywłoka (Jarosław), 6. Justyna Strzelec (Przemyśl). 

Mężczyźni: 1. Patryk Marszałek (Rzeszów), 2. Szymon 

Zięba (Komorów), 3. Damian Dziewiński (Sanok),  

4. Mateusz Rawski (Lubaczów), 5. Arkadiusz Janicki – 

(Jarosław), 6. Maciej Tomaszewski (Jarosław). 
 

Barbara Zięba 

I BIEG ULICZNY – ZARZECZE NA 5! 
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 Tegoroczny turniej, który odbywał się  

w Zarzeczu dniach 4-6 grudnia 2015 r. był promocją 

akcji „Nasza Droga do EURO 2016”. Akcja ma na celu 

popularyzację piłki ręcznej wśród dzieci i młodzieży 

oraz promocję najważniejszego wydarzenia w historii 

polskiego szczypiorniaka Mistrzostw Europy w Piłce 

Ręcznej Mężczyzn Polska 2016, które odbędą się  

w styczniu przyszłego roku. Głównym partnerem  

XXI Międzynarodowego Mikołajkowego Turnieju Piłki 

Ręcznej było Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. 

 Organizatorzy Turnieju Mikołajkowego 

Starostwo Powiatowe w Przeworsku, Wójt Gminy 

Zarzecze, Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego 

Witosa w Zarzeczu i ULKS „Koliber” gościli 19 drużyn 

z Polski, Słowacji i Ukrainy. Współorganizatorzy  

to Związek Piłki Ręcznej w Polsce, Podkarpacki 

Okręgowy Związek Piłki Ręcznej, Zespół Szkół 

Zawodowych w Przeworsku, Miejski Ośrodek Sportu  

i Rekreacji w Przeworsku, Zespół Szkół w Zarzeczu, 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zarzeczu. 

 Otwarcia turnieju dokonał Wójt Gminy Zarzecze 

Wiesław Kubicki w obecności Prezesa Podkarpackiego 

Zrzeszenia LZS Józefa Krzywonosa, Przewodniczącego 

Rady Powiatu Przeworskiego Tadeusza Kiełbowicza, 

Członka Zarządu Powiatu Przeworskiego Jana 

Pieniążka, Przewodniczącego Rady Gminy Zarzecze 

Mariusza Pieniążka, Przewodniczącego Komisji 

Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia  

i Rodziny Wiktora Koby oraz dyrektorów szkół: 

Bogusława Bąka, Krzysztofa Majkowskiego, Elżbiety 

Nykiel, Marii Sopel, Grażyny Winiarz i przybyłych 

gości wśród których znaleźli się min.: Mer Lubenia 

Wielkiego na Ukrainie Josef Fabryga i Dyrektor 

Produkcji Zakładu GPR w Zarzeczu Artur Fajgiera. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymali prezenty  

od Świętego Mikołaja. Zagrała Strażacka Orkiestra Dęta, 

odbyły się pokazy artystyczne w wykonaniu Mażoretek 

z Zarzecza i grupy „Zumba Fitnees” z Zespołu Szkół 

Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu. 

Imprezę prowadził Jan Szajny. Nad przebiegiem 

sportowej części imprezy czuwali sędziowie pod 

przewodnictwem Jacka Moskalczyka przewodniczącego 

Kolegium Sędziów Okręgu Podkarpackiego. Całość 

koordynował nauczyciel - mentor wielu pokoleń 

piłkarek i piłkarzy ręcznych „ojciec” przedsięwzięcia 

Zygmunt Szumilak.  

 Podsumowanie Turnieju odbyło się 6 grudnia  

w hali sportowej w Zarzeczu na którym zaproszeni 

goście rozdali nagrody drużynom biorącym udział  

w zawodach. W kat. Junior drużyna z Zarzecza zajęła  

II miejsce za Słowakami z Secovec. W kat. Juniorka 

Zarzecze na III miejscu za Rzeszowem i Lublinem.  

W kat. Młodziczka młodsza Zarzecze na VII miejscu.  

W kategorii Juniorka młodsza nie rywalizował nasz  

zespół, natomiast tytuł najlepszej bramkarki otrzymała 

Aleksandra Ryznar, która wystąpiła w barwach 

Rzeszowa, zwycięzcą w tej kategorii zostały 

szczypiornistki UKS „Żak” Kielce.  

 Sponsorami tegorocznego turnieju były firmy: 

GPR Zarzecze, PGNiG S.A., „Szarek” Widna Góra, 

„Bamal” Pełnatycze, „MAAW- SPORT Przeworsk”, 

AKS Przeworsk, FPHU Łukasz Płocica. 

Jacek Zięba

XXI MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ MIKOŁAJKOWY 
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Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował 

ofertę na zimę  

 Oferta czynnego  uprawiania sportu i rekreacji 

dostosowana dla każdego. Możliwość korzystania  

z siłowni, stołów do tenisa, badmintona, zajęć 

zumba, fitness, uprawiania gier zespołowych na hali 

sportowej, boiskach z nawierzchnią naturalną  

i sztuczną, korzystania z bieżni tartanowej. 

Informacji nt. sposobu korzystania z w/w obiektów 

udziela trener Piotr Iwanko. 

 Mecze II Ligi Futsalu grupy podkarpackiej  

są rozgrywane w Zarzeczu. Nowy trener drużyny 

GKS Futsal Zarzecze Mariusz Surmiak założył 

ambitne cele na ten sezon. Rozgrywki cieszą się 

dużym zainteresowaniem. Serdecznie zapraszamy 

naszych kibiców na mecze wyjazdowe. Poniżej 

podajemy terminarz rozgrywek. Ponadto 

informujemy, że na tablicach ogłoszeń oraz na 

naszym profilu FB będziemy zamieszczać 

szczegółowe informacje. 

LP MECZ TERMIN MIEJSCE 

1.  GKS Futsal Zarzecze – Futsal Dukla Team  Niedziela, 15-11-2015 Zarzecze, godz.: 1800 

2.  GKS Futsal Zarzecze – Futsal Team Przeworsk   Sobota, 06-12-2015 Zarzecze, godz.: 1900 

3.  GKS Futsal Zarzecze – Osiedle Ulaszowice Jasło Sobota, 13-12-2015 Zarzecze, godz.: 1800 

4.  GKS Futsal Zarzecze- Góral Tryńcza Niedziela, 10-01-2016 Zarzecze, godz.: 1800  

5.  GKS Futsal Zarzecze – SPAR Łańcut Futsal Team Niedziela, 17-01-2016 Zarzecze, godz.: 1800 

6.  Futsal Dukla Team – GKS Futsal Zarzecze Sobota, 23-01-2016 Dukla 

7.  Futsal Team Przeworsk – GKS Futsal Zarzecze Sobota, 30-01-2016 Przeworsk 

8.  Osiedle Ulaszowice Jasło - GKS Futsal Zarzecze  Niedziela, 07-02-2016 Jasło 

9.  Góral Tryńcza - GKS Futsal Zarzecze Sobota, 13-02-2016 Tryńcza 

10.  SPAR Łańcut Futsal Team - GKS Futsal Zarzecze  Niedziela, 21-02-2016 Łańcut 

 W tegorocznych rozgrywkach Amatorskiej Ligi Piłki 

Halowej w Zarzeczu bierze udział dziesięć drużyn. 

IV edycja rozpoczęła się 21.11.2015 r. Występują 

zespoły z Pruchnika, Wierzbnej, Cieszacina 

Wielkiego, Maćkówki, Łapajówki, reprezentanci 

Bamalu oraz po dwa zespoły z Zarzecza  

i Rożniatowa. Terminarze rozgrywek znajdują się na 

tablicy ogłoszeń GOSiR w Zarzeczu oraz na stronie 

internetowej www.alphzarzecze.futbolowo.pl  

 Ferie na sportowo 15 – 26 lutego 2016r. 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we współpracy 

ze Szkołami oraz GOPS w Zarzeczu zorganizuje 

wyjazdy na łyżwy, narty i basen.  

Dzieci i młodzież będą mogli przed feriami zgłosić  

u nauczycieli WF chęć uczestnictwa w wybranych 

formach rekreacji. Koszty wyjazdu będą częściowo 

pokrywane przez organizatorów. 

Także w czasie ferii zimowych na hali planowane są 

turnieje dla grup dzieci i młodzieży min: Mała liga 

Futsalu dla uczniów szkół podstawowych 11 – 13 

lat, oraz dla uczniów gimnazjów 13 – 16 lat.  

Dla uczestników zostaną rozdane nagrody. 

Zgłoszenia do udziału w turniejach należy dokonać 

przed feriami u nauczycieli WF. 

Jacek Zięba 

 

 
 

 W słoneczną niedzielę, 4 października br. na 

starorzeczu Mleczki w Pełnatyczach odbyły się 

spławikowe otwarte zawody wędkarskie o Puchar 

Wójta Gminy Zarzecze Wiesława Kubickiego  

w kategorii drużynowej i indywidualnej, Puchar 

Starosty Przeworskiego Zbigniewa Kiszki drużynowo 

dla strażników SSR Sieniawy, Kańczugi oraz 

Przeworska, indywidualnie o Puchar Komendanta 

Powiatowego SSR. Puchar za największą rybę zawodów 

ufundował również Starosta Przeworski. Puchar dla 

najstarszego zawodnika zawodów ufundował Radny 

Sejmiku Wojewódzkiego Tomasz Bury.  

GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ZAPRASZA 

ZAWODY WĘDKARSKIE W PEŁNATYCZACH 

http://www.alphzarzecze.futbolowo.pl/
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 Puchar otrzymał kol. Tadeusz Osmyk członek 

koła PZW „JAZ”. W zawodach startowało 57 

zawodników Okręgów PZW Przemyskiego  

i Rzeszowskiego. Po zawodach podawano czerwony 

barszczyk, kawę, herbatę, kiełbasę z grilla oraz 

kaszankę. Chleb i ciastka podarowała zaprzyjaźniona 

Firma „BAMAL” z Pełnatycz. Nagrody wręczali 

zastępca Wójta Gminy Zarzecze Jan Telega, członek 

Zarządu Powiatu Jan Pieniążek, sołtys wsi Pełnatycze 

Aleksander Kasperski oraz prezes Zarządu Okręgu 

PZW w Przemyślu Jan Bieniasz.  

 Dużą rolę przy organizacji zawodów odegrał 

Zarząd Miejskiego Koła PZW Przeworsk, który był 

głównym organizatorem zawodów.  

 Zawody sędziowali: J. Bieniasz, R. Walawender, 

K. Mirkiewicz. Uczestnicy zawodów obiecali, że 

powrócą tak jak zawsze znów za rok.  

WYNIKI ZAWODÓW: Indywidualnie: 1. Tadeusz 

Magoń, 2. Tomasz Sztych, 3. Tomasz Kozyra.  

Drużynowo: 1. Wodnik II Kańczuga, 2. Jaz I Przeworsk, 

3. Wodnik I Kańczuga. Strażnicy indywidualnie:  

1. Tadeusz Magoń, 2. Marek Lisik, 3. Mateusz Kowal              

Strażnicy druzynowo: 1. Kańczuga, 2. Przeworsk,  

3. Sieniawa. Największa Ryba: Tomasz  Sztych 

 

Mateusz Kowal 

 

 

 

 W sobotnie przedpołudnie 19 września br.  

na stadionie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Zarzeczu zgromadziło się 25 sekcji liczących po 

sześciu strażaków ochotników reprezentujących 

Ochotnicze Straże Pożarne z Gmin Gać, Przeworsk  

i Zarzecze.  

 Przybyli również oficerowie z Państwowej 

Straży Pożarnej w Przeworsku na czele z komendantem 

st. Brygadierem Januszem Flakiem. Obserwatorami 

zawodów byli prezesi OSP, wójtowie poszczególnych 

gmin oraz Radny Sejmiku Wojewódzkiego Tomasz 

Bury. 

 Po złożeniu meldunku przez dowódcę 

zgrupowania Jana Michalika Komendant Powiatowy 

PSP przedstawił założenia do wykonania przez trzy 

plutony. Pluton pierwszy pod dowództwem Jana 

Michalika dostał zadanie ugaszenie pożaru budynku 

starej szkoły w Zarzeczu, w którym znajdowały się 

poszkodowane osoby. 

 Zadaniem plutonu drugiego pod dowództwem 

Pawła Wajhajmera było ugaszenie pożaru w budynku 

socjalnym w Rożniatowie, w którym znajdowały się 

również poszkodowane osoby. 

 Trzeci pluton pod dowództwem Stanisława 

Kłosa otrzymał zadanie ugaszenia pożaru zabytkowego 

parku w Siennowie oraz usunięcie drzew zagrażających 

pomnikom przyrody. Zespół pierwszy udzielając 

pomocy poszkodowanym, w tym  kobiecie w ciąży 

wezwał pogotowie ratunkowe z Firmy FALK. 

 Każdy pluton zadanie wykonał w czasie od 1,5 

do 2 godzin. Podczas podsumowania dowódcy 

plutonów, oficerowie z Państwowej Straży Pożarnej 

oraz ratownik z Firmy FALK omówili realizację 

założeń. Wskazano też na występujące drobne  

potknięcia. 

 

 
Zarzeccy strażacy niosą pomoc poszkodowanym 

 

 Poprzez organizację manewrów strażacy 

ochotnicy w znacznym stopniu podnieśli sprawność 

bojową oraz opanowali współdziałanie większej ilości 

sekcji przy gaszeniu dużych pożarów.  

Wiesław Kubicki 

MANEWRY OSP W GMINIE ZARZECZE 
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 Od 01 stycznia 2016 roku usługi w zakresie 

odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 

świadczyć będzie nadal firma wywozowa 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Jarosławiu. Stawki opłat nie uległy 

zmianie i wynoszą:  4 zł od osoby/ miesiąc – przy 

selektywnym gromadzeniu odpadów oraz 8 zł  

od osoby/miesiąc – przy nie prowadzeniu 

selektywnego gromadzenia odpadów  komunalnych. 

Rada Gminy uchwaliła również, że szósta i kolejne 

osoby zamieszkujące daną nieruchomość będą płacić  

po 0,50 zł/miesiąc w przypadku segregacji oraz  

1,00 zł/miesiąc w przypadku niesegregowania.  

Warte podkreślenia jest fakt, że są to jedne  

z  najniższych stawek w województwie podkarpackim. 

Analizując wielkość opłat w gminach w powiecie 

przeworskim to kształtują się na poziomie od 6 - 12 zł  

za śmieci segregowane oraz od 10 - 18 zł przy odpadach 

niesegregowanych. 

 Mieszkańcy Gminy Zarzecze zobowiązani są  

do wnoszenia określonych w deklaracji opłat  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

w wyznaczonych terminach, na rachunek bankowy 

Urzędu Gminy Zarzecze  nr: 27 9106 0008 2002 0000 

0794 0002 z dopiskiem „odpady komunalne”.  

Ponadto informujemy, że w  Banku Spółdzielczym 

Przeworsk O/ Zarzecze oraz Samodzielnym Punkcie 

Kasowym w Siennowie nie są pobierane dodatkowe 

opłaty i prowizje od dokonywanych z tego tytułu wpłat. 

 Odpady będą odbierane bezpośrednio  

z nieruchomości, przy czym obowiązkiem właściciela 

nieruchomości jest wystawienie pojemnika przed 

posesję lub z miejsc o utrudnionym dojeździe - do 

drogi dojazdowej do godz. 6.00 w sposób 

umożliwiający pracownikowi przedsiębiorstwa 

wywozowego swobodny dostęp do pojemników. 

 Harmonogram wywozu odpadów został 

określony w uzgodnieniu z firmą wywozową  

i umieszczony w kurierze oraz na stronie internetowej 

Gminy Zarzecze - www.gminazarzecze.pl w zakładce 

gospodarka śmieciowa. 

 Więcej informacji w sprawie wywozu śmieci 

można uzyskać w Urzędzie Gminy Zarzecze pokój nr 6 

lub pod numerem telefonu 16 640 15 28 wew. 22, od 

poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 
 

Magdalena Płocica 

 

 
 

 Rada Gminy w dniu 10 listopada 2015 r. podjęła 

uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości na rok 2016.  

 Zostały one utrzymane na poziomie 2015 r.  

i wynosić będą: od gruntów: związanych  

z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,74 zł/m2, 

pozostałych 0,30 zł/m2, od budynków lub ich części: 

mieszkalnych – 0,68 zł/m2, związanych  

z prowadzeniem działalności gospodarczej –  

19,91 zł/m2, od pozostałych 

 – 4,02 zł/m2 

 Do wymiaru podatku rolnego na 2016 r. przyjęto 

średnią cenę żyta za okres 11 kwartałów ogłoszoną 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, która 

wynosi 53,75 zł za kwintal. W związku z powyższym 

stawka podatku rolnego na 2016 r. wynosić będzie:  

dla gospodarstw rolnych – 134,37 zł z 1 hektara 

przeliczeniowego, dla gruntów do 1 ha – 268,75 zł  

z 1 hektara fizycznego. 

 W Gminie Zarzecze uchwałą Rady Gminy 

zwolnione są z podatku od nieruchomości budynki 

mieszkalne rolników. 

 Obniżenie stawek podatkowych w stosunku do 

górnych stawek ustalonych przez Ministra Finansów 

wynosi 23,8 %. Z tego tytułu Gmina uzyska w 2016 r. 

niższe wpływy o około 290 tyś zł. oraz będzie to miało 

wpływ na obniżenie subwencji w 2017 r.  

 Wszyscy podatnicy mają obowiązek do 

pisemnego złożenia informacji o posiadanych gruntach  

i nieruchomościach w Urzędzie Gminy. 

Halina Płocica

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 
 

PODATKI OD NIERUCHOMOŚCI W 2016 ROKU 
 

nie olników oraz garaże)

(budynki gospodarcze 

r

http://www.gminazarzecze.pl/



