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 W dniu 21 grudnia 2015 r. rozstrzygnięto konkurs 

plastyczny „Bożonarodzeniowe ozdoby świąteczne”.  

Na konkurs wpłynęło 90 prac dzieci, młodzieży  

i dorosłych ze szkół i placówek: Zespół Szkół w Zarzeczu 

wraz z Filiami z Pełnatycz i Rożniatowa, Zespół Szkół  

im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach , Zespół Szkół  

im. Wincentego Witosa w Zarzeczu, Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Zalesiu oraz z Maćkówki. 

 W świątecznej atmosferze rozdano nagrody 

rzeczowe dla laureatów i wyróżnionych. Organizatorzy 

serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za 

zaangażowanie oraz piękne prace i zapraszają na rok 

następny. 

 Komisja wyłoniła zwycięzców konkursu  

i przyznała I miejsca: w kategorii „kartki świąteczne” 

Milena Orzechowska (5 lat - Zespól Szkół  

w Żurawiczkach) i Monika Marek (14 lat - Zespół Szkół 

w Żurawiczkach); w kategorii „anioły” Klaudia 

Kokoszka (Zespół Szkół w Zarzeczu), w kategorii 

„bombki” Karolina Gołąb (kl. V b  ZS w Zarzeczu);  

w kategorii „stroiki” Piotr Zięba (16 lat - Zespół Szkół 

Rolniczych w Zarzeczu); w kategorii „szopki” Weronika 

Pawłowska (kl. II Gimnazjum ZS w Zarzeczu);  

w kategorii „ozdoby” Piotr Kokoszka (kl. III Gimnazjum  

ZS w Zarzeczu), a w kategorii „dorośli”  Lucyna Kubas 

(Środowiskowy Dom Samopomocy w Zalesiu). 

 

 
Nagrodzony stroik Piotra Zięby

 

 

 

 Dnia 15 stycznia 2015r. w Miejsko Gminnym 

Domu Kultury w Głogowie Małopolskim odbyło się 

rozstrzygnięcie XXIII Konkursu Plastycznego „Szopka 

Betlejemska w oczach dziecka”.  

 Był to konkurs o zasięgu wojewódzkim, na który 

wpłynęło wiele prac plastycznych. Wysłane zostały 

także dzieła dzieci uczęszczających na zajęcia plastyczne 

organizowane przez Centrum Kultury w Zarzeczu.  

 Nasi artyści odnieśli duży sukces, z 6 wysłanych 

prac, 3 zdobyły nagrody: I miejsce zdobyła Aleksandra 

Łuksik, III miejsce Amelia Kasperska, a wyróżnienie 

Zuzanna Urban. Gratulujemy laureatkom oraz ich 

instruktorowi Janinie Mamak i życzymy wielu sukcesów 

na następnych konkursach. 

 
Zuzanna Urban i Aleksandra Łuksik z nagrodzonymi pracami 
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         Stowarzyszenie Folklorystyczne "Pawłosiowianie" 

w Pawłosiowie, Parafia Rzymskokatolicka  

w Pawłosiowie, Gminny Ośrodek Kultury  

w Pawłosiowie, Centrum Kulturalne w Przemyślu oraz 

Wójt Gminy Pawłosiów kolejny już raz byli 

organizatorami przeglądu grup śpiewaczych z terenu 

powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego, 

przemyskiego i przeworskiego, który odbył się  

17 stycznia 2016 r.  

 W przeglądzie organizowanym w Kościele p.w. 

św. Piotra i Pawła w Pawłosiowie wzięły udział zespoły 

kultywujące tradycje śpiewania kolęd zarówno 

religijnych jak i świeckich. Oprócz znanych kolęd 

posłuchać było można także kolęd, pastorałek oraz 

kantyczek zakorzenionych w tradycji ludowej regionu 

Podkarpacia. 

Naszą gminę reprezentowały dwa zespoły śpiewacze:  

z Rożniatowa i Maćkówki. Na uczestniczących  

15 zespołów, Zespół z Rożniatowa zdobył II miejsce  

i nagrodę pieniężną, a Zespół z Maćkówki III miejsce  

i nagrodę pieniężną. Gratulujemy i życzymy dalszych 

sukcesów. 

 

Zespół Śpiewaczy z Maćkówki 

 

 

Zespół Śpiewaczy z Rożniatowa 

 

 

 

 W niedzielę 31 stycznia br. odbył się kolejny raz 

Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek. Chociaż okres 

kolędowania prawie dobiegł końca to Artyści, ci młodsi  

i ci trochę starsi prezentowali zgromadzonej 

publiczności piękne kolędy i pastorałki. W konkursie 

wzięło udział ok. 100 wykonawców ze szkół  

i przedszkoli z terenu gminy Zarzecze. Uczestnicy 

prezentowali się w różnych kategoriach. Można było 

posłuchać solistów, duety, zespoły wokalne i wokalno – 

instrumentalne oraz Zespół Śpiewaczy z Łapajówki.   

 Organizatorem konkursu, jak co roku, było 

Centrum Kultury w Zarzeczu. Prezentacjom 

konkursowym wnikliwie przysłuchiwało się jury  

w składzie: Monika Kmiecik, Grażyna Zajączkowska  

i Barbara Kałamarz. Jurorzy oceniali nie tylko barwę 

głosu, ale również dobór repertuaru do możliwości 

wokalnych występującego oraz doceniali prezentacje, 

które miały na celu ocalenie od zapomnienia dawnych 

kolęd i pastorałek.  

PRZEGLĄD GRUP ŚPIEWACZYCH W  PAWŁOSIOWIE 
 

GMINNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK 
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 Każdy uczestnik dostał pamiątkowy dyplom 

oraz nagrodę. W kategorii „przedszkola” laureatami 

pierwszych miejsc zostali trio Karol Machaj, Szymon 

Kasperski, Seweryn Klimko wraz z chórkiem (Publiczne 

Przedszkole w Zarzeczu); duet Lena Holiczko i Jakub 

Bącal wraz z chórkiem (Publiczne Przedszkole w Zarzeczu); 

trio Daria Świtalska, Joanna Kubusiak, Miłosz Kalicki 

(Szkoła Filialna im. Orła Białego Pełnatycze); Marianna 

Stępień (Szkoła Filialna im. Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego Rożniatów). Pierwsze miejsca w kategorii 

„szkoły podstawowe”: w klasach 0 – III zajęli Karol 

Kwaśniak i Gabriel Kwaśniak (obaj z Zespołu Szkół  

w Zarzeczu), natomiast w klasach IV – VI Natalia 

Szczepańska (Zespół Szkół w Zarzeczu).  

W kategorii „szkoły gimnazjalne” laureatką I miejsca 

została Klaudia Szałaj (Zespół Szkół w Zarzeczu),  

a w kategorii zespołów Zespół Wokalny (Zespół Szkół  

w Zarzeczu). 

 Organizatorzy serdecznie dziękują uczestnikom 

oraz opiekunom za przygotowanie do konkursu i tak 

liczne uczestnictwo i kontynuowanie tak piękniej 

tradycji jaką jest śpiew kolęd i pastorałek. 

 

Występy dzieci i młodzieży szkolnej w trakcie Gminnego Konkursu Kolęd 

 

 

 

 Na koniec karnawału tj. 9 lutego br.,  

w zabytkowym pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu, 

Centrum Kultury zorganizowało bal karnawałowy dla 

dzieci. W zabawie wzięło udział ok. 70 dzieci. Uczestnicy 

balu przybyli pięknie poprzebierani w różne stroje:  

księżniczek, czarownic, kotków, wróżek, postaci z bajek. 

Wszyscy brali udział w zabawach i konkurencjach. 

 Każdy mógł potańczyć przy ulubionych 

piosenkach. Jedną z atrakcji było malowanie twarzy, 

pani Kasia z precyzją malowała na buźkach ulubione 

postaci i zwierzątka. 
 

Wspólna zabawa w zarzeckim pałacu

BAL KARNAWAŁOWY W PAŁACU 
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 Tegoroczne ferie zimowe dla dzieci i młodzieży 

już za nami, aby odpoczynek nie był nudny, a aktywny 

Centrum Kultury w Zarzeczu zorganizowało szereg 

zajęć. W pierwszym tygodniu ferii dzieci uczestniczyły 

w warsztatach lepienia z modeliny. Podczas dwóch dni 

uczestnicy ulepili jabłuszka, zwierzątka, a także znane 

postacie bajkowe – Minionki. Mali artyści pod czujnym 

okiem p. Kasi stworzyli małe dzieła artystyczne.  

 Drugi tydzień ferii zaczął się warsztatami 

tanecznymi, podczas których dzieci nauczyły się 

prostych układów tanecznych. Kolejną atrakcją były 

warsztaty kulinarne, na których początkujący kucharze 

nauczyli się jak prawidłowo nakrywać do stołu, robić 

koreczki i pyszne kanapeczki.  

 Na zakończenie ferii zostały zorganizowane 

zajęcia pn. „Zostań małym naukowcem”. Podczas tych 

zajęć uczestnicy poprzez pracę nad prostymi 

doświadczeniami uczyli się zasad fizyki. Ogólnie  

z oferty przygotowanej przez Centrum Kultury na ferie 

skorzystało ok. 50 uczniów z terenu gminy Zarzecze. 

 

 

Pamiątkowe zdjęcie z feryjnych warsztatów

 

 

 

 Dnia 5 marca br. w Samorządowym Centrum 

Kultury w Mielcu odbyło się podsumowanie XIII już 

edycji eliminacji wojewódzkich konkursu plastycznego 

pn. „Zapobiegajmy pożarom”.  

 Przez 12 lat impreza odbywała się  

w zabytkowym pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu. 

Inicjatorami konkursu w województwie podkarpackim 

byli: Janina Mamak oraz Wójt Gminy 

Zarzecze  Wiesław Kubicki. W bieżącym roku,  

ze względu na dużą liczbę laureatów z powiatu 

mieleckiego, podsumowanie konkursu zorganizowano 

w Mielcu. Imprezę swoją obecnością zaszczycili 

przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych 

Straży Pożarnych RP w Rzeszowie oraz władze miasta 

Mielca i powiatu mieleckiego. Laureaci konkursu zostali 

nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami oraz nagrodami 

rzeczowymi, a opiekunowie otrzymali podziękowania 

za swoją pracę. Atrakcją uroczystości były pokazy 

szermierki oraz pokaz układania kostki Rubika. Prace 

oceniane były przez jurorów w Zarzeczu pod 

przewodnictwem Janiny Mamak. Na konkurs wpłynęło 

466 prac z 17 powiatów województwa podkarpackiego, 

jury nagrodziło 66 prac. 

Wśród laureatów znaleźli się także uczniowie z naszej 

gminy: III miejsce w kat. klas I – III – Zuzanna Urban 

(Centrum Kultury w Zarzeczu), III miejsce w kat. szkół 

średnich – Paulina Szczepańska z Zarzecza.   

Wyróżnienia otrzymali: w kat. klas I – III – Oliwia 

Kasperska (Zespół Szkół w Zarzeczu); w kat. klas I – III – 

Kacper Lampart (Zespół Szkół w Zarzeczu); w kat. klas I – 

III – Kinga Górska (Szkoła Filialna w Rożniatowie);  

w kat. klas I – III – Oliwier Kalicki (Szkoły Filialnej  

w Pełnatyczach); w kat. klas IV – VI – Samuel Skotnicki 

(Centrum Kultury w Zarzeczu); w kat. szkół 

FERIE W PAŁACU 
 

ZAPOBIEGAJMY POŻAROM 
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gimnazjalnych – Weronika Pawłowska (Zespół Szkół  

w Zarzeczu); w kat. szkół gimnazjalnych – Piotr 

Kokoszka (Zespół Szkół w Zarzeczu).   

 Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy 

powodzenia na konkursie ogólnopolskim, gdzie 

wszystkie prace nagrodzone zostaną przekazane  

do oceny. Wśród członków ogólnopolskiego jury 

konkursu znalazła się także Janina Mamak, która będzie 

dnia 17 marca wnikliwie oceniać prace z całej Polski. 

Zachęcamy wszystkich młodych artystów do udziału  

w następnej edycji konkursu.    

 

Pamiątkowe zdjęcie z Mielca 

Barbara Szczygieł 

 

 

 

 Dnia 23 stycznia 2016 r. w remizie Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Łapajówce odbyło się spotkanie 

opłatkowe. Zaproszonych gości powitała 

Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Łapajówce 

Helena Wlazło. Wśród nich znaleźli się m.in. Ksiądz 

Prałat Zenon Ruchlewicz, Radny Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego Tomasz Bury, Wójt 

Gminy Zarzecze Wiesław Kubicki, Przewodniczący 

Rady Gminy Zarzecze Mariusz Pieniążek, 

Przedstawicielki Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego – Barbara Wolańczyk i Marta Magoń, 

Przedstawicielki Stowarzyszenia Przyjaciół Łapajówki – 

Małgorzata Kasperska i Sylwia Bembenek, Sołtys  

i Radny Wsi Łapajówka, a także Przedstawicielki Kół 

Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Zarzecze wraz  

z Przewodniczącą Gminnej i Powiatowej Rady KGW – 

Zofią Kalamarz. 

 Przewodnicząca KGW w Łapajówce Helena 

Wlazło w swoim wystąpieniu wspominała niedawno 

przeżywany wieczór wigilijny. Zachęcała, aby spotkanie 

opłatkowe przeżyć na wzór tego wieczoru w miłej 

rodzinnej atmosferze, a   następnie złożyła wszystkim 

zebranym życzenia Noworoczne. Po wspólnym 

przełamaniu się opłatkiem oraz życzeniach zebrani 

wspólnie kolędowali przy akompaniamencie akordeonu 

Adama Świtalskiego. 

            W dalszej części spotkania zaproszeni goście  

w swoich przemówieniach podkreślali wartości tego 

spotkania. Wszyscy zebrani składali również życzenia 

oraz dziękowali za współpracę członkiniom kół 

SPOTKANIE OPŁATKOWE W ŁAPAJÓWCE 
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gospodyń wiejskich z terenu naszej gminy,  

a w szczególności Kołu Gospodyń Wiejskich  

w Łapajówce na czele z Przewodniczącą Heleną Wlazło 

za przygotowanie gminnego spotkania opłatkowego. 

Występujący podkreślili ogromne zasługi KGW  

w zakresie krzewienia kultury ludowej i dziedzictwa 

narodowego oraz bardzo efektywnego wykorzystania 

dotacji z programów unijnych w latach 2007-2013. 

 Przedstawione zostały nowe możliwości 

pozyskiwania dotacji unijnych, w tym w ramach 

Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Mleczki” do roku 

2020. Wójt Gminy Wiesław Kubicki przedstawił 

program działań w zakresie pozyskiwania dotacji 

unijnych na rzecz rolników indywidualnych  

i samorządu gminnego oraz planowane do realizacji 

zadania i inwestycje. Wspólna biesiada przy obficie 

zastawionych stołach trwała do późnych godzin 

wieczornych. 

Barbara Zięba 

 

Wspólne kolędowanie w Łapajówce 

 

 

 

 

 

 W czasie ferii zimowych z 16 na 17 lutego 2016 r. 

w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej  

w Siennowie odbyło się całonocne spotkanie z książką. 

Impreza czytelnicza dla uczniów starszych klas miała  

na celu promocję książek zakupionych do szkolnej 

biblioteki w ramach rządowego programu „Książki 

naszych marzeń”. Uczniowie przybyli do szkoły 

wyposażeni w poduchy, koce, śpiwory, suchy prowiant 

i napoje. Przemeblowano salę języka polskiego  

na czytelnię i rozpoczęto wspólne głośne czytanie.   

 Lektury były bardzo zróżnicowane; czytano 

książki m.in.: Małgorzaty Strzałkowskiej, Joanny 

Chmielewskiej, Pawła Beręsewicza, Grzegorza 

Kasdepki. Każdy uczestnik starał się wybrać 

najciekawsze fragmenty prezentowanych wydań. 

 

 

Nocne czytanie w Siennowie 

 

NOCNY MARATON CZYTANIA W SIENNOWIE 
 

CO SŁYCHAĆ W NASZYCH SZKOŁACH? 
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 Natomiast w czasie przerw były literackie 

kalambury, wspólne kanapki, bajki na kliszach 

wyświetlane z rzutnika,  jak również bitwa na poduszki, 

słuchanie audiobooków i przepyszne kakao. To był 

magiczny czas również dlatego, że utworem 

przewodnim spotkania było „Czerwone krzesło” 

Andrzeja Maleszki - pierwszy tom opowieści dla dzieci 

z cyklu „Magiczne drzewo”. Na zakończenie uczestnicy 

obejrzeli cykl krótkich filmów dla młodego widza 

nakręconych na podstawie tej znakomitej książki.  

 Dopiero nad ranem wszyscy zasnęli zaczarowani 

słowem i obrazem. Książkowa noc udowodniła tym nie 

do końca przekonanym, że czytanie nie jest nudne,  

a w szkolnej bibliotece jest dużo nowych, pięknie 

wydanych i interesujących książek. Impreza była na tyle 

udana, że zaplanowano już następne nocne czytanie. 

Dorota Skotnicka 

 

 

 

 Rok szkolny 2015/2016 w toku – pracujemy 

pełną parą, wszak zbliżamy się do półmetka. Jak zwykle 

ta pora roku obfituje w liczne szkolne wydarzenia: 

wizyta Św. Mikołaja, nocowanie w szkole, jasełka, 

wigilia szkolna, Dzień Dziadków, konkurs 

matematyczny, spotkanie z podróżnikiem, zajęcia 

plastyczne w ramach studenckiego wolontariatu naszej 

absolwentki. Przebieg tych wydarzeń, wraz  

z fotografiami, znajduje się na stronie internetowej 

naszej szkoły. 

 Wydarzeniem, które cieszy się dużym 

powodzeniem już od kilku lat, jest nocowanie w szkole 

– „Sleepover”, które wprowadziła, wzorem 

amerykańskim Małgorzata Dyrkacz – nauczycielka 

angielskiego w naszej szkole. Odbyło się ono już w tym 

roku dwukrotnie (raz na feriach). „Sleepover” w języku 

angielskim oznacza spanie poza domem, najczęściej  

z grupą przyjaciół u kogoś w domu. Naszym wspólnym 

domem jest szkoła, a nowa sala gimnastyczna idealnie 

nadaje się na tego typu imprezę.  Nocowanie to nie tylko 

spanie, ale przede wszystkim dobra zabawa (gry 

planszowe, kalambury i gry zespołowe), oglądanie 

wybranego wcześniej filmu, wspólny posiłek  

i „pogaduszki do poduszki”. Głównym celem tej 

imprezy jest integracja międzyklasowa. 

 W grudniu dyrektor Maria Sopel 

przeprowadziła konkurs matematyczny – Mistrz 

Tabliczki Mnożenia. Odbywał się on w dwóch etapach, 

które wskazały na liderów tej dyscypliny. Okazało się, że 

z tabliczką mnożenia nie jest tak źle, trzeba tylko nieco 

„podkręcić” tempo wyliczeń. 
 

 

Wręczenie nagród w konkursie matematycznym 

 

 Uczeń klasy VI – Adrian Wilk zakwalifikował się 

do etapu wojewódzkiego olimpiady z przyrody.  

Pod kierunkiem Haliny Kiszki pracują już drugi miesiąc. 

Widząc duże zaangażowanie z obu stron, mamy 

nadzieję, że Adrianowi uda się zostać laureatem, czego 

serdecznie życzymy. 

Elżbieta Węglowska 

SZKOŁA  PODSTAWOWA  W  MAĆKÓWCE 
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 Dnia 12 stycznia 2016 r. w Szkole Filialnej  

im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Rożniatowie 

obchodzono Święto Szkoły.  

 Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem 

hymnu szkoły i mszą świętą, którą koncelebrował  

ks. Prałat Zenon Ruchlewicz, ks. Piotr Sobolak,  

ks. Dominik Majchrowicz, który wygłosił homilię.  

 Po mszy świętej kierownik szkoły Anna Polit 

powitała zaproszonych gości: Tomasza Burego - 

Radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Wiesława 

Kubickiego - Wójta Gminy Zarzecze, Wiktora Kobę - 

Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Kultury 

Fizycznej, Zdrowia i Rodziny, Annę Krzeszowską-

Gwóźdź - kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, Małgorzatę Górską - radną wsi Rożniatów, 

Jana Szajnego - Dyrektora Zespołu Szkół w Zarzeczu, 

Marię Chudy – sołtys wsi Rożniatów, emerytowanych 

nauczycieli i pracowników szkoły, Zespół Śpiewaczy  

z Rożniatowa, mieszkańców wsi, rodziców oraz brać 

szkolną.  

 

 

Zgromadzona publiczność i uczniowie szkoły 

 

 Zespół Śpiewaczy zaprezentował kolędy ,,Paśli 

pasterze woły”, ,,Król wiecznej chwały”. 

 Następnie głos zabrał Wójt Gminy Zarzecze. Głos 

zabrali także: Wiktor Koba, Tomasz Bury, Małgorzata 

Górska i Jan Szajny. Goście w swoim wystąpieniu 

podkreślali zasługi placówki dla środowiska lokalnego, 

a uczniom życzyli wielu dalszych sukcesów  

i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy. 

 W dalszej części uczniowie klasy II pokazali 

piękny i pouczający program  artystyczny  ,,Musicie mieć 

w sobie coś z orłów” przedstawiający postać 

Patrona wielkiego Patriotę, Społecznika. Człowieka, 

który nigdy nie milczał, gdy należało mówić, był 

Prymasem na trudne czasy. Za swój występ uczniowie 

otrzymali duże brawa. 

 

 

Występ uczniów podczas akademii 

 

 Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody 

uczestnikom konkursu plastycznego ,,Nasz Patron”.  

W konkursie uczestniczyła cała społeczność szkolna,  

a wszyscy zostali nagrodzeni. 

 Na koniec w miłej atmosferze zaproszeni goście 

udali się na poczęstunek przygotowany przez Radę 

Rodziców. Przewodnicząca Rady Rodziców Anna 

Grzeszczak rozdała słodkości naszym dzieciom. 

Anna Polit 

ŚWIĘTO SZKOŁY W ROŻNIATOWIE 
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 Dnia 22 stycznia 2016 r. w Zespole Szkół  

w Zarzeczu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci  

i Dziadka. Zaproszeni dziadkowie licznie przybyli, aby 

podziwiać występy swoich wnucząt. Dla kochanych 

gości przygotowano poczęstunek oraz wspaniały 

program artystyczny. Uroczystość rozpoczął pan 

dyrektor Jan Szajny, który powitał przybyłych gości 

oraz złożył im serdeczne życzenia. Następnie wystąpili 

najmłodsi uczniowie naszej szkoły, którzy piosenkami  

i wierszami przybliżyli postać babci i dziadka oraz 

wprowadzili wszystkich w odświętny nastrój. 

 Wspaniałymi aktorami okazali się starsi 

uczniowie, którzy zaprezentowali przedstawienie  

pt: „Dwanaście miesięcy”. Dużą niespodzianką był 

perfekcyjnie wykonany taniec nowoczesny.  

Na zakończenie wszystkie dzieci odśpiewały „Sto lat”  

i wręczyły własnoręcznie wykonane upominki. 

 Dziadkowie byli zachwyceni występami swoich 

wnuków. Po części oficjalnej odbył się słodki 

poczęstunek. Uroczystość przebiegła w ciepłej i miłej 

atmosferze i na pewno na długo pozostanie w pamięci 

dzieci i dziadków. 

 

Wioletta Brzezowska       

 

 

 

 1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych. Święto obchodzone jest od 2011 

roku i ma na celu upamiętnić żołnierzy 

antykomunistycznego i niepodległościowego 

podziemia. Termin obchodów nie jest wcale 

przypadkowy. W 1951 roku 1 marca na warszawskim 

Mokotowie wykonano wyrok śmierci na siedmiu 

członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia: „Wolności 

i Niezawisłość” Józefie Batorym, Franciszku Błażeju, 

Karolu Chmielu, Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie 

Kawalcu, Adamie Lazarowiczu i Józefie Rzepce. 

 Harcerze z 5 Drużyny Starszoharcerskiej 

„Żywioły” im. Płk. Wojciecha Szczepańskiego oraz  

z 9 Drużyny Harcerskiej „Iskry” zorganizowali „Rajd 

Pieszy Żołnierzy Wyklętych” do Żurawiczek.   

 Niestety pogoda nie dopisała, dlatego konieczna 

była zmiana planu. Najpierw przeprowadzili akcję 

”Plakat” w Zarzeczu, której celem było  zwrócenie uwagi 

mieszkańców miejscowości na obchodzone święto. 

 Harcerze wcześniej przygotowali plakaty 

przedstawiające sylwetki żołnierzy wyklętych  

i rozwiesili je w widocznych miejscach. Następnie udali 

się do Żurawiczek by tam wziąć udział w akademii 

szkolnej poświęconej płk. Wojciechowi Szczepańskiemu 

i innym żołnierzom polskiego podziemia. Harcerze  

z przedstawicielami uczniów zapalili znicze pod tablicą 

pamiątkową płk. Wojciecha Szczepańskiego oraz 

odśpiewali Modlitwę harcerską. 

dh Aleksandra Kasperska

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W ZESPOLE SZKÓŁ W ZARZECZU 
 

WILCZYM TROPEM 
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 W dniu 30 stycznia 2016 r. odbyły się 

środowiskowe uroczystości z okazji Dnia Babci  

i Dziadka w Rożniatowie i Pełnatyczach.  

 Wśród zgromadzonych nie zabrakło również 

Seniorów wsi. Uroczystości te przygotowali uczniowie 

ze szkół filialnych Zespołu Szkół w Zarzeczu. 

 Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. 

Ksiądz Prałat Zenon Ruchlewicz – proboszcz parafii  

w Zarzeczu; Ksiądz Piotr Sobolak; Ksiądz Jan Majkut – 

proboszcz parafii w Pełnatyczach; Tomasz Bury – Radny 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego; Tadeusz 

Kiełbowicz – Przewodniczący Rady Powiatu Przeworskiego; 

Mariusz Pieniążek – Przewodniczący Rady Gminy 

Zarzecze; Jan Telega – Zastępca Wójta Gminy Zarzecze; 

Wiktor Koba – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, 

Kultury Fizycznej, Zdrowia i Rodziny; Radni Rady Gminy 

Zarzecze oraz Sołtysi Wsi Rożniatów i Pełnatycze. 

 

 

Jasełka w wykonaniu dzieci z Rożniatowa 

 

 Jedno ze spotkań miało miejsce w Remizie 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożniatowie.  

Tutaj uczniowie ze Szkoły Filialnej im. Stefana 

Kardynała Wyszyńskiego przedstawili m.in. „Jasełka”, 

zatańczyli „Poloneza”, a w okolicznościowych scenkach 

zaprezentowali pełne ciepła i miłości wiersze oraz 

piosenki poświęcone Babciom i Dziadkom. 

 Kolejne spotkanie odbyło się w Remizie 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Pełnatyczach. Poza 

okolicznościowymi wierszami oraz piosenkami 

dedykowanymi Babciom i Dziadkom zebrani mogli 

obejrzeć przedstawienie pt. „Czerwony Kapturek”  

w wykonaniu uczniów Szkoły Filialnej im. Orła Białego 

w Pełnatyczach. 

 Warto dodać, że w program artystyczny zostali 

zaangażowani dosłownie wszyscy uczniowie szkół 

filialnych i też wszyscy wzorowo odegrali swoje role. 

 

 

„Czerwony Kapturek” w Pełnatyczach 

 

 Na obu spotkaniach nie zabrakło również życzeń, 

laurek, a także smakołyków przygotowanych przez 

Rady Rodziców poszczególnych szkół oraz Koła 

Gospodyń Wiejskich z Rożniatowa i Pełnatycz. 

 

Barbara Zięba

 

 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W SZKOŁACH FILIALNYCH 
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 W dniu 21.01.2016 r. w naszej szkole odbyła się 

uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadzia. Zgodnie  

z coroczną tradycją dzieci i młodzież dla zaproszonych 

gości przygotowały Jasełka. Uśmiech na twarzy 

Seniorów pojawił się w trakcie występów dzieci z POP, 

Oddziału Przedszkolnego oraz uczniów z kl. I-III.  

 Swoją postawą zaskoczyli również gimnazjaliści, 

którzy swoim kochanym babciom i dziadziom składali  

z głębi serca płynące życzenia. W miłej i serdecznej 

atmosferze spędzaliśmy mroźne styczniowy wieczór. 

 
Jasełka w wykonaniu dzieci z Żurawiczek

 

 W dniach 21.12.2015 r. do 15.01.2016 r. uczniowie 

naszej szkoły wzięli udział w konkursie, mającym  

na celu podjęcie pozytywnych działań na rzecz klasy  

i szkoły. Uczniowie z mobilizacją przystąpili do 

rozmaitych akcji aby zachęcić wszystkich do bycia nie 

tylko kulturalnym od święta, ale również i w dniach 

niekiedy pełnych niepowodzeń i porażek.  

 Do pozytywnych akcji należy zaliczyć m.in. 

międzynarodowy przegląd kolęd i pastorałek, 

przygotowanie bożonarodzeniowych gazetek, ozdób  

i dekoracji oraz wigilijne klasowe spotkania. 

 Wszystkie działania podejmowane były w celu 

dbałości o kulturalne zachowanie w relacjach 

personalnych z rówieśnikami i dorosłymi.  

 

 

 Dzieci i młodzież z naszej szkoły zdobywają 

wiedzę, przygotowują uroczystości szkolne oraz 

uczestniczą w konkursach. Ale to nie wszystko!  

Swoją wiedzą bogacą również podczas spotkań  

z ciekawymi ludźmi oraz w rozmaitych pokazach. 

 W dniu 2.02.2016 r. uczniowie uczestniczyli  

w pokazie historycznym „Rzymskie imperium i tradycje 

antyku”. Wrażenia były niesamowite, atmosfera 

wspaniała a liczne oklaski świadczyły o ciekawym 

spotkaniu. A dzień później uczniowie wzięli udział  

w spotkaniu z podróżnikiem Grzegorzem Chachurą, 

który zabrał ich w multimedialną podróż  

po Skandynawii.  

 

Spotkanie z Grzegorzem Chachurą  

 

Krystyna Drapała

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ŚW. BRATA ALBERTA W ŻURAWICZKACH 
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 Od września w naszej szkole z powodzeniem 

funkcjonuje nowy kierunek kształcący w zawodzie 

technik logistyk o profilu wojskowym. Szkoła nawiązała 

współpracę z Jednostką Wojskową Nr 3957  

w Jarosławiu, która objęła patronat nad klasą.  
 

 

Podpisanie porozumienia z Jednostką Wojskową w Jarosławiu 

 

 Młodzież z „Logistyka” jest bardzo 

zorganizowana i aktywna, co skutkuje udziałem 

uczniów w wielu wydarzeniach w szkole i środowisku.  

Pod okiem wychowawczyni uczniowie przygotowali 

zajęcia o tematyce patriotycznej i w listopadzie 

odwiedzili oddział „zerowy” w SP nr 4 w Jarosławiu.  

W przygotowanej prezentacji pt. „Kto Ty jesteś?”,  

na podstawie legend przedstawili dzieje Polski.  

Celem spotkania było przekazanie wiadomości na temat 

powstania naszego państwa, symboli narodowych 

i patriotyzmu. 

 Młodzież przeprowadza także zajęcia muzealne 

w szkolnej izbie tradycji „Witosówce”. W styczniu 

gościliśmy dzieci z zerówki z Zarzecza. Uczniowie 

ubrani w stroje ludowe opowiadali o tradycjach naszego 

regionu, uczyli przyśpiewek ludowych, zapoznawali  

z zasadami działania sprzętów gospodarskich.  

Dzieci mogły dotknąć eksponatów, spróbować „kisić 

kapustę” i „drzeć pierze”. Szkolną „Witosówkę” 

odwiedzają również goście przybywający do naszej 

szkoły oraz zainteresowani podczas Nocy Muzeów. 

 Wiele przedsięwzięć i akcji „Logistycy” 

podejmują we współpracy z uczniami LO. W styczniu 

wzięli udział w II turze warsztatów realizowanych 

w ramach projektu „Edukacja szkolna przeciwko 

wykroczeniu prawnemu”. Podczas spotkania poznali 

zasady funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, 

a także prawa i obowiązki ofiar oraz świadków 

przestępczości. Odwiedzili również Sąd Rejonowy 

w Jarosławiu, poznając zawiłości prawa karnego,  

a w lutym uczestniczyli w rozprawie sądowej w Sądzie 

Rejonowym w Przeworsku.  

 

 
Uczniowie z wizytą w sądzie 

 

 

 Uczniowie pionu żywienia już od pierwszej klasy 

czynnie angażują się w obsługę gastronomiczną różnych 

uroczystości. Z pomocą starszych kolegów  

z powodzeniem udało się im poprowadzić 

organizowaną przez naszą szkołę doroczną 

międzyszkolną imprezę pt. „Stroik Bożonarodzeniowy”. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. WINCENTEGO WITOSA W ZARZECZU 



 

15 

Hasło przewodnie brzmiało: „… a od kaszy człowiek 

zdrów”. Jednym z punktów programu był pokaz 

sporządzania owsianki z udziałem najmłodszych 

uczestników konkursu. W tegorocznej edycji udział 

wzięło 119 uczniów z 12 szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy 

zaprezentowali oryginalne i niepowtarzalne stroiki 

świąteczne. Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody, 

wszystkich uczestnikom rozdano pamiątkowe dyplomy. 

 W grudniu uczniowie klasy II uczestniczyli 

w Konferencji z okazji 150 rocznicy powstania Kół 

Gospodyń Wiejskich w Polsce, która odbyła się w MDK 

w Przeworsku. Udział w niej wzięło około 500 kobiet 

z województwa podkarpackiego. Nasza młodzież 

zaprezentowała stoisko z potrawami kuchni regionalnej 

sporządzonymi podczas zajęć szkolnych. Kapusta 

z grochem, chleb na zakwasie, galareta z nóżek, pascha 

i inne potrawy cieszyły się bardzo dużym uznaniem 

wśród uczestników spotkania. 

 Jak co roku uczniowie przygotowali wykwintne 

potrawy na Spotkanie Opłatkowe w Starostwie 

Powiatowym. W menu znalazły się m.in. roladki 

z łososia, rolmopsy, sałatki tortowe, babeczki smakowe, 

tymbaliki. Uczniowie z klas I i II z pełnym 

profesjonalizmem podeszli do obsługi gości zyskując 

uznanie wszystkich zgromadzonych. 

 

Impreza międzyszkolna „Stroik Bożonarodzeniowy” 
 

Obsługa spotkania w Starostwie Powiatowym 

 

 

 29 października 2015 r. obchodziliśmy ŚWIĘTO 

SZKOŁY. Ten szczególny dzień uświetnił program 

artystyczny, którym był teleturniej pt. „Awantura o kasę”. 

Drużyny rywalizując o tytuł mistrza wiedzy 

o Wincentym Witosie przybliżyły zebranym postać 

trzykrotnego Premiera Polski. Podczas uroczystości 

wręczono nagrody zwycięzcom konkursu szkolnego 

nt. Życia i działalności Patrona Szkoły.  

 8-go listopada poczet sztandarowy szkoły 

uczestniczył w obchodach Zaduszek Witosowych. „Nie 

ma sprawy ważniejszej niż Polska” – usłyszeliśmy słowa 

W. Witosa przy jego grobie w Wierzchosławicach. 

Nie zabrakło okazji do rozmów i wspomnień między 

innymi z absolwentem szkoły  Posłem Mieczysławem 

Kasprzakiem. Udziałem w Zaduszkach tradycyjnie 

zakończyliśmy obchody święta szkoły. 

 

 

Święto ZSR w Zarzeczu 
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 Nasza szkoła, jak co roku, włączyła się 

w ogólnopolską akcję „Pomóż Dzieciom Przetrwać 

Zimę”. Zebraliśmy ponad 100 kg żywności 

długoterminowej, słodyczy i środków czystości. 

Wszystkie produkty zostały przekazane do GOPS 

w Zarzeczu.  

 W grudniu wzięliśmy udział w organizowanej  

w naszej gminie akcji „Pozwólmy Tomkowi zrealizować 

marzenia”, przeprowadzając zbiórkę pieniężną. 

Tomkowi, który wielu uczniom jest dobrze znany, 

życzymy realizacji marzeń, zakupu nowoczesnego 

wózka sportowego oraz samych sukcesów sportowych. 

 Wychodząc naprzeciw potrzebom 

współczesnego świata, uczniowie wzięli udział  

w spotkaniu informacyjnym na temat chorób 

nowotworowych krwi, zachęcającym do wstąpienia  

w szeregi dawców szpiku kostnego i komórek 

macierzystych. Efektem spotkania była rejestracja 

5 uczestników do DKMS – Dawcy Komórek 

Macierzystych. 

 Pragnąc sprawić radość najmłodszym, 

tegoroczni maturzyści wcielili się w role Świętego 

Mikołaja i Śnieżynek i odwiedzili dzieci ze Szkoły 

Podstawowej w Pełnatyczach oraz przedszkolaków 

z Zarzecza. Radości było co niemiara!  

 Dzieci odwdzięczyły się miłym gościom: był 

śpiew i zabawy, a Święty Mikołaj i Śnieżynki również 

otrzymali słodkie prezenty. 

 
Mikołaj w Przedszkolu 

 

 Uczniowie uzyskujący najwyższe średnie  

w szkole mają szansę na uzyskanie stypendiów 

naukowych. W tym roku Stypendium Starosty 

przeworskiego otrzymuje 6 uczennic: Justyna Podolak, 

Aleksandra Gujda, Jadwiga Lampart, Aleksandra 

Stecura, Karolina Zamorska i Edyta Walewicz.  

Dwie uczennice: Edyta Walewicz i Aleksandra Gujda 

otrzymały ponadto stypendium Prezesa Rady 

Ministrów. Miłym jest fakt, że 4 z wyróżnionych  

to absolwentki Gimnazjum w Zarzeczu. Uczennicom 

gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej pracy. 

 

 Zespół Szkół Rolniczych, wychodząc naprzeciw 

zapotrzebowaniu na rynku pracy oraz 

zainteresowaniom młodzieży, ciągle aktualizuje ofertę 

kształcenia. W bieżącym roku nasz szkoła planuje 

zmienić nazwę. Z uwagi na poszerzenie oferty  

od nowego roku szkolnego nazwa szkoły zostanie 

zmieniona na Zespół Szkół im. Wincentego Witosa  

w Zarzeczu. 

 Młodzież, która pragnie rozwijać swoje 

zainteresowania i zdolności, kształcąc się na kierunkach 

proponowanych przez naszą placówkę, zachęcamy do 

zapoznania się z ofertą naszej szkoły i wraz z nami 

rozwijanie swoich pasji.  

Bogusław Bąk 

Grażyna Winiarz 
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 Firma Handlowo – Usługowa PŁOTEX powstała 

w 2009 roku. Jest stosunkowo młoda, ale posiada dobrze 

wyposażony warsztat. Swoją ofertę kieruje do klientów 

indywidualnych, małych i dużych przedsiębiorstw oraz 

firm inwestujących w branżę budowlaną. W jej usługach 

można znaleźć m. in. wykonywanie ogrodzeń, 

układanie kostki, usługi ślusarskie, budowlane  

czy transportowe. 

 W 2012 roku został otworzony skład budowlany, 

gdzie można nabyć elementy stalowe, elementy kute, 

kostkę brukową, pręty zbrojeniowe, jak też akcesoria 

malarskie i budowlane. 

 W Zarzeczu, w budynku starej piekarni nastąpiło 

uroczyste otwarcie Hurtowni Materiałów budowlanych 

Firmy PŁOTEX. Na uroczystość przybyli m. in. Ksiądz 

Dziekan Proboszcz Parafii Zarzecze Zenon Ruchlewicz, 

Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Tomasz 

Bury, Przewodniczący Rady Powiatu Przeworskiego 

Tadeusz Kiełbowicz, Wójt Gminy Zarzecze Wiesław 

Kubicki, Sołtys Wsi Zarzecze Józef Skałuba, a także 

przedstawiciele Firmy EGA (hurtownia narzędzi) oraz 

Firmy GHB (materiały budowlane). 

 Decyzja o utworzeniu hurtowni materiałów 

budowlanych została podjęta dwa lata temu. Właściciel 

odkupił po zlikwidowanej Gminnej Spółdzielni 

„Samopomoc Chłopska” piekarnię w przekonaniu,  

że uda się tu stworzyć funkcjonalną hurtownię, która 

będzie służyć środowisku gminy Zarzecze. 

 Oficjalnego otwarcia i przecięcia wstęgi dokonali: 

Wiesław Kubicki Wójt Gminy, Joanna Płocica  

właściciel punktu, Tomasz Bury Radny Sejmiku 

Województwa oraz Tadeusz Kiełbowicz 

Przewodniczący Rady Powiatu. 

 Następnie Ksiądz Dziekan Zenon Ruchlewicz 

poświecił nowo otworzona hurtownię. 

 Hurtownia jest znakomicie zaopatrzona  

w materiały i narzędzia budowlane oraz ogrodnicze,  

a od wiosny 2016 r. planuje handel nawozami i paszami. 

 
 W Zarzeczu nastąpiło również oficjalne otwarcie 

sklepu „AUTO – PARTS”.  

 Na uroczystości obecni byli m.in. Wójt gminy 

Zarzecze Wiesław Kubicki, Radny Sejmiku 

Wojewódzkiego Tomasz Bury, Przewodniczący Rady 

Gminy Zarzecze Mariusz Pieniążek. 

 Poświecenia obiektu dokonał Proboszcz Parafii 

Zarzecze Ksiądz Dziekan Zenon Ruchlewicz, a otwarcia 

właściciel sklepu Grzegorz Trelka oraz właściciel lokalu 

Krzysztof Lasek. 

 Nowo otwarty sklep oferuje części do 

samochodów oraz motocykli, części silnikowe do 

maszyn rolniczych, opony, smary, płyny, oleje, 

akumulatory, filtry, zawieszenia, hamulce, elementy 

karoseryjne itp. 

 Właściciel sklepu poleca obsługę z wieloletnim 

doświadczeniem w branży motoryzacyjnej 

 

Barbara Zięba 

 

NOWE OBIEKTY HANDLOWE W ZARZECZU 
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PROGRAM „RODZINA 500 PLUS” RUSZA JUŻ OD 1 KWIETNIA 2016 R. 

 

 W ramach programu „Rodzina 500 plus”, 

rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze  

w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko 

niezależnie od dochodu. Z pomocy skorzystają rodzice 

oraz opiekunowie dzieci do ukończenia 18 lat.  

 Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł 

netto na osobę lub 1.200 zł netto (w rodzinach 

wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają  

je również na pierwsze lub jedyne dziecko. Dochód 

ustalany będzie za rok 2014.  

 Program „Rodzina 500 plus” to pierwsze tak 

szerokie i systemowe wsparcie polskich rodzin.  

 Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do 

dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń  

dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu 

alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych. 

 W gminie Zarzecze Program „Rodzina 500 plus” 

realizował będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Zarzeczu – świadczenia rodzinne. Szczegółowe 

informacje można uzyskać bezpośrednio w naszej 

siedzibie lub telefonicznie 16 640 15 29. Osoby, które 

pobierają świadczenia rodzinne w GOPS złożą tylko 

wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego, 

nie będą musiały dołączać nowych dokumentów. 

 Od 1 kwietnia 2016 r. zapraszamy wszystkie 

zainteresowane osoby celem złożenia wniosku.  

 

POMOC DLA KOMBATANTÓW I INNYCH OSÓB UPRAWNIONYCH 

 

 Kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące 

się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc 

pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych.  

 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych w roku 2016 nie przewidział bowiem 

środków przeznaczonych do przekazania gminom  

na wykonywanie zadań z zakresu pomocy pieniężnej  

dla kombatantów i innych osób uprawnionych.  

 Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej 

ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa 

Urzędu oraz szczegółowe informacje dotyczące 

procedury wnioskowania o pomoc są umieszczone na 

stronie internetowej Urzędu www.udskior.gov.pl,  

Wzór wniosku można również otrzymać w Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Zarzeczu.  

 Do wniosku należy dołączyć m.in.: kserokopię 

dokumentu o przyznaniu uprawnień kombatanta lub 

wdowy po kombatancie, kserokopie dowodu 

osobistego, dokumenty zawierające aktualne informacje 

na temat stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej  

i materialnej osoby zwracającej się o pomoc, orzeczenie 

o niepełnosprawności, wypisy ze szpitala. 

 

 

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

http://www.udskior.gov.pl/
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KARTA DUŻEJ RODZINY - CZY WARTO JĄ MIEĆ?  

 

 Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system 

zniżek dla rodzin wielodzietnych oferowany  przez  

instytucje publiczne, jak i firmy prywatne.  

 Posiadanie karty daje możliwość 

tańszego korzystania z ofert instytucji kultury, 

ośrodków rekreacyjnych na terenie całego kraju oraz 

obniża koszty codziennego życia. W praktyce rodzina 

ma zapewnione zniżki przy zakupie art. spożywczych, 

chemicznych, budowlanych, odzieży, obuwia, książek, 

zabawek oraz paliwa. Obniża także koszty rachunków 

za usługi telekomunikacyjne czy bankowe. Pozwala 

uzyskać zniżki przy zakupie biletów na przejazdy 

pociągami i komunikacją publiczną w wybranych 

miejscowościach ( 37% na zakup  biletów jednorazowych 

oraz 49% na zakup biletów miesięcznych) oraz przy 

wyrobianiu dokumentów m. in. paszportu tj. 50% ulgi 

dla ojca oraz matki, 75% ulgi dla  dzieci.  

 Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki 

rodzinom systematycznie się powiększa. Pełną listę  

można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl. 

 Wszystkie miejsca oferujące zniżki powinny być 

opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny". 

 W sumie do programu przystąpiło już ponad 470 

partnerów, którzy oferują zniżki w 1500 miejscach. 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny przysługuje 

niezależnie od uzyskiwanych dochodów,  rodzinom z co 

najmniej trójką dzieci: w wieku do ukończenia 18 roku 

życia, lub w wieku do ukończenia 25 roku życia  

w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole 

wyższej oraz bez ograniczeń wiekowych, w przypadku 

dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym 

albo znacznym stopniu niepełnosprawności.  

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina 

spełniała ww. warunki. 

 W Gminie Zarzecze w roku 2015  wniosek  

o przyznanie Karty Dużej Rodziny złożyło 32 rodziny, 

łącznie wydano 180 kart, w tym 68 kart  dla opiekunów 

i 112 kart dla dzieci.  

 Anna Krzeszowska-Gwóźdź 

 

 

 

 

 Komisariat Policji w Kańczudze funkcjonuje  

w obsadzie etatowej 20 policjantów. Swoim rejonem 

działania obejmuje cztery gminy tj. Kańczugę, Gać, 

Jawornik Polski i Zarzecze.  

 W strukturze Komisariatu wyodrębniono Zespół 

Dzielnicowych, Zespół Patrolowo- Interwencyjny, 

Zespół Kryminalny, Jednoosobowe Stanowisko ds. 

Wykroczeń, Zastępca Komendanta i Komendant 

Komisariatu. 

 Obszar na jakim „działają” policjanci KP 

Kańczuga to ok. 253 km2, gdzie zamieszkuje łącznie 

28.945 osób. (gmina Zarzecze to obszar 49 km2 gdzie 

zamieszkuje 7.185 osób) 

 Służba w Komisariacie Policji w Kańczudze jest 

pełniona w systemie 24-godzinnym. Oznacza to, iż  

przez całą dobę pełniony jest dyżur co najmniej  

dwuosobowego patrolu.  

 Niniejsza analiza została opracowana na 

podstawie systemu SWD (System Wspomagania 

Dowodzenia), ERCDS (Elektroniczny Rejestr Czynności 

Dochodzeniowo Śledczych) oraz ERSOW (Elektroniczny 

Rejestr Spraw o Wykroczenia).  

INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA 

PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY ZARZECZE W ROKU 2015  

 

http://www.rodzina.gov.pl/
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PRZESTĘPCZOŚĆ 

L.P. RODZAJ PRZESTĘPSTWA ILOŚĆ W 2013 ILOŚĆ W 2014 ILOŚĆ W 2015 

1. kradzież z włamaniem art. 279 § 1 kk 1 1 3 

2. kradzież cudzej rzeczy art. 278 § 1 kk 3 7 3 

3. uszkodzenie mienia – art. 288 kw 1 2 2 

4. uszkodzenie ciała, bójki i pobicia  2 6 0 

5. pożar 0 0 0 

6. rozbój 0 0 0 

7. przestępstwa przeciwko rodzinie - - 8 

8. kierujący w stanie nietrzeźwości 16 12 13 

9. wypadki drogowe - 4 1 

10. inne przestępstwa 10 11 9 
 
 

 Analizując przestępczość kryminalną należy 

stwierdzić, że najbardziej uciążliwymi dla mieszkańców 

są przestępstwa przeciwko mieniu. Biorąc pod uwagę 

stan zagrożenia przestępstwami przeciwko mieniu 

trzeba zauważyć, że ich liczba na przestrzeni ostatnich 

lat jest na podobnym poziomie. Są to liczby bardzo 

niewielkie  (tabela, pozycje od 1 do 3). W kategorii 

przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu w ostatnim roku 

nastąpił istotny spadek, gdyż w 2014 roku odnotowano 

6 tego typu zdarzeń a w 2015 nie było tego rodzaju 

czynów. Także nie odnotowano najcięższych 

przestępstw tj. rozbojów. 

 W kategorii przestępstw drogowych ujawniono 

13 nietrzeźwych kierujących pojazdami – w tej kategorii 

w latach poprzednich zatrzymano podobną ilość 

kierujących. Z kategorii przestępstw drogowych  

na uwagę zasługuje spadek wypadków drogowych  

z 4 w 2014 roku do 1 w 2015 roku. W 2015 roku nie było  

śmiertelnych ofiar wypadków drogowych. 

 Wykrywalność ogólna przestępstw na terenie 

całego Komisariatu wynosiła 82,5 %, natomiast 

w kategorii przestępstw kryminalnych 70,6%  

w kategorii kradzieży z włamaniem 56,5%, kradzieży 

38,5%. 

 Analizując całokształt przestępczości na terenie 

gminy Zarzecze stwierdzić należy, że utrzymuje się  

on na podobnym poziomie jak w latach poprzednich  

(w 2014 roku łącznie przestępstw było 43, natomiast w 2015 

roku – 39). Trzeba zaznaczyć, że jest to niewielkie 

zagrożenie przestępczością, aczkolwiek należy ciągle 

dążyć do jego poprawy. 

 

WYKROCZENIA I INNE ZDARZENIA 

L.P. RODZAJ WYKROCZENIA ILOŚĆ W 2014 ILOŚĆ W 2015 

1. interwencje policyjne 258 361 

2. interwencje domowe 47 41 

3. interwencja +Niebieska karta 5 20 

4. zakłócenie porządku publicznego 5 1 

5. spożywanie alkoholu w m. niedozwol. 0 2 

6. kolizja drogowa 21 13 

7. kradzież mienia - wykroczenie 12 16 

8. kierowanie w stanie po użyciu alkoholu 

- wykroczenie 

art. 87§1 kw – 3 

art. 87§2 kw – 0 

art. 87§1a kw – 4 

Razem - 7 

art. 87§1 kw – 7 

art. 87§2 kw – 0 

art. 87§1a kw – 1 

Razem - 8 
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 Bardzo uciążliwą kategorią zdarzeń rzutującą  

w społeczeństwie na stan bezpieczeństwa są czyny 

stanowiące wykroczenia. Są to najczęściej zakłócenia 

porządku publicznego – szczególnie w weekendy  

w godzinach wieczorowo nocnych. W takich 

przypadkach policjanci stosują postępowanie 

mandatowe, lub kierują wnioski o ukaranie do Sądu 

Rejonowego.  

 W 2015 roku zwiększeniu uległa ogólna liczba 

interwencji policyjnych. Niepokojące jest, że znacznie 

wzrosła liczba interwencji gdzie istniało podejrzenie 

stosowania przemocy domowej i sporządzono 

Niebieską Kartę. W takich przypadkach podejmujemy 

natychmiastowe działania, które często kończą się 

zatrzymaniem i wnioskiem o tymczasowy areszt dla 

sprawcy.  

 Liczną grupę wykroczeń stanowią też kolizje 

drogowe. Są to zdarzenia drogowe, które najczęściej 

powodują jedynie uszkodzenia pojazdów lub 

nieznaczne uszkodzenia ciała u kierujących  

lub pasażerów. Warto zauważyć, że dosyć znacznie w 

2015 roku spadła liczba tych zdarzeń. Natomiast 

kierowania pojazdami w stanie po użyciu alkoholu –  

a więc wykroczenie – jest na podobnym poziomie jak  

w roku poprzednim, choć może niepokoić większa 

liczba kierujących pojazdami mechanicznymi w stanie 

po użyciu alkoholu. Zwiększeniu z 12 na 16 uległa liczba 

kradzieży–wykroczeń. 

 

 

 Analizując stan zagrożenia i porządku 

publicznego należy zauważyć także, iż w 2015 roku 

policjanci KP Kańczuga zabezpieczali ład i porządek  

w związku z organizowaną imprezą – Dzień Gminy 

Zarzecze. Impreza ta zgromadziła znaczną ilość osób. 

Nie odnotowano żadnych poważniejszych zdarzeń. 

Także w październiku 2015 roku zabezpieczaliśmy bieg 

na 5 kilometrów organizowany na terenie gminy 

Zarzecze. W tym przypadku również nie odnotowano 

żadnych nieprawidłowości. 

 W niniejszej analizie należy przedstawić także 

inne czynności realizowane przez policjantów KP 

Kańczuga. Ich realizacja wpływa także pośrednio na stan 

bezpieczeństwa i porządku publicznego (informacja ta dla 

porównania dotyczy całego terenu działania KP Kańczuga 

oraz samej gminy Zarzecze): 

 

 

L.P. RODZAJ ZDARZENIA 2015 

1. doprowadzono 
nietrzeźwych do: 

- Izby Wytrzeźwień 
- KPP Przeworsk 

- miejsca zamieszkania 

całe KP/ gm. Zarzecze 
 

82/16 
26/6 
32/4 

razem – 140/26 

2. doprowadzono osób do: 
- Sadu, Prokuratury 

- Zakładów Karnych, 
- innych organów 

całe KP/ gm. Zarzecze 
8/4 
4/0 

31/9 
razem – 43/13 

3. wylegitymowano osób 7534 

4. zatrzymanie osób 
poszukiwanych 

2 

5. ukarano osób w 
postępowaniu 
mandatowym 

491 

6. przeprowadzono 
postępowań o wykroczenia 

374/68 

7. przeprowadzono 
postępowań 

przygotowawczych 

179/38 

8. przeprowadzono 
postępowań 

sprawdzających 

100/23 

 Policja wykonując swoje działania ustawowe 

współdziała z wieloma instytucjami. Współpraca ta jest 

niezbędna i konieczna, gdyż tylko wspólne działanie 

wielu podmiotów zapewni bezpieczeństwo 

mieszkańcom gminy Zarzecze. W ubiegłym 2015 roku 

Komisariat Policji współpracował z: Urzędem Gminy  

w Zarzeczu, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

w Zarzeczu, Gminną Komisją Rozwiązywania 
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Problemów Alkoholowych w Zarzeczu, Zespołem 

Interdyscyplinarnym w Zarzeczu, Gminnym Ośrodkiem 

Sportu i Rekreacji w Zarzeczu, Centrum Kultury  

w Zarzeczu, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu 

gminy Zarzecze, Prokuraturą Rejonową w Przeworsku, 

Sądem Rejonowym w Przeworsku, Szkołami 

Podstawowymi oraz Gimnazjami z terenu gminy.  

 Omawiając zagadnienia współpracy należy 

zwrócić uwagę na bardzo dobrą współpracę z Urzędem 

Gminy w Zarzeczu w zapewnieniu ładu i porządku 

publicznego oraz zapewnieniu bezpieczeństwa 

mieszkańcom gminy.  

 Szczególnie dobrze układa się współpraca 

z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zarzeczu. 

Jak już wcześniej zauważono sprawy związane 

z przestępczością przeciwko rodzinie stanowią bardzo 

ważny element i czynnik wpływający tak bezpośrednio 

i pośrednio na stan bezpieczeństwa. Rożne zjawiska  

– w tym alkoholizm, ubóstwo, brak pracy, brak 

perspektyw – wpływają negatywnie na niektóre 

rodziny. Tylko wspólne skoordynowane działanie może 

przynosić tutaj efekty. Nasze działania podejmowane są 

wspólnie z GOPS w Zarzeczu, Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Zespołem Interdyscyplinarnym. Efekty tych działań nie 

są zwykle wymierne, lecz bardzo ważne dla miejscowej 

społeczności.  

 Jednym z podstawowych zadań Policji jest 

zapobieganie przestępczości. Działania te realizujemy 

poprzez różne programy prewencyjne takie jak 

„Ograniczyć Wandalizm”, „Stop Patologiom”, 

„Ostrożnie pies”. 

 Szczególnie dzielnicowi w trakcie ich realizacji 

wymienionych programów współpracują ze szkołami, 

sołtysami, przedstawicielami innych organizacji 

społecznych. Kładziemy duży nacisk na działania 

prewencyjne, gdyż zapobieganie przestępczości to 

podstawowe zadanie policji. 

 

WNIOSKI I PLANOWANE ZAMIERZENIA NA 2016 ROK 
 

 Biorąc pod uwagę przedstawione informacje 

oraz lokalne uwarunkowania, w roku 2016 będziemy 

kłaść nacisk szczególnie na następujące zagadnienia: 

zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa  

w miejscach publicznych (zapobieganie ekscesom 

chuligańskim, zapewnieniu bezpieczeństwa w trakcie imprez 

kulturalnych, sportowych), zapewnienie właściwego 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zapobieganie  

 

 

przestępczości wobec osób starszych, przeciwdziałanie 

przestępczości przeciwko mieniu oraz skutecznym 

wykrywaniu ich sprawców, przeciwdziałanie 

przestępczości przeciwko rodzinie, przeciwdziałanie 

przestępczości wśród nieletnich, przeciwdziałania 

przestępczości narkotykowej. 

 

Komendant Komisariatu Policji w Kańczudze 

Robert Piątek 

 

 

 

 

 

 

 

DOPŁATY BEZPOŚREDNIE 
 

 Informujemy, że od dnia 15 marca do 16 maja 2016 można składać wnioski do OT ARiMR w Przeworsku  
o dopłaty obszarowe, dopłaty z tytułu realizacji programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego i ekologii.  
Wzorem lat ubiegłych dla mieszkańców Gminy Zarzecze świadczona będzie pomoc w ich wypełnianiu  
w Gminnym Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Banku Spółdzielczym w Zarzeczu.  
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. 
 Prowadzone jest także pełne doradztwo i pomoc w wypełnianiu wniosków z działania PROW 2014-2020 
,,Modernizacja gospodarstw rolnych”. 
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 Na koniec pięcioletniej kadencji we wszystkich 

Ochotniczych Strażach Pożarnych odbyły się zebrania 

sprawozdawczo – wyborcze. Zgodnie z wieloletnią 

tradycją inauguracja kompanii zebrań odbyła się  

w Zarzeczu 5 stycznia z udziałem nie tylko wszystkich 

strażaków i wielu gości ale również zaproszeni byli 

Prezesi OSP z terenu Gminy. Kampania zebrań 

zakończyła się 30 stycznia zebraniem OSP w Łapajówce, 

w której udział wzięli naczelnicy z wszystkich OSP. 

 Prezesi OSP wraz z zarządami dołożyli wiele 

starań, aby zebrania wypadły jak najlepiej. Oprócz 

składanych sprawozdań z działalności na przestrzeni 

pięciu lat, sprawozdań finansowych i Komisji 

Rewizyjnej, najważniejszym punktem były wybory 

Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej. We wszystkich OSP 

za wyjątkiem OSP Maćkówka wybory odbyły się jawnie. 

W OSP Maćkówka nowo wybrany Prezes Maciej 

Obłoza dostał stu procentowe poparcie. Nowego 

Prezesa - Jana Świtalskiego, wybrała również OSP 

Pełnatycze. 

 W trzech OSP nastąpiły zmiany naczelników 

straży. W Pełnatyczach naczelnikiem wybrano Marka 

Szeligę, w Łapajówce Piotra Bukowego i w Zalesiu 

Marcina Płocicę. Wybrano również przedstawicieli do 

Zarządu Gminnego Z OSP RP. oraz delegatów na zjazd 

gminny związku OSP. Wszystkie OSP przyjęły ambitne 

plany działania na najbliższy okres. Podczas zebrań 

sprawozdawczo – wyborczych padło wiele ciepłych 

słów i podziękowań pod adresem Rady Gminy, 

sołtysów, Kół Gospodyń Wiejskich i sponsorów. 

 Dnia 15 lutego Zarząd Gminny dokonał 

podsumowania i oceny przebiegu kampanii 

sprawozdawczo – wyborczej.  

 Oceniono, że zebrania były przygotowane 

dobrze i bardzo dobrze. Modelowo przygotowane  

i przeprowadzone zostało zebranie w OSP Zalesie  

i Siennów, również bardzo dobrze zastały 

przygotowano zebrania w Zarzeczu i Łapajówce. 

Dokonaliśmy również oceny poszczególnych OSP na 

przestrzeni pięciu lat pod względem organizacyjnym, 

zaangażowania w działalność statutową oraz 

uzyskiwanych wynikach w współzawodnictwie. 

 W zakresie organizacji Jednostek Operacyjno – 

Technicznych najwyżej zostały ocenione OSP Zarzecze, 

Zalesie i  Łapajówka. Najlepszy stopień wyszkolenia 

Naczelników, dowódców i kierowców występuje w OSP 

Zarzecze, Siennów, Maćkówka i Łapajówka. Najlepsze 

wyniki podczas zawodów gminnych i powiatowych 

uzyskały OSP Zarzecze, Zalesie i Żurawiczki. Drużyny 

Młodzieżowe z Zalesia i Kisielowa reprezentowały 

powiat w zawodach CTiF na szczeblu wojewódzkim. 

Najbardziej w organizację imprez o charakterze, 

gminnym, powiatowym i wojewódzkim zaangażowane 

były OSP Zarzecze i Siennów. Najlepiej utrzymują 

remizy strażackie OSP Zarzecze, Siennów, Pełnatycze  

i Łapajówka. 

 Ocenie poddanych zostało 19 różnych form 

działalności i w ogólnej ocenie pierwsze miejsce zajęło 

OSP Zarzecze 199 punktów,  drugie miejsce - 148 

punktów uzyskała OSP Zalesie, trzecie miejsce 124 

punkty – OSP Siennów, czwarte 114 punktów OSP 

Łapajówka, piąte miejsce 110 punktów – OSP 

Żurawiczki. Dokonana ocena pozwoli nowym 

Zarządom OSP na eliminowanie nieprawidłowości  

i dążenie do osiągnięcia lepszej oceny za rok. 

OSTATNIE WYDARZENIA W OSP NA TERENIE GMINY 
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 Zarząd Gminny wybrał na miejsce odbycia 

Gminnego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego,  

w dniu 17 kwietnia br. remizę OSP w Pełnatyczach, 

natomiast odbycie Zjazdu Powiatowego planuje się na 

dzień 10 lipca br. w OSP Gać. 

 W dniu 26 lutego br. odbyło się szkolenie 

Naczelników, Zastępców Naczelników i kierowców OSP  

z terenu Gminy,  z udziałem Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej St. Brygadiera Janusza 

Flaka, podczas którego omówione zostały prawa  

i obowiązki funkcyjnych strażaków, ciążąca na nich 

odpowiedzialność oraz zasady współdziałania. 

Natomiast 4 marca br. w sposób dobitny swoje prawa  

i obowiązki podczas szkolenia poznali Prezesi, 

Sekretarze i Skarbnicy z poszczególnych OSP. 

 Stan gotowości poszczególnych jednostek OSP 

sprawdzany będzie podczas niezapowiedzianych 

alarmów. Natomiast egzamin z wyszkolenia zdawać 

będą strażacy ratownicy  podczas zawodów sportowo – 

pożarniczych i manewrów. 

Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP 

Wiesław Kubicki

 

 

„FABRYKA ZDROWIA CUP 2016” W ZARZECZU 

 Na obiektach sportowych Gminnego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Zarzeczu odbywał się cykl 

turniejów piłkarskich dla dzieci pod nazwą  „Fabryka 

Zdrowia Cup 2016”. Każdy z siedmiu  turniejów 

przeznaczony był dla zawodników w innym wieku 

zaczynając od siedmiolatków a kończąc na 

trzynastolatkach. W turnieju brało udział przeważnie 

osiem do dwunastu drużyn. Po zmaganiach systemem 

każdy z każdym w dwu grupach następowały mecze  

o poszczególne miejsca a następnie półfinały i finał.  

 W turniejach oprócz dzieci  biorą udział jako 

kibice  ich rodzice, dziadkowie czy całe rodziny. Podczas 

tych imprez panuje świetna atmosfera. Turnieje 

dziecięce organizowane dla młodych adeptów piłki 

nożnej są świetną okazją do sprawdzenia umiejętności  

i porównania z innymi szkółkami piłkarskimi. Stanowią 

także kuźnię talentów dla miejscowych klubów 

sportowych, które w niedalekiej przyszłości będą mogły 

zasilić swe szeregi nowymi dobrze wyszkolonymi 

sportowcami.  

 

PODSUMOWANIE IV EDYCJI AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI HALOWEJ W ZARZECZU 

 

Wspólne zdjęcie zawodników 

 W dniu 13 lutego 2016 r. na obiektach 

sportowych Gminnego Ośrodka Sportu Rekreacji  

w Zarzeczu odbyło się podsumowanie IV Edycji 

Amatorskiej Ligi Piłki Halowej w Zarzeczu.  

Po rozegraniu dziewięciu kolejek spotkań najlepszą 

drużyną okazali się piłkarze z Wierzbnej na drugim 

miejscu znalazła się drużyna „BRONX TEAM”  

z Zarzecza, trzecią pozycję wywalczyli zawodnicy 

drużyny „ONI SĄ BOSCY” z Rożniatowa. Królem 

Strzelców został Damian Kuras z zespołu „CZARNI 

GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 
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ŁAPAJÓWKA”, a najlepszym bramkarzem Wiesław 

Jarosz z „BRONX TEAM”. Ceremonię dekoracji drużyn 

uświetnił swoją obecnością Wiesław Kubicki Wójt 

Gminy Zarzecze.  Miejsca Pozostałych siedmiu 

drużyn przedstawiają się następująco: IV „ETO – 

ZAUFAJ DOŚWIADCZENIU” Zarzecze, V „CZARNI” 

Łapajówka, VI „START PRUCHNIK OLD BOYS”,  

VII „CIESZACKA FEDERACJA PIŁKARSKA”,  

VIII „BŁĘKITNI” Maćkówka, IX „BAMAL” Pełnatycze, 

X „WHITE TEAM” Rożniatów. 

 

FERIE NA SPORTOWO Z GOSIR W ZARZECZU 

 Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zarzeczu 

przygotował ofertę dla dzieci , młodzieży i dorosłych  

na okres ferii zimowych. Odbyły się rozgrywki 

piłkarskie, szachowe oraz dwa wyjazdy na basen do 

Jarosławia. W sumie w zajęciach brało udział kilkaset 

uczniów naszych szkół oraz goście z sąsiednich gmin.  

W organizacji zajęć  sportowych pomogli nauczyciele, 

działacze Ludowych Klubów Sportowych oraz rodzice 

dzieci.  W ramach „Ferii z GOSIRem” odbyły się: Turniej 

Piłkarski pn. „Mała Liga Futsalu Szkół Podstawowych”, 

który w dniu 16 lutego br. zgromadził zawodników 

wraz z opiekunami. Wygrała drużyna „Wisełka 

Siennów” przed „FC Krakersy” z Zarzecza i „Żurawiem 

Żurawiczki”. 

 

Uczestnicy Małej Ligi Futsalu Szkół Podstawowych

 

18 lutego br. rozegrano „Małą Ligę Futsalu Szkół 

Gimnazjalnych”. W rozgrywkach wzięły udział 

drużyny, które zakończyły zawody w następującej 

kolejności: LKS Kisielów, Maawsport Team Żurawiczki, 

Czarni Łapajówka, Cieszacka Federacja Piłkarska, 

Pełnatycze, Wisełka Siennów, FC Zarzecze. 

 

 

 

Uczestnicy Małej Ligi Futsalu Szkół Gimnazjalnych

 „Rozgrywki  Szachowe” 

odbyły się 25 lutego br. na hali 

sportowej w Zarzeczu. Celem 

imprezy była popularyzacja gry  

w szachy wśród dzieci i młodzieży. 

Podczas spotkania dorośli dzielili się 

swoją wiedzą i doświadczeniem  

w szachach z dziećmi.  

 Inicjatorem tej formy rozwijania 

zainteresowań grą w szachy jest 

Stanisław Surmiak z Siennowa.  

 W celu rozpowszechniania tej 

dyscypliny, w każdy czwartek  

o godzinie 16.00 na Hali GOSiR  

w Zarzeczu można zagrać partyjkę.  

Trzeba tylko przybyć z partnerem  

do rozegrania gry.  
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 Wyjazdy na basen do Jarosławia w czasie ferii 

cieszyły się dużym zainteresowaniem. W dniu 17 i 22 

lutego na bezpłatne zajęcia basenowe zgłosiło się ponad 

siedemdziesięciu uczestników. Wszystkie imprezy 

udało się zorganizować dzięki wsparciu Samorządu 

Lokalnego. Uczestnicy zajęć zostali nagrodzeni 

pamiątkowymi medalami i pucharami. Wręczając 

nagrody Wójt Gminy Zarzecze podkreślał ważną rolę 

sportu w życiu każdego z nas. 

Jacek Zięba 

 

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ 

 W dniu 30 stycznia 2016r. w Hali Sportowej 

GOSiR rozegrano Turniej Piłki Siatkowej Liturgicznej 

Służby Ołtarza Archidiecezji Przemyskiej w Kategorii 

Ministranci i Lektorzy oraz Kategorii Ministranci 

Seniorzy i Domowy Kościół.  

 Turniej rozpoczęła uroczysta Msza św.  

w Kościele Parafialnym pw. Św. Michała Archanioła  

w Zarzeczu, której przewodniczył i homilię wygłosił 

Ksiądz Stanisław Jamrozek – Biskup Pomocniczy 

Archidiecezji Przemyskiej. 

 Otwarcia Turnieju w Hali Sportowej GOSiR 

dokonał Ksiądz Jacek Zarzyczny – Moderator 

Liturgicznej Służby Ołtarza. Przywitał przybyłych na 

Turniej gości m.in. Księdza Biskupa Stanisława 

Jamrozka, Proboszcza Parafii Zarzecze Księdza Prałata 

Zenona Ruchlewicza oraz Wójta Gminy Zarzecze 

Wiesława Kubickiego. 

W rywalizacji sportowej wzięło udział 16 drużyn 

sportowych z terenu Diecezji Przemyskiej. Za przebieg 

rywalizacji odpowiedzialny był Janusz Krajnik, 

natomiast koordynatorem Turnieju – Jarosław Krukar.   

Wręczenie nagród odbyło się w obecności Księdza 

Prałata Bartosza Rajnowskiego – Kanclerza Kurii 

Metropolitalnej w Przemyślu. W Kategorii Ministranci  

i Lektorzy I-sze miejsce zajęła drużyna z parafii Leżajsk 

– Bernardyni; II-gie miejsce – parafia Giedlarowa, 

natomiast III miejsce – drużyna z parafii Zagórz.  

W Kategorii Ministrantów Seniorów i Domowego 

Kościoła I miejsce zajęła drużyna z parafii Rymanów 

Zdrój; II miejsce – drużyna z parafii Gwizdów, natomiast 

III miejsce – parafia Leżajsk – Bernardyni. Naszą gminę 

reprezentowała drużyna z parafii Żurawiczki – 

Bernardyni w Kategorii Ministrantów i Lektorów. 

Szczegółowe informacje  z Turnieju znajdują się na 

stronie www.ministranci.przemyska.pl  
 

 
Uroczyste otwarcie turnieju  

 

 
Rozgrywki ministrantów w piłce siatkowej 

 

Barbara Zięba 

http://www.ministranci.przemyska.pl/
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VII ARCHIDIECEZJALNY TURNIEJ W PIŁKĘ NOŻNĄ HALOWĄ LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA 
 

 W dniu 6 lutego 2016 r. w hali sportowej 

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zarzeczu odbył 

się VII Archidiecezjalny Turniej w Piłkę Nożną Halową 

Liturgicznej Służby Ołtarza. 

 Rozgrywki rozpoczęły się wspólną modlitwą, 

której przewodniczył ks. Dziekan Zenon Ruchlewicz. 

Poziom gry zawodników był bardzo wysoki,  

co skutkowało efektywnością gry. W kategorii szkół 

podstawowych pierwsze miejsce zajęli ministranci  

z Zarzecza (opiekun ks. Piotr Sobolak), natomiast  

w kategorii gimnazjów zwyciężyli ministranci  

z Żurawiczek (opiekun o. Ludwik Żołnierczyk).  

Obie drużyny awansowały do następnego etapu. 

Rozgrywek na poziomie Archiprezbiteratu, które 

odbędą się 2 kwietnia br. w Giedlarowej.  

 Warto dodać, że w Turnieju uczestniczyli 

ministranci z Urzejowic (opiekun ks. Antoni Łyko oraz  

ks. Stanisław Babiarz), Przeworska – parafia Św. Barbary 

(opiekun o. Marceli Gęśla), Cieszacina Wielkiego (opiekun 

ks. Jacek Czerkas), Wierzbnej (opiekun ks. Paweł Pomykała), 

Mirocina (opiekun ks. Paweł Starostka). 

 Organizatorem turnieju był Dekanalny 

Duszpasterz Ministrantów ks. Piotr Sobolak. Pomocą 

przy organizacji Turnieju służył Dyrektor GOSiR  

w Zarzeczu Jacek Zięba wraz z Piotrem Iwanko  

i Marcinem Chmielem. 

 Organizator dziękuje wszystkim zawodnikom za 

udział, natomiast Księżom – za przygotowanie 

ministrantów oraz opiekę nad nimi.  
 

 

Barbara Zięba 
 

POZWÓLMY TOMKOWI ZREALIZOWAĆ MARZENIA 
 

 W dniu 20 grudnia 2015 roku w Hali Sportowej 

GOSIR w Zarzeczu odbył się turniej charytatywny, 

celem którego była zbiórka środków na zakup wózka do 

gry w RUGBY dla Tomka Depciucha. Tomek w wieku  

24 lat uległ wypadkowi na motocyklu w wyniku czego 

doznał porażenia czterokończynowego, które zmieniło 

jego dotychczasowe życie. 

            Spotkanie rozpoczęło się od rozgrywki FUTSALU. 

W wyniku rozegranych meczy I miejsce zajęła drużyna 

JKS Jarosław, II miejsce – GKS Futsal Zarzecze, III 

miejsce – FUTSAL TEAM Przeworsk, natomiast IV 

miejsce zajęła drużyna CETNAR TEAM z Kolbuszowej. 

            W przerwach między kolejnymi meczami licznie 

zgromadzona publiczność mogła obejrzeć występy 

dzieci z grupy tanecznej działającej przy Centrum 

Kultury w Zarzeczu oraz występy gimnastyczne 

uczennic Zespołu Szkół w Zarzeczu. Swoje umiejętności 

zaprezentował również tancerz z Przeworska – 

Maksymilian Kowalik. Wielu wrażeń dostarczył 

widzom konkurs rzutów karnych dla najmłodszych, jak 

też dla VIP-ów. 

            Szczególnie oczekiwanym okazał się mecz drużyny 

FLYING WINGS, w którym Tomek zagrał wraz  

z kolegami. Zasady gry jakie obowiązują w rugby na 

wózkach przedstawił trener drużyny Artur Sochacki. 

 Podczas turnieju charytatywnego odbyła się 

licytacja gadżetów z autografami sportowców i artystów 

estradowych. Największą kwotę tj. 1.100 zł podczas 

licytacji uzyskano za koszulkę z autografami piłkarzy 

Cracovii. Całkowity dochód z turnieju wyniósł około  
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17 tys. zł. i w całości zostanie przeznaczony na zakup 

wózka do gry w RUGBY dla Tomka. 

            Organizatorzy składają podziękowania wszystkim, 

którzy włączyli się w akcje, jak też sponsorom: Monice 

Rupa – Apteka Rupfarm z Zarzecza, Elżbiecie Goraj – 

Jarosław, GPR Guma i Plastik Recykling Sp. z o.o. 

Zarzecze oraz MAAW–SPORT Przeworsk. 

 Inicjatorką akcji była Katarzyna Balawender, 

natomiast Partnerami – Stowarzyszenie Przeworsk – 

Bezpieczny Powiat, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy 

Zarzecze oraz Gmina Zarzecze. 

 

Barbara Zięba 

 

INFORMACJA O MIEJSCACH W TABELACH LIGOWYCH DRUŻYN PRZED RUNDĄ WIOSENNĄ 
 

 Na terenie Gminy Zarzecze działalność 

prowadzą następujące kluby sportowe zrzeszone  

w Polskim Związku Piłki Nożnej – Okręg Jarosław: 

LKS Kisielów – Pełnatycze:  

- drużyna seniorów  w klasie A  - I miejsce 

- drużyna juniorów starszych – II miejsce 

- drużyna juniorów młodszych – III miejsce 

LKS „Błękitni” Maćkówka:  

- drużyna seniorów w klasie B –VIII miejsce 

- drużyna juniorów starszych – III miejsce 

LKS „Wisełka” Siennów:  

- drużyna seniorów w klasie A - VII miejsce 

- drużyna trampkarzy – VII miejsce 

LKS „Zorza” Zarzecze:  

- drużyna w klasie Okręgowej – XIII miejsce  

- drużyna młodzików – V miejsce 

-drużyna Orlik Młodszy – VI miejsce 

LKS „Żuraw” Żurawiczki:  

- drużyna seniorów w klasie B – I miejsce 

- drużyna Juniorów starszych – VII miejsce 

- drużyna juniorów młodszych – VI miejsce   

LKS „Błyskawica” Rożniatów: 

- drużyna seniorów w klasie B – II miejsce 

 GKS Futsal Zarzecze: 

- drużyna seniorów w II Lidze Podkarpackiej – V miejsce 

Jacek Zięba 
 

FABRYKA ZDROWIA FESTIWAL 2016  
 

 W dniu 6 marca br. na obiektach sportowych 

GOSiR w Zarzeczu odbył się kolejny Turniej Piłkarski  

z cyklu „Fabryka Zdrowia Cup 2016” dla dzieci w wieku 

7 lat i młodszych. Tym razem oprócz meczy piłkarskich 

dzieci uczestniczyły w zawodach sprawnościowych tzw. 

Strefie Umiejętności. Oto Ci, którzy okazali się 

najlepszymi w wyznaczonych zadaniach: najszybszy 

slalom z piłką:  Gabriel Karczewski (FA Rzeszów); 

najcelniejsze strzały: Patryk Szkoła (AS FABRYKA 

Zdrowia); najwięcej odbić piłki nogami: Maksymilian 

Frendo (SP GRUNWALD Budziwój).  

Rozgrywki prowadzono systemem każdy z każdym. 

Wyniki do pobrania na naszej stronie internetowej. 
 

 

Drużyna z Zarzecza 

 

Jacek Zięba 
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 W dniu 15 lutego 2016 roku 65 uczestników  

z całej Polski, a w tym 8 osób z gminy Zarzecze 

wyruszyło w stronę Zakopanego, aby tam spędzić swoje 

ferie zimowe. Po dotarciu do miejscowości Biały 

Dunajec, tuż obok Poronina koloniści zostali 

zakwaterowani w Ośrodku Kolonijno-Wczasowym  

„U Guta”. Następnie odbyło się oficjalne rozpoczęcie 

Zimowiska w formie zapoznania z regulaminami  

i zasadami panującymi w ośrodku a także podział na 

grupy, którymi opiekowali się wychowawcy.  

 Podczas pobytu na zimowisku odbyły się dwie 

wycieczki do Zakopanego, w czasie których 

zwiedziliśmy m.in. Wielką Krokiew im. Stanisława 

Marusarza, Krupówki czyli najpopularniejszą ulicę  

w Zakopanem, Gubałówkę oraz AQUA PARK. 

Największą atrakcją zimowiska były długo oczekiwane 

zajęcia z instruktorami w Ośrodku Narciarskim Toko-

Land. Wyciąg talerzykowy miał długość 750 metrów,  

a trasy zjazdowe długość około 1000 metrów.  

Dla niektórych uczestników był to pierwszy kontakt  

z nartami i snowboardem, dla większości świetna okazja 

do doskonalenia swoich umiejętności i techniki jazdy. 

 Swoją obecnością zaszczycił nas Mistrz 

rzeźbiarstwa w drewnie Stanisław Żegleń.  

Opowiadając historie o swoim życiu, o pasji do 

rzeźbiarstwa, na koniec zaprezentował nam swoją 

niezwykłą kolekcję, po czym mogliśmy zakupić ręcznie 

wykonane drewniane pamiątki. W ciągu dnia każda 

grupa realizowała założony plan dnia ale wieczory 

spędzaliśmy wspólnie, między innymi w formie 

konkursu „Mam talent”, zajęć taneczno-ruchowych, 

integracyjnych czy projekcji filmowych.  

 Chociaż pogoda w tym roku nie dopisała, to 

bawiliśmy się świetnie i z pewnością czas na zimowisku 

w Białym Dunajcu należy zaliczyć do udanych! 

Dziękujemy Wójtowi Gminy Zarzecze oraz Krajowej 

Radzie Izb Rolniczych za zorganizowanie zimowiska. 
 

Piotr Iwanko 
 

 

Pamiątkowe zdjęcie z zimowiska 

ZIMOWISKO W BIAŁYM DUNAJCU 
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 Dnia 18 lutego 2016 roku w pałacu w Zarzeczu 

odbyło się Walne Zgromadzenie Przedstawicieli 

Gminnej Spółki Wodnej. Zgodnie ze statutem, 

Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie Zarządu  

z działalności i realizacji budżetu w 2015 roku oraz 

przyjęło plan pracy na 2016 rok. 

 Zgromadzenie udzieliło absolutorium 

Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej za 2015 rok, 

uchwaliło również składkę na rzecz spółki wodnej  

w wysokości 60 zł z jednego zmeliorowanego hektara.  

Gminna Spółka Wodna w Zarzeczu i Gminna Spółka 

Wodna w Gaci, jako jedyne w powiecie przeworskim 

utrzymują swoja działalność, i w miarę swoich 

możliwości dbają o powierzone urządzenia melioracji 

wodnych. Gminna Spółka zrzeszona jest w Rejonowym 

Związku Spółek Wodnych w Jarosławiu. Spółka 

obejmuje swoim działaniem 764 ha gruntów 

zmeliorowanych, 54 km   rowów melioracyjnych.  

 Budżet Spółki na wykonanie zadań w 2015 roku 

wynosił: 32.000 zł ze składek członkowskich, 12.400 zł  

z dotacji z budżetu państwa, 6.500 zł z dotacji  

z Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego.  

Jan Telega

 

 

 

 Informujemy, że w wyniku zmian 

organizacyjnych od stycznia 2016 r. KASA w Urzędzie 

Gminy Zarzecze zostaje zlikwidowana. W związku  

z powyższym  wszelkie wpłaty z tytułu podatków, opłat 

lokalnych oraz innych należności na rzecz Gminy 

Zarzecze można dokonywać przelewem na rachunek 

bankowy o numerze: 27 9106 0008 2002 0000 0794 0002 

lub gotówką w kasie Oddziału Przeworskiego Banku 

Spółdzielczego w Zarzeczu. Od dokonywanych wpłat 

Bank nie będzie pobierał żadnych opłat! 

 Jednocześnie informujemy, że od dnia 21 marca 

br. w związku z wprowadzeniem rządowego programu 

„RODZINA 500 PLUS” „Świadczenia rodzinne” zostają 

przeniesione do pokoju nr 1, a „Budownictwo” mieścić 

się będzie w pokojach nr 4 i 5. 

 

 

 

POMOC PSYCHOLOGICZNA – udzielana jest w Hali Sportowej, informacja tel. 16 640 15 29 

5 kwietnia – godz. 16:00 – 18:00 
12 kwietnia – godz. 8:00 – 10:00 

10 maja – godz. 8:00 – 10:00 
17 maja – godz. 16:00 – 18:00 

7 czerwca – godz. 8:00 – 10:00 
14 czerwca – godz. 16:00 – 18:00 

5 lipca – godz. 16:00 – 18:00 
12 lipca  – godz. 16:00 – 18:00 

26 sierpnia – godz. 16:00 – 18:00 
30 sierpnia – godz. 16:00 – 18:00 

6 września – godz. 16:00 – 18:00 
13 września – godz. 8:00 – 10:00 

4 października – godz. 16:00 – 18:00 
11 października – godz. 8:00 – 10:00 

8 listopada – godz. 16:00 – 18:00 
15 listopada – godz. 8:00 – 10:00 

6 grudnia – godz. 16:00 – 18:00 
13 grudnia – godz. 8:00 – 10:00 

 

POMOC PRAWNA – porady udzielane są w pok. nr 3 Urzędu Gminy Zarzecze 

8 kwietnia 13 maja 10 czerwca 

1 lipca 26 sierpnia 9 września 

14 października 18 listopada 9 grudnia 

W uzasadnionych przypadkach, dni oraz godziny świadczonych porad mogą ulec zmianie.  
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Pomoc udzielana jest bezpłatnie. 

WALNE ZGROMADZENIE PRZEDSTAWICIELI GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ 

 

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 

 

ZMIANY ORGANIZACYJNE URZĘDU GMINY ZARZECZE 

 






