WIZYTA STUDYJNA W NORWEGII
roku

W drugim dniu wizyty uczestnicy spotkania

15 przedstawicieli z całej Polski wzięło udział w wizycie

wzięli udział w spotkaniu z różnymi przedstawicielami

studyjnej w norweskiej gminie Bodo.

norweskiej gminy Bodo, którzy prezentowali i omawiali

W

dniach

Gminę

14

–

Zarzecze

17

marca

2016

reprezentowała

Sylwia

system opieki i edukacji małych dzieci.

–

Następnie wszyscy polscy uczestnicy spotkania

Administracyjnego Szkół w Zarzeczu oraz Anna

prezentowali swoje gminy i prowadzili dyskusje

Krzeszowska – Gwóźdź Kierownik Gminnego Ośrodka

na

Pomocy Społecznej w Zarzeczu.

do polskiego systemu.

Bembenek

Dyrektor

Zespołu

Ekonomiczno

temat

rozwiązań

jakie

można

wprowadzić

Wyjazd został zorganizowany przez Fundację
Rozwoju

Dzieci

im.

Jana

Amosa

Komeńskiego

w Warszawie i był współfinansowany z funduszy
Unii Europejskich w ramach programu Obywatele
dla Demokracji. Celem wizyty było zapoznanie się
z systemem opieki i edukacji dla małych dzieci.
Pierwszego dnia pobytu uczestnicy zostali
powitani przez Burmistrz Idę Pinnerød. Następnie
odwiedzili centrum usług dziecka i rodziny oraz otwarte
przedszkola. Mieli możliwość zobaczenia jak działa
system opieki i edukacji małych dzieci.

Prezentacja Gminy Zarzecze w trakcie wizyty

Po południu wszyscy uczestnicy wzięli udział

Sylwia Bembenek

w spotkaniu na uniwersytecie Nord, podczas którego
wymielili się swoimi spostrzeżeniami i uwagami.

OBCHODY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
I DNIA STRAŻAKA W ZARZECZU
W Zarzeczu, w dniu 3 maja 2016 roku odbyły się

parafialnego w Zarzeczu. Zebrani wzięli tu udział

uroczyste obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji

w uroczystej mszy świętej, którą odprawili ks. Zenon

3 Maja oraz Dnia Strażaka.

Ruchlewicz, ks. Piotr Sobolak oraz ks. Dominik

Uroczystość

rozpoczęła

się

przemarszem

Majchrowicz, który jednocześnie wygłosił homilię.

pocztów sztandarowych Ochotniczych Straży Pożarnych

W dalszej części uroczystości nastąpił przemarsz

oraz szkół z terenu gminy, Grupy Rekonstrukcyjnej

pod pomniki: ofiar pomordowanych przez hitlerowców

„Sarmacka

oraz Jana Pawła II, gdzie zostały złożone wiązanki

Żurawiczki

Brać”,
i

strażaków,

zaproszonych

Turków
gości

do

z

parafii
kościoła

kwiatów i znicze.

Brązowym

medalem

zostali

odznaczeni

druhowie: Piotr Bukowy, Robert Chudy, Leszek
Cząstka, Maciej Obłoza, Tadeusz Superson.
Odznaką „Wzorowy Strażak” zostali odznaczeni
druhowie: Grzegorz Chomik, Daniel Kubusiak, Karol
Obłoza, Rafał Śliwa, Tomasz Świtalski.
Dnia 1 maja 2016 r. podczas uroczystych
obchodów Wojewódzkiego Dnia Strażaka na Kalwarii
Pacławskiej najwyższe odznaczenie strażackie, tj. Złoty
Znak Związku otrzymała Janina Mamak.

Homilia ks. Dominka Majchrowicza

W ramach obchodów święta również Gminny
Oficjalna część uroczystości odbyła się na placu przy

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zarzeczu przygotował

Zespole Szkół w Zarzeczu. Tu odbył się uroczysty apel

rozgrywki sportowe dla dzieci i młodzieży oraz

strażacki. Po dokonaniu przeglądu pododdziałów

poczęstunek dla biorących udział w uroczystości.

uroczyste przemówienie upamiętniające 225 rocznicę

Kibice piłki nożnej mogli obejrzeć mecz ligowy:

Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Święta Strażaka

LKS Zorza Zarzecze – Fenix Leszno. Centrum Kultury

wygłosił Wójt Gminy Zarzecze – Wiesław Kubicki.

w swojej ofercie zapewniło zwiedzanie muzeum.

W tym dniu nastąpiło również wręczenie
odznaczeń i wyróżnień. Uchwałą Prezydium Zarządu
Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Złotym Znakiem Związku został odznaczony druh
Henryk Węgrzyn.

Dekoracja druha Henryka Węgrzyna

Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa
został odznaczony druh: Jacek Balawender.
Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa
zostali

odznaczeni:

Wacław

Wdowiak,

Przemarsz orkiestry i pocztów sztandarowych

Andrzej

Wiśnica, dh Ryszard Czernik, dh Ryszard Machaj.

Barbara Zięba

CENTRUM KULTURY W ZARZECZU

WARSZTATY TWORZENIA BALONU W PAŁACU
W

ramach

cyklu

warsztatów

fizycznych

organizowanych przez Centrum Kultury w Zarzeczu,

ludzie mają przekazywane informacje o otaczających
nas zjawiskach.

w dniu 7 maja 2016 r. odbyły się zajęcia, na których
młodzi naukowcy wykonywali balon.
Tworzenie balonu okazało się nie takie łatwe.
Uczestnicy zajęć najpierw musieli wykonać 10 tzw.
„brytów”, następnie dokładnie i precyzyjnie wszystko
było sklejane, pomyłki i niedbalstwo nie wchodziły
w grę, ponieważ balon nie uniósł by się w górę.
Prace nad balonem trwały ok. 3 godziny, a na
zakończenie odbył się finał czyli lot balonu.
Zajęcia miały na celu zainteresowanie młodych
ludzi tajnikami zjawisk fizycznych. Dzięki takim
warsztatom w prosty i przystępny sposób młodzi

Gotowy balon unosi się w powietrzu

NOC MUZEÓW W ZARZECZU
Noc Muzeów to europejskie święto kultury.
W tą wyjątkową noc każdy może znaleźć coś dla siebie –
dorośli i dzieci, miłośnicy sztuki i entuzjaści historii, fani
muzyki oraz wielbiciele rodzinnych pikników.
W otwartych do późnych godzin nocnych
muzeach, galeriach, lokalnych centrach kultury czekały
dla

wszystkich

chętnych

atrakcje

na

co

dzień

niedostępne dla zwiedzających.
Do późnych godzin nocnych dnia 14 maja br.
dostępny dla zwiedzających był zespół pałacowo –
parkowy

w

Zarzeczu.

Amatorzy

nocy

muzeów

kompleks zarzecki mogli zwiedzać w godz. 17:00 - 24:00.

Goście zarzeckiego pałacu w trakcie zwiedzania

Gośćmi specjalnymi nocy muzeów byli: prof.

W

bieżącym

roku,

mimo

Kazimierz Karolczak – biograf rodu Dzieduszyckich

warunków

oraz Paweł Dzieduszycki, potomek rodu, który urodził

parkowy w Zarzeczu zwiedziło około 200 osób.

się w pałacu w Zarzeczu. Zwiedzający mogli więc

Wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu tej

poznać

niezapomnianej imprezy oraz uczestnikom serdecznie

bogatą

historię

mieszkańców

zarzeckiej

rezydencji. Dodatkową atrakcją był pokaz filmów

atmosferycznych,

niesprzyjających

zespół

pałacowo

–

dziękujemy i zapraszamy za rok.

związanych z pałacem i rodem Dzieduszyckich.

KONCERT „ŚPIEWAMY I GRAMY DLA MAMY I TATY”
Dnia 18 maja br. w sali balowej zabytkowego

Koncert pięknie podsumował Przewodniczący

pałacu w Zarzeczu odbył się uroczysty koncert z okazji

Rady Gminy Zarzecze – Mariusz Pieniążek, który

dnia mamy i taty. Organizatorami uroczystości byli:

przypomniał słowa „Pieśni o Matce” M. Fogga:

Społeczne

„Gdy grunt usuwa się jak kładka, jest wtedy ktoś, kto

Ognisko

Muzyczne,

Centrum

Kultury

w Zarzeczu oraz Zespół Szkół Rolniczych w Zarzeczu.
Podczas
umiejętności

dwugodzinnego

muzyczne

koncertu

zaprezentowali:

swoje

uczniowie

Ogniska Muzycznego w Zarzeczu, schola działająca przy

trwa do ostatka. Ktoś, kto nie umie zdradzić - Matka”.
Rodzice

młodych

artystów

byli

niezwykle

wzruszeni kiedy ich pociechy z kwiatem w ręku
podchodziły i składały życzenia.

parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Zarzeczu oraz

Po koncercie dla ducha odbyła się uczta dla ciała

uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia

– słodki poczęstunek, który został przygotowany przez

w Przeworsku.

uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Zarzeczu.

W pierwszej kolejności na scenie pojawiły się

Wszystkim artystom serdecznie dziękujemy

dzieci z ogniska muzycznego z rurkami, na których

za piękny koncert, a uczniom Zespołu Szkół Rolniczych

odegrały dla rodziców „sto lat”. Początkujący artyści

za pyszne słodkości dostarczone na uroczystość.

z ogniska prezentowali swoje umiejętności muzyczne
grając na pianinie i gitarze oraz śpiewając. Pięknie
zaprezentowały

się

dziewczęta

ze

scholii,

które

zaśpiewały dwie piosenki o mamie.
Uczniów ze Szkoły Muzycznej w Przeworska,
widzowie mogli podziwiać jak grali na: pianinie,
skrzypcach, akordeonie, saksofonie. Duet z klasy
perkusji uraczył nas piękną grą na marimbie oraz
werblach.
Koncert

zakończył

wystąp

zespołu

Big

Bendowego, który wykonał popularne szlagiery muzyki
rozrywkowej.

Koncert zespołu Big Bendowego

MŁODZI TANCERZE DEBIUTUJĄ NA TURNIEJU TAŃCA
Podkarpackie Centrum Tańca dnia 21 maja 2016

gminy: Jagoda Sobczyk i Piotr Prusak. Uczestników

roku zorganizowało turniej tańca, w którym mogły brać

zajęć tanecznych będzie można podziwiać na scenie

udział dzieci uczęszczające na zajęcia prowadzone przez

podczas Dnia Gminy Zarzecze 17 lipca br.
Młodym

instruktorów tejże szkoły.
W naszej gminie także są organizowane zajęcia

tancerzom

gratulujemy

odwagi

i życzymy dalszych sukcesów.

taneczne prowadzone przez tancerzy z Podkarpackiego
Centrum Tańca. W każdy piątek mali tancerze
przychodzą do pałacu w Zarzeczu, aby poznawać tajniki
tańca towarzyskiego. W sobotnie popołudnie w hali
sportowej MOSIRu w Łańcucie można było podziwiać
uczestników zajęć, którzy rywalizowali o złote medale
w tańcach towarzyskich.
Młodzi artyści z naszej gminy zaprezentowali się
pięknie i profesjonalnie. Wszyscy dostali medale
i pamiątki od organizatorów turnieju za debiut.
Dodatkową

atrakcją

profesjonalistów,

były

między

pokazy
innymi

taneczne
na

scenie

Młodzi tancerze podczas turnieju tańca

zaprezentowali się instruktorzy uczący dzieci z naszej

XVIII REGIONALNY PRZEGLĄD GRUP ŚPIEWACZYCH
W dniu 12 czerwca 2016 r. zespoły śpiewacze

Centrum Kultury w Zarzeczu. Patronatem Honorowym

spotkały się na placu obok Pałacu Dzieduszyckich

objął

w Zarzeczu, wykonując pieśni zwyczajowe i obrzędowe,

a medialnym TVP Rzeszów, Ekspres Jarosławski,

zmieniając przy tym każdego roku ich tematykę.

POD24info, Gazeta Jarosławska, Twoja TV, Serwis

Tym razem motywem przewodnim były pieśni
związane z wykonywanym zawodem, których tematem
jest

praca,

pieśni

związane

z

chrzcinami

oraz

pieśni rekruckie.

Starosta

Przeworski,

Regionalny Galicjusz.pl.
XVIII Przegląd Grup Śpiewaczych zaszczycili
swoją obecnością szanowni goście: Ksiądz Dziekan
Zenon Ruchlewicz, Zastępca Dyrektora Centrum

Ideą przeglądu jest promowanie regionalnego
dziedzictwa,

przegląd

ukazanie

Przemyślu

Janusz

Zapotocki,

Przewodniczący Rady Powiatu Przeworskiego Tadeusz

upowszechnianie i kultywowanie ludowej tradycji

Kiełbowicz, Przewodniczący Rady Gminy Zarzecze

wspólnego

Mariusz Pieniążek wraz z radnymi i sołtysami wsi, Wójt

pieśni

bogactwa

w

oraz

śpiewania

jego

Kulturalnego

zwyczajowych

i obrzędowych.
Organizatorami

Gminy Zarzecze Wiesław Kubicki.
imprezy

byli:

Centrum

Kulturalne w Przemyślu, Wójt Gminy Zarzecze oraz

Przegląd

otworzyli:

Wójt

Gminy

Zarzecze

Wiesław Kubicki, Z-ca Dyrektora Centrum Kulturalnego

w Przemyślu Janusz Zapotocki oraz Dyrektor Centrum
Kultury w Zarzeczu Barbara Szczygieł.
Na cześć otwarcia festynu zostały oddane
3 strzały z armaty pod wodzą i instruktarzem wesołego
pana Janka. Asystowali mu kasztelanowa Agnieszka
i Rzędzian Ryszard. Po prezentacjach konkursowych
wystąpiła grupa „Sarmacka Brać” biegle władając
szablami oraz wesoło spierając się, który zespół ma
wygrać przegląd. Piękne kontusze dodawały im powagi
oraz niezapomnianego uroku. Waszmość Krzysztof,
herbu Pawie Pióra powitał gości, a imć Jan Onufry
Zagłoba

/założyciel

Mazowieckiej

oddziału

Chorągwi

im.

zarzeckiego

W.

Zespół Śpiewaczy z Zespołu Szkół w Zarzeczu

-

Chodkiewicza/

rozbawiał publiczność.
Gwiazdą

wieczoru

była

Kapela

Ludowa

„Radomyślanie” z Radomyśla Wielkiego, która porwała
do tańca uczestników w rytm polek, walczyków czy
sztajerków. Piękne dziewczyny przyciągały uwagę
mężczyzn.
W

przeglądzie

śpiewaczych

dorosłych

uczestniczyło
z

pow.

16

grup

przemyskiego,

leżajskiego, przeworskiego i jarosławskiego oraz jedna
grupa śpiewacza młodzieżowa z Zarzecza.

Występ kapeli „Radomyślanie”

Jurorzy w składzie: Katarzyna Ignas – etnograf,
Agata Witowicz – etnomuzykolog, Sławomir Gołąb –
muzyk. Po wysłuchaniu prezentacji konkursowych
w kategorii dorośli przyznali I miejsce Zespołowi
Śpiewaczemu „Wyszatyczanie” z Wyszatyc.
W kategorii dzieci I miejsce otrzymał Zespół
Śpiewaczy przy Zespole Szkół w Zarzeczu. Zespół ten
został nominowany do udziału w XXIII Ogólnopolskim
Festiwalu

Folklorystycznej

Twórczości

Dziecięcej

„Dziecko w Folklorze” w Baranowie Sandomierskim.
Zespół

Śpiewaczy

z

Rożniatowa

otrzymał

wyróżnienie I stopnia, natomiast Zespół Śpiewaczy
z Kisielowa otrzymał wyróżnienie II stopnia.

Wspólna zabawa przy muzyce gwiazdy wieczoru

Barbara Szczygieł
Anna Niemczak

CO SŁYCHAĆ W NASZYCH SZKOŁACH?
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W MAĆKÓWCE
Zbliża się zasłużony wypoczynek … ale zanim

zauważamy, że z roku na rok, wzrasta liczba

to nastąpi musimy cofnąć się kilka miesięcy, aby

zainteresowanych konkursami przedmiotowymi oraz

przypomnieć lokalnej społeczności, że nasza szkoła tętni

podnoszący się

życiem. Oprócz stałych uroczystości, które opisane

Efektem tego zainteresowania nauką są coraz wyższe

i „obfotografowane” widnieją w liczbie czterdziestu

wyniki na sprawdzianach zewnętrznych.

dwóch na stronie internetowej szkoły http://mm.pl/~spmackowka/

musimy

pochwalić

się

konkursami,

w których braliśmy udział lub sami zorganizowaliśmy.

poziom przygotowania uczestników.

Dzięki działalności Stowarzyszenia Przyjaciół
Szkoły w Maćkówce możemy organizować wiele
konkursów,

na

Bardzo ważnym konkursem dla naszej szkoły był

atrakcyjne nagrody.

konkurs przyrodniczy organizowany pod Patronatem

Pod koniec

które

Stowarzyszenie

kwietnia

zapewnia

przyjechały do nas

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, którego finalistą

z prelekcją, z gimnazjum w Żurawiczkach, absolwentki

został nasz uczeń Adrian Wilk z klasy VI.

naszej szkoły wraz z Panią Pedagog. Tematem

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.

prelekcji były dopalacze, jako jedna z najgroźniejszych

zorganizował

grup środków odurzających. Samodzielnie wykonane

wojewódzki turniej literacki i plastyczny dotyczący

przez dziewczyny ulotki, dotyczące negatywnych

naszej

skutków używania dopalaczy, zrobiły na uczniach duże

św.

Jadwigi

Królowej

wspólnej

w

patronki.

Mielcu

W

tym

wojewódzkim

konkursie II miejsce za pracę plastyczną zajął nasz uczeń

wrażenie.

Patryk Świętoniowski z kl. V, zaś wyróżnienie Dominik
Pelc z kl. III, natomiast Kacper Kuras z klasy III zajął III
miejsce, a wyróżnienie zdobyła Arleta Kuras z klasy VI
za udział w konkursie literackim.
5

czerwca

w

Zarzeczu

odbył

się

Piknik

Drobiarski. Uczniowie z naszej szkoły zostali laureatami
konkursu pt: „Najbarwniejszy kurczak”. Pierwsze
miejsce zdobył Mikołaj Koba z kl. „O”, a wyróżnienia
Wiktoria Hejnosz i Gabriel Bieniasz z kl. I.
Dużą popularnością wśród uczniów cieszyły się
szkolne

konkursy:

matematyczny,

ortograficzny,

Uczniowie nagrodzeni w konkursie plastycznym

plastyczny, muzyczny i z języka angielskiego. Ich celem
było promowanie wartości nauki i sztuki. Z satysfakcją

Maria Sopel

3 czerwca 2016r. obchodziliśmy święto patrona



jubilerskiej

–

wykonywali

biżuterię,

którą

naszej szkoły. W tym roku hasło uroczystości brzmiało:

dziewczynki zaraz na siebie włożyły i pieczęcie

„Nocne czuwanie ze Świętą Królową Jadwigą”.

królewskie;

Impreza rozpoczęła się rekonstrukcją historyczną



przedstawioną przez lubelską grupę „Rekonstrukto”.
Inscenizacja wprowadziła nas w czasy rycerstwa

skrybowie, inicjały gęsim piórem;


i przybliżyła okres w jakim żyła nasza patronka.
Następnie nastąpiło rozstrzygnięcie gminnych

artystycznej – wykonywali, niczym średniowieczni

gospodarczej – przygotowywali kanapki, na które
uczniowie czekali z niecierpliwością;



konkursów dotyczących naszej patronki. Oto lista

kulinarnej – piekli pierniczki, których zapach unosił
się po całej szkole.

laureatów:

Po dwugodzinnych zajęciach wszyscy mogli

KONKURS MULTIMEDIALNY – szkoła podstawowa:

oglądać efekty prac, a „owoce” pracy sekcji gospodarczej

I miejsce – Amelia Gierczak (SP w Maćkówce), II miejsce

i kulinarnej – zjeść.

– Angelika Pieniążek (SP w Maćkówce), III miejsce

Wieczorem w asyście policyjnego radiowozu,

– Oliwia Ostrzywilk (SP w Maćkówce).

w kamizelkach odblaskowych, z lampionami udaliśmy

KONKURS MULTIMTEDIALNY – gimnazjum: I miejsce

się

– Monika Marek (ZS w Żurawiczkach), II miejsce

Rozświetlony tylko lampionami kościół wyglądał uroczo

– Wiktoria Kruk (ZS w Zarzeczu).

i nieco tajemniczo.

na

piękne

nabożeństwo

Apel

Jasnogórski.

KONKURS PLASTYCZNY – klasy „O” – III: I miejsce
– Magdalena Słysz (SP w Maćkówce), II miejsce – Daniel
Marek (SP w Maćkówce), III miejsce – Julia Kościńska
(ZS w Żurawiczkach).
KONKURS PLASTYCZNY – klasy IV – VI: I miejsce
– Agnieszka Kocur

(ZS w Żurawiczkach), II miejsce

– Wiktoria Siupik (ZS w Żurawiczkach), III miejsce
- Oliwia Flak (SP w Maćkówce).
KONKURS

PLASTYCZNY – gimnazjum: I miejsce

– Aleksandra Szczepańska (ZS w Żurawiczkach),
II miejsce – Monika Marek (ZS w Żurawiczkach),
III miejsce – Dominka Kuras (ZS w Żurawiczkach),
wyróżnienie: Patrycja Szczepańska (ZS w Żurawiczkach).
W tym roku nasze święto przebiegało w formie
warsztatów. Uczniowie podzieleni na cztery grupy
pracowali w następujących sekcjach:

Wieczorny przemarsz do kościoła

Po powrocie do szkoły czekało na nas wielkie
ognisko, na którym uczestnicy piekli kiełbasę. Całość
święta zakończyła dyskoteka. Zauważyliśmy, że taka
forma - aktywnych warsztatów wytwórczych cieszy się
wśród uczniów dużym zainteresowaniem.
Elżbieta Węglowska

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZARZECZU

12 kwietnia 2016 r. w Szkole Podstawowej

W rozgrywce finałowej, która miała formę

im. Jana Pawła II w Zarzeczu odbył się konkurs

teleturnieju 1 z 10 wzięli udział uczniowie ze szkół w:

historyczno-przyrodniczy Szkół im. Jana Pawła II pod

Zarzeczu, Mielcu, Sanoku, Ropczycach, Chmielniku,

nazwą

Zapałowie i Jasionce. Zwycięzcą - laureatem konkursu

„Polska

moja

Ojczyzna

-

przeszłość

została Jadwiga Strzelec, uczennica klasy V ze Szkoły

i teraźniejszość. 1050 rocznica chrztu Polski”.
Został

Podstawowej w Chmielniku. Tytuł laureata i drugie

zorganizowany przy współpracy ze Stowarzyszeniem

miejsce zajął Ernest Mołczan ze Szkoły Podstawowej

Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła

w Sanoku. Nagrodzeni uczniowie ze Szkoły Postawowej

II w Jasionce. Konkursowi przyświecała integracja

w Zarzeczu to: Magdalena Jamróz (VII miejsce), Samuel

szkół noszących imię Wielkiego Polaka oraz uczczenie

Skotnicki (IX miejsce).

Konkurs

miał

zasięg

wojewódzki.

które

Gośćmi honorowymi byli: Mariusz Pieniążek -

niewątpliwie było jednym z najdonioślejszych w historii

przewodniczący Rady Gminy Zarzecze, Nina Kitlińska

naszego państwa.

– przewodnicząca Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana

1050

rocznicy

Patronat

chrztu

Polski,

wydarzenia,

honorowy nad

konkursem

objęli:

Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty oraz

Pawła II z siedzibą w Jasionce, Andrzej Kubik – prezes
Zarządu GPR Sp. z. o. o.
Laureaci konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody.

Wiesław Kubicki – Wójt Gminy Zarzecze.
na

Nagrodę główną – tablet ufundował Wójt Gminy

popularyzowanie wiedzy o historii, geografii i kulturze

Zarzecze. Laureaci II i III miejsca otrzymali wysokiej

naszej

klasy

Formuła

konkursu

ojczyzny.

dwadzieścia

Udział

szkół

w

z

pozwoliła

konkursie

terenu

zgłosiło

województwa

podkarpackiego. Nie zabrakło przedstawicieli szkół

słuchawki

i

globusy,

pozostali

uczestnicy

otrzymali książki, zestawy długopisów, pamiątkowe
dyplomy i upominki.

z najbliższej okolicy, ale niektórzy uczestnicy pokonali
wiele kilometrów, by dotrzeć do Zarzecza.
Zmagania konkursowe przebiegały w dwóch
etapach; pierwszy to pisemny test, w którym uczniowie
musieli wykazać się wiedzą o zabytkach Polski,
wydarzeniach

związanych

z

rządami

pierwszych

Piastów, podziałem administracyjnym, rolą Polski
w

Europie,

świecie,

państwach

sąsiadujących

i Unii Europejskiej.
Do
uczniów,

finału
którzy

liczbę punktów.

zakwalifikowało
z

testu

się

dziesięciu

otrzymali

najwyższą

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników konkursu

Beata Klisz

27 kwietnia br. w Zespole Szkół w Zarzeczu odbył

Pieniążek, Wójt Gminy Zarzecze – Wiesław Kubicki.

się Konkurs Interdyscyplinarny Diecezjalnej Rodziny

Dzięki wsparciu Prezesa Firmy Bamal Sp. z o.o. dla

Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Przemyskiej.

wszystkich uczestników konkursu przygotowany został

Celem konkursu było dzielenie się wiedzą,

słodki poczęstunek.

uczniów

Konkurs ten przyczynił się do promocji naszej

i nauczycieli Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

okolicy i jej pięknych zabytków. Uczestnicy zwiedzili

Diecezji Przemyskiej.

m.in. Kościół Parafialny p.w. św. Michała Archanioła

rywalizacja

sportowa

Patronat
Tomasz

oraz

integracja

honorowy nad

Bury

-

Podkarpackiego

Radny
oraz

konkursem

Sejmiku
Mariusz

objęli:

oraz Pałac Dzieduszyckich w Zarzeczu. Stał się

Województwa

nieocenionym

Pieniążek

Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji

-

Przewodniczący Rady Gminy Zarzecze. Gminę Zarzecze

wkładem

w

rozwój

współpracy

Przemyskiej.

reprezentowała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zarzeczu – Anna Krzeszowska-Gwóźdź.
W konkursie wzięli udział uczniowie w trzech
kategoriach wiekowych (klasy I-III szkoły podstawowej,
klasy IV-VI szkoły podstawowej oraz klasy I-III
gimnazjum). Udział w konkursie zgłosiło sześć szkół
z terenu Diecezji Przemyskiej noszących imię Jana
Pawła II. Konkurs miał formę drużynową i przebiegał
w dwóch etapach.
Pierwszy etap – wiedzy obejmował zagadnienia
z wybranych przedmiotów w obrębie podstawy

Drużyna z Zarzecza

programowej. Drugi etap – sportowy to ćwiczenia
i zabawy lekkoatletyczne.
W kategorii klas I-III szkoły podstawowej I miejsce zajęła
drużyna ze Szkoły Podstawowej w Zarzeczu.
W kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej drużyna ze
Szkoły Podstawowej w Zarzeczu zajęła IV miejsce.
W kategorii klas I-III gimnazjum I miejsce zajęła drużyna
z PG w Zręcinie, zaś II miejsce – PG w Zarzeczu.
Wszyscy

uczestnicy

konkursu

otrzymali

atrakcyjne nagrody, które ufundowali: Radny Sejmiku
Województwa

Podkarpackiego

-

Tomasz

Zmagania sportowe

Bury,

Przewodniczący Rady Gminy Zarzecze - Mariusz

Barbara Zięba

W dniu 7 kwietnia br. w Zespole Szkół
Budowlanych

i

Ogólnokształcących

im.

Króla

Kruk i Katarzyna Wojciechowska. Wśród laureatów
konkursu

znalazły

miejsce)

oraz

się:

Katarzyna

Izabela

Fugiel

Wojciechowska

Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu odbyła się III edycja

(II

(wyróżnienie).

Konkursu „Śladem Wielkich Polaków”. Patronat objęli:

Wiktoria Kruk natomiast miała okazję przedstawić swoje

Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty,

wrażenia z konkursu przed kamerą lokalnej telewizji

Tadeusz Chrzan – Starosta Powiatu Jarosławskiego oraz

TWOJA TV.

Waldemar Paluch – Burmistrz Miasta Jarosławia.
Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy
o Wielkich Polakach, ich życiu i twórczości. Ze względu
na przypadającą w tym roku 215 rocznicę śmierci
Ignacego Krasickiego III edycja została poświęcona temu
wybitnemu Polakowi. Konkurs adresowany był do
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
województwa podkarpackiego.
Laureaci konkursu

W kategorii literackiej tego konkursu tj. wiedzy

Barbara Zięba

o życiu i twórczości Ignacego Krasickiego wzięły udział
uczennice naszego gimnazjum: Izabela Fugiel, Wiktoria

uczniów

i tytuł finalisty zdobyli Karolina Barylak – uczennica

w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych. Po trzech

klasy IIb z historii i Bartłomiej Mielniczek – uczeń klasy

etapach czterech uczniów naszej szkoły zdobyło tytuł

IIIb z języka angielskiego.

Zakończyły

się

zmagania

finalisty. Magdalena Jamróz uczennica klasy VIa

Na wyróżnienie zasługują dwie uczennice,

uzyskała tytuł finalisty z historii, Magdalena Hajduk –

którym bardzo niewiele zabrakło do uzyskania tytułu

uczennica klasy VIb tytuł finalisty z języka niemieckiego.

laureata – Karolina Barylak i Magdalena Hajduk.

Wśród

gimnazjalistów

uczestniczących

w olimpiadach przedmiotowych najwyższy wynik

Uczniom gratulujemy i życzymy sukcesów na dalszych
etapach nauki.
Beata Klisz

W dniu 18 maja 2016 r. uczniowie z ośmiu

Wzięło w nim udział blisko 400 gimnazjalistów. Do etapu

województw wzięli udział w finale konkursu wiedzy

centralnego zakwalifikowało się 50 osób, w tym

o Janie Pawle II. Już po raz siódmy łódzki kurator

z Publicznego Gimnazjum w Zarzeczu dwie uczennice:

oświaty

kuratorami

Patrycja Kasperska i Milena Taciuch. Uczniowie

zorganizował „Ogólnopolski konkurs wiedzy o czasach

spotkali się w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia

i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II – Papież Słowianin”.

Nauczycieli w Łodzi.

w

porozumieniu

z

innymi

Tutaj

przystąpili

do

napisania

testu.

Konkurs zorganizowany został przez Łódzkiego

Na podstawie regulaminu Konkursu oraz uzyskanych

Kuratora

Oświaty,

w

porozumieniu

z

innymi

przez uczestników etapu ogólnopolskiego wyników,

Kuratorami Oświaty w Polsce i prowadzony był w trzech

Ogólnopolska Komisja przyznała tytuł finalisty etapu

etapach: szkolnym, wojewódzkim, ogólnopolskim.

ogólnopolskiego naszej uczennicy Milenie Taciuch oraz
tytuł uczestnika etapu ogólnopolskiego – Patrycji
Kasperskiej.
Uroczyste

podsumowanie

Konkursu

miało

miejsce 10 czerwca br. w Pałacu Poznańskich w Łodzi.
Patronat nad Ogólnopolskim Konkursem wiedzy
o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II dla
uczniów gimnazjum sprawowali Minister Edukacji
Narodowej,

Wojewoda

Łódzki,

Województwa

Łódzkiego,

Arcybiskup

Marszałek
Metropolita

Łódzki, Prezydent Miasta Łodzi, Dyrektor Okręgowej

Uczestnicy etapu ogólnopolskiego konkursu

Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, Przewodniczący
Zarządu

Fundacji

Konferencji

Episkopatu

Barbara Zięba

Polski

„Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

W dniach 30 maja – 4 czerwca 2016r. uczniowie

Drugi dzień rozpoczął się od wyjazdu do Sopotu.

z Publicznego Gimnazjum w Zarzeczu wzięli udział

Tutaj uczestnicy po spacerze po molo, a następnie po

w „Zielonej szkole nad morzem”. Celem wyjazdu było

Monciaku zwiedzili Krzywy Domek i latarnię morską.

m.in.

uczniów

Następnie wszyscy udali się do Gdyni. Po zwiedzeniu

środowiska

Akwarium i spacerze po Nabrzeżu Pomorskim udali się

Południowobałtyckich;

w rejs tramwajem wodnym na Hel. Po powrocie na

poznanie historii i teraźniejszości, zabytków kultury

miejsce noclegu z okazji Dnia Dziecka uczestnicy

narodowej

wrażliwości

„zielonej szkoły” zebrali się przed Willą Horyzont – tutaj

na piękno przyrody, pielęgnowanie zasad ochrony

mogli wziąć udział w grach, zabawach, śpiewaniu przy

środowiska; umacnianie postanowień życia wolnego

akompaniamencie gitary oraz poczęstunku.

poszerzenie

rzeczywistości

wiedzy

poprzez

przyrodniczego

o

poznanie

Pobrzeży

pobrzeży;

otaczającej

kształtowanie

Kolejny dzień – to wyjazd do Łeby. Zwiedzając

bez używek.
W pierwszym dniu, zaraz po przyjeździe uczestnicy
„zielonej

szkoły”

zwiedzili

Zamek

Sowiński Park Narodowy uczniowie mieli okazję

Krzyżacki

podziwiać ruchome wydmy oraz zwiedzić latarnię

w Malborku oraz Park Dinozaurów w Malborku

morską w Rozewie. Po odpoczynku przyszedł czas na

(ruchome dinozaury, muzeum skamieniałości). Tutaj też

wspólne grillowanie.

mogli skorzystać z placu zabaw oraz wypróbować swoje

W ostatni dzień pobytu nad morzem po porannym

siły w parku linowym. Po przyjeździe na miejsce noclegu

plażowaniu uczniowie wyjechali do Gdańska. Po

wszyscy udali się na spacer nad morze.

zwiedzeniu Starego Miasta udali się na Westerplatte.

Podczas pobytu nad morzem uczestnicy „zielonej
szkoły”

mogli

wziąć

także

udział

w

zajęciach

W „Zielonej szkole nad morzem” wzięło udział
43

uczniów

serdeczne podziękowania Wójtowi Gminy Zarzecze
Wiesławowi Kubickiemu oraz Kierownikowi Gminnego

poświęconych profilaktyce uzależnień.

łącznie

Organizator oraz uczestnicy wyjazdu składają

Publicznego

Gimnazjum

w Zarzeczu. Organizatorem wyjazdu była Małgorzata

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

w

Zarzeczu

Annie

Krzeszowskiej – Gwóźdź za poparcie w/w inicjatywy
oraz wsparcie finansowe wyjazdu.

Sander – nauczycielka geografii.
Wyjazd na zieloną szkołę był szczególnym
przeżyciem dla uczniów klasy specjalnej i tych uczniów,
którzy byli po raz pierwszy nad morzem. Uczniowie
wrócili tak pełni wrażeń, że już planują, gdzie chcieliby
pojechać w przyszłym roku.
Zielona szkoła dla uczniów klasy specjalnej to
najlepsza lekcja, uczniowie po powrocie pamiętają
miejsca gdzie byli, powtarzają historie opowiadane przez
nauczycieli, znakomicie integrują się z pozostałymi
uczniami, stają się bardziej samodzielni i wypełniają

Pamiątkowe zdjęcie z Gdańska

obowiązki powierzone przez wychowawców.

Barbara Zięba

DZIEŃ RODZINY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. ŚW. BRATA ALBERTA W ŻURAWICZKACH
W dniu 22 maja 2016r., odbył się festyn związany

Dalsze świętowanie, dzięki sprzyjającej pogodzie

z corocznym Dniem Rodziny organizowany przez Radę

miało miejsce na terenie szkoły. Atrakcjami, z których

Rodziców oraz społeczność szkolną Zespołu Szkół

wszyscy mogli skorzystać były: dmuchane zjeżdżalnie,

im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach.

przejażdżki motorami, samochodami. Jak co roku nie

Festyn rozpoczęła Dyrektor Zespołu Szkół Teresa

zabrakło loterii fantowej.

Pieniążek, która powitała wszystkich gości i złożyła
życzenia Rodzicom, którzy tak licznie zgromadzili się w
murach naszej szkoły. Część artystyczną zaczęły
najmłodsze

dzieci

Ośrodka

Przedszkolnego

„Kompetentne Przedszkolaki” i zerówki pod opieką:
Moniki

Wołoszyn

i

Doroty

Śliwy.

Dzieci

zaprezentowały się w wierszach, tańcach i piosenkach
dla swoich rodziców. Następnie uczniowie z klas I-III
przygotowani

przez

swoje

wychowawczynie

Małgorzatę Kocur i Małgorzatę Stępak wystąpiły
w inscenizacji „Czerwony Kapturek”.

Dzieci w trakcie przedstawienia

W

tym

roku

zbieraliśmy

fundusze

na

dopalaczy”.

Każdy

z

uczestników

uroczystości

dofinansowanie do szkolnych wycieczek. Odbyły się

złożonym w tym dniu podpisem wyraził swój sprzeciw

również

wszystkich

wobec dopalaczy, które są zagrożeniem dla młodych

uczestników uroczystości czekały przepyszne domowe

ludzi wkraczających w dorosłe życie. Zebraliśmy ponad

wypieki oraz pieczone kiełbaski.

300 podpisów. Liczba ta świadczy o trosce młodych ludzi

rozgrywki

sportowe.

Dla

Wspólne świętowanie w gronie najbliższych nam

i rodziców o zdrowie własne i ich dzieci.

osób było okazją do realizacji jednego z zadań
Ogólnopolskiego

Konkursu

„Szkoła

wolna

od

Krystyna Drapała

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. WINCENTEGO WITOSA W ZARZECZU

Oczekiwana

z

niecierpliwością

wycieczka

do Parlamentu Europejskiego stała się faktem. W dniach
od 28 maja do 1 czerwca Michał Kozak – laureat
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Wincentym
Witosie

–

zrealizował

swoją

nagrodę.

Wielkim

przeżyciem była wizyta w Parlamencie i spotkanie
z europosłem Jarosławem Kalinowskim – fundatorem
wycieczki. Podróż do Belgii była wspaniałą okazją
do

poznania

instytucji

europejskich

ale

również

zwiedzenia pięknych zabytków Brukseli i Antwerpii.

Laureat konkursu Michał Kozak z Dyrektorem Szkoły

Pobyt w stolicy Europy zakończyła uroczysta kolacja

Bogusławem Bąkiem w Parlamencie Europejskim

z Jarosławem Kalinowskim.

Będąc pod patronatem Jednostki Wojskowej,
klasa I technik logistyk wzięła udział w obchodach

w dziedzinie wykrywania materiałów wybuchowych –
owczarkiem niemieckim imieniem Esko.

uroczystości Święta 21 dywizji artylerii przeciwlotniczej
im.

Gen.

Ludwika

Zająca.

W

ramach

święta

zorganizowano Dzień Otwartych Koszar. Młodzież
zwiedziła Salę Tradycji oraz zapoznała się z elementami
uzbrojenia Jednostki Wojskowej 3957.
Uczniowie wzięli udział w pokazie wozów
bojowych i uroczystej defiladzie. Podczas Dni Otwartych
Komendy Policji w Zaczerniu młodzi pod okiem
instruktora poznawali zasady posługiwania się bronią
palną. Szczególną atrakcją było spotkanie ze specjalistą

Z wizytą w wojskowych koszarach

Mundurowi spotkali się w szkole z Podkomisarz

Młodzież zwiedziła Oddział Prewencji Policji
i Pododdział Antyterrorystyczny. Uczestnicząc w III

Elżbietą

Podkarpackim Młodzieżowym Święcie Bezpieczeństwa

w Rzeszowie, która zapoznała ich z

Wewnętrznego

sposoby

dotyczącymi przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

wykorzystywania przez służby mundurowe różnego

w tym z procedurą „Niebieskiej Karty”. Kolejne

rodzaju sprzętu, obejrzeć inscenizowaną akcję napadu na

spotkanie

konwój, czy też zatrzymanie przemytnika narkotyków.

sięgania po środki uzależniające.

uczniowie

mogli

poznać

Klasy technikum propagują zdrowy styl życia

Siupik

z

dotyczyło

Wydziału

przyczyn

Prewencji

oraz

KWP

zagadnieniami

konsekwencji

absolwenta Daniela Mroza – obecnie mistrza kuchni

w różnorodny sposób. Jednym z nich jest muzyka.

w

hotelu

w

Arłamowie.

Pierwszoklasiści

razem

W tym roku uczennica klasy I TŻ napisała piosenkę

z Mistrzem sporządzali mięsa metodą sous vide,

„Cukrzyca po kres życia”, którą grupa wokalno-

pieczone ziemniaczki, surówki oraz suflety czekoladowe

instrumentalna wykonała w sali widowiskowej MOK

z lodami. Daniel Mróz udzielił cennych wskazówek oraz

w Jarosławiu podczas XV Powiatowego Przeglądu

zademonstrował ciekawe techniki pracy.

Piosenki Promującej Zdrowie.
Zdobytym

doświadczeniem

kulinarnym

młodzież dzieli się z młodszymi. O tym, że można
przerobić owoce na zwierzęta przekonali się uczniowie
najmłodszych klas Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Zarzeczu. Chłopcy z klasy 1 TŻ odkryli przed nimi
tajniki tworzenia jeża z gruszki czy łabędzia z arbuza.
We współpracy z Publicznym Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Zarzeczu nasza szkoła po raz drugi
zorganizowała

Międzyszkolny

Konkurs

o Zdrowiu”, do którego włączyła

się

„Wiedzy
młodzież

Warsztaty w Hotelu Arłamów z Danielem Mrozem

gimnazjalna z ZS im. Św. Alberta z Żurawiczek.
Dla finalistów były nagrody rzeczowe oraz udział

W maju br. młodzież klas trzecich spędziła

w warsztatach kulinarnych, które odbyły się w naszej

na praktykach zawodowych w różnych zakładach pracy.

szkole. Uczniowie klasy II TŻ wraz z gimnazjalistami

Część klas wyjechała do ośrodka w Arłamowie, gdzie

przygotowali wspólnie zdrowy poczęstunek. Oprócz

nasze uczennice miały możliwość zadbania o rozkosze

rywalizacji dla wszystkich była to wspaniała zabawa.

podniebienia

Aby doskonalić swoje umiejętności, uczniowie
uczą się od doświadczonych kolegów. W kwietniu
zorganizowano pokaz kulinarny z udziałem naszego

reprezentantów

Polskiej

Kadry.

Z pewnością teraz Orły Nawałki będą latać naprawdę
wysoko!

Mszą
pożegnaliśmy

świętą

oraz

tegorocznych

uroczystą

akademią

absolwentów

LO

atmosferę. Zgodnie z terminarzem – w środę 4 maja
rozpoczął się pisemny egzamin dojrzałości.

i Technikum. Obok świadectw, dyplomów i nagród były
niespodzianki. „Kapituła uczniowska” uhonorowała
medalami niektórych wychowanków naszej placówki.
W uroczystości wzięli udział rodzice wyróżnionych
uczniów.

Na

maturalnych

zakończenie
podziękowali

przedstawiciele
Dyrekcji,

klas
Gronu

Pedagogicznemu i swoim wychowawcom za wsparcie w
trudnych chwilach, motywację do nauki i przyjazną

Czworo
tegorocznego

naszych
konkursu

uczniów
„Pisanka

przystąpiło
to

do

tradycja”

bułeczki. Mamy nadzieję że zebrane fundusze pomogą
Lence czynić postępy w rozwoju.

zorganizowanego przez Centrum Kultury w Zarzeczu.
Cieszymy się ogromnie z przyznania pierwszego i
drugiego miejsca uczniom klasy I LT – Mateuszowi
Maślance i Piotrowi Malinowskiemu. Wszystkim
uczestnikom gratulujemy talentu i pomysłowości.
Dnia 21 maja 2016 r. w Gminnym Ośrodku Sporu
i Rekreacji w Zarzeczu odbył się Maraton Zumby
& Latino, podczas którego prowadzona była zbiórka na
rehabilitację dla małej Lenki Pakosz. Nasza szkoła
postanowiła dołączyć się do akcji. Wykonaliśmy
serduszka okolicznościowe, które można było nabyć

Akcja dla Lenki

podczas imprezy. Serduszka rozeszły się jak świeże

W ramach zorganizowanego Dnia Otwartych
Drzwi

mury

naszej

szkoły

odwiedziła

humorystyczne

scenki
oraz

policyjne,

występ

uczestniczyli

młodzież

muzycznego

gimnazjalna. W pierwszy dzień wiosny gimnazjaliści z

sportowych.

Zarzecza wzięli udział w warsztatach i konkursach

„Witosówkę”.

przeprowadzonych przez starszych kolegów. Wraz z

Uczniowie

naszymi uczniami z zapałem przygotowywali zdrową

witaminowe

owsiankę. Podczas dni otwartych gimnazjaliści obejrzeli

zręcznościowy zdobienia owoców. Spod ich noży oczom

Zwiedzili

klas

TŻ

przekąski

też

w

zespołu

szkolną

przygotowali
i

napoje

konkursach
izbę

tradycji

smakowite
oraz

pokaz

zebranych ukazywały się gruszkowe jeże i jabłkowe
łabędzie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele
Policji, Straży Pożarnej i Wojska.
W

roku

szkolnym

2016/2017

tegoroczni

gimnazjaliści mogą wybrać naukę w trzyletnim Liceum
Ogólnokształcącym w klasie mundurowej, sportowej
i medialnej lub w czteroletnim Technikum kształcącym
w zawodach: logistyk (klasa mundurowa), ekonomista,
technik żywienia i usług gastronomicznych, rolnik
i handlowiec. Wybierający ofertę ZSZ mogą kształcić się
w zawodach: rolnik, kucharz, cukiernik.

Licznie zgromadzeni odwiedzający szkołę

Bogusław Bąk
Grażyna Winiarz

MAŁA OJCZYZNA – WSPÓLNA SPRAWA
Jak wywierać wpływ na rzeczywistość wokół

o wiedzę wolontariat, który promuje zaangażowaną,

nas? Dlaczego o swoje miejsce zamieszkania warto dbać

odpowiedzialną i aktywną postawę wśród Polaków.

i być z niego dumnym? Do kogo się zwrócić, aby szybko

Dzięki

i

lokalną

prowadzone na terenie małych miejscowości działania

społeczność? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań

angażują nie tylko studentów i uczniów, ale także

usłyszeli uczniowie, którzy biorący udział w III edycji

rodziców, społeczność szkolną, lokalne władze i media.

ogólnopolskiego

Finałem projektu była gra terenowa na terenie

sprawnie

ojczyzna

zażegnać

–

problem

programu

wspólna

nurtujący

edukacyjnego

sprawa”.

Jest

to

„Mała
wspólne

przedsięwzięcie Fundacji BGK i Fundacji Rozwoju
Wolontariatu
Głównym

zastosowanej

metodzie

realizacji

projektu

Przeworska, która odbyła się 30.05.2016 r.
Gra zaprojektowana została w tak, aby możliwe
było jak najdokładniejsze uwzględnienie specyfiki

celem

tego

zwiększenie

środowiska lokalnego. Zastosowanie narzędzia, jakim

aktywności lokalnej młodzieży z miejscowości do 20 tys.

jest gra terenowa rozgrywana w miejscu zamieszkania

Mieszkańców. Uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych

jej uczestników pozwala na wyzwolenie w młodzieży

im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku brali udział

większego

w

warsztatach

społeczności oraz myślenia o swojej miejscowości jako

edukacyjnych, z których każdy obejmuje 3 spotkania

miejscu, o które warto dbać i z którego należy być

trwające łącznie 6 godzin. Program „Mała ojczyzna –

dumnym. Nagrody dla uczniów były sponsorowali:

wspólna

Burmistrz Miasta Przeworska

prowadzonych

projektu

przez

sprawa”

jest

studentów

realizowany

jest

metodą

poczucia

przynależności

do

lokalnej

Leszek Kisiel, Wójt

wypracowaną przez lata funkcjonowania programu

Gminy Przeworsk Daniel Krawiec oraz Wójt Gminy

„PROJEKTOR

Zarzecze Wiesław Kubicki.

–

wolontariat

studencki”

Polsko

Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jest to metoda
budowania

kapitału

społecznego

poprzez

oparty

Joanna Niemiec

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W ramach programu „Rodzina 500 plus”, rodzice
od

1

kwietnia

2016r.

otrzymują

świadczenie

wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie

nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do
innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej,
funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.
W okresie od 1.04.2016r. do 7.06.2016r. złożono

i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.
Z pomocy korzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do

581 wniosków (dla 986 dzieci), 106 wniosków złożono

ukończenia 18 lat. Rodziny, w których dochód nie

niezależnie od dochodu, wydano 562 decyzje oraz

przekracza 800 zł netto na osobę lub 1.200 zł netto

wypłacono świadczenie wychowawcze na kwotę 903.943

(w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) -

zł (liczba świadczeń 1.808).
Szczegółowe

otrzymują je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

informacje

można

uzyskać

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku

bezpośrednio w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie

dochodowego i nie podlega egzekucji, podobnie jak inne

16 640 15 29 wew. 21. Wnioski są przyjmowane

świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze

i rozpatrywane na bieżąco.

Czerwonego

dzieciom dużo radości. W imieniu Oddziału Rejonowego

Krzyża w Przeworsku w ramach projektu „Z serca dla

Polskiego Czerwonego Krzyża w Przeworsku paczki

dzieci” ufundował 5 paczek dla dzieci z terenu gminy

przekazała

Zarzecze. Wyprawka składa się m.in. z koca, ręcznika

w imieniu tych najmniejszych składam serdeczne

kąpielowego, poduszki, piżamy, maskotki pluszowej

podziękowania i liczę na dalszą współpracę.

Oddział

Rejonowy

Polskiego

Katarzyna

i skarpet. Paczki otrzymały dzieci w wieku do lat 3.

Balawender.

Ofiarodawcom

Anna Krzeszowska-Gwóźdź

Mam nadzieję, że otrzymana wyprawka sprawiła

FESTYN CHARYTATYWNY NA RZECZ TOMKA BIAŁOGŁOWSKIEGO
Tomek Białogłowski ma 31 lata. Od 4 grudnia

Podkarpackiego – Tomasz Bury, Przewodniczący Rady

2015r. na skutek niedotlenienia po zatrzymaniu krążenia

Powiatu

Tomek jest w stanie śpiączki. Rehabilitacja, pobyt

Przewodniczący Rady Gminy Zarzecze – Mariusz

w

Pieniążek oraz Wójt Gminy – Wiesław Kubicki.

ośrodkach,

dalsze

leczenie

wymagają

oprócz

cierpliwości, czasu, także pieniędzy…
W dniu 1 maja 2016r. na terenie Remizy OSP

Przeworskiego

–

Tadeusz

Kiełbowicz,

Po oficjalnym otwarciu imprezy wystąpiła
z

koncertem

Gminna

Strażacka

Orkiestra

Dęta

w Siennowie odbył się Festyn Charytatywny na rzecz

z Zarzecza oraz grupa mażoretek, a następnie Zespół

Tomka Białogłowskiego. Otworzyła go Przewodnicząca

Śpiewaczy z Łapajówki. Na boisku sportowym odbył się

Komitetu Organizacyjnego, Radna Gminy Zarzecze

mecz – Panie zagrały z drużyną Trampkarzy z Siennowa

Małgorzata Pilch witając zebranych gości, wśród

o Puchar Radnej Gminy Zarzecze Małgorzaty Pilch.

których znaleźli się m.in. Radny Sejmiku Województwa

Ponadto organizatorzy zapewnili atrakcyjny
bufet, smakołyki wiejskiego stołu KGW i liczne

Handlu Płodami Rolnymi w Siennowie oraz panie
z Koła Gospodyń Wiejskich w Siennowie.

niespodzianki dla dzieci. Impreza odbyła się dzięki
sponsorom, którymi okazali się: Wiesław Kubicki – Wójt
Gminy Zarzecze, Elżbieta Nykiel – Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Siennowie, Roman Gałuszka – właściciel
Składu Budowlanego w Maleniskach, Piotr Malinowski
– Prezes Firmy BAMAL w Pełnatyczach, Mariusz Płocica
– Firma Handlowo-Usługowa „Płotex” w Zarzeczu,
Anna i Jerzy Baranowie – Firma JBJ Jarosław, Aneta
i Łukasz Goraj – Sklep Spożywczo – Przemysłowy
w Siennowie, Bogdan Tymoczko – Firma HandlowoUsługowa ETO w Zarzeczu, Kazimierz Fąfera – Firma

Degustacja potraw przy stoisku KGW Siennów

Barbara Zięba

MAJÓWKA Z ŚRODOWISKOWYM DOMEM SAMOPOMOCY
W dniu 19 maja 2016r. w Parku w Zarzeczu

przekąsek, a także potańczyć pod Platanem do muzyki,

odbyła się Majówka dla uczestników Środowiskowego

którą zapewnił sołtys wsi Maćkówka – Piotr Szklarz

Domu Samopomocy w Zalesiu i Łapajówce. Spotkanie

wraz z zespołem.

Domu

Atrakcją imprezy okazał się występ Grupy

Samopomocy w Zalesiu Anna Paczkowska witając

Sarmacka Brać z Zarzecza. Uczestnicy imprezy mogli

zebranych gości, wśród których znaleźli się m.in.

również popływać łódką po stawie oraz skorzystać

Przewodniczący Rady Powiatu Przeworskiego Tadeusz

z konsultacji fizjoterapeuty.

rozpoczęła

Kierownik

Środowiskowego

Kiełbowicz, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zarzeczu Anna Krzeszowska-Gwóźdź,
Sołtysi wsi Gminy Zarzecze.
W tym dniu na uczestników Majówki czekało
wiele

atrakcji.

Po

oficjalnym

otwarciu

i okolicznościowych przemówieniach wygłoszonych
przez Tadeusza Kiełbowicza i Annę KrzeszowskąGwóźdź zebrani przeszli z sali okrągłej zarzeckiego
Pałacu do oranżerii, gdzie wszyscy zasiedli do
wspólnego posiłku. Tutaj uczestnicy Majówki mogli
wspólnie z harcerzami pośpiewać znane i lubiane

Wspólna zabawa przy muzyce

piosenki. Kolejna część imprezy odbyła się przed
Pałacem.

Zebrani

mogli

posmakować

grillowych

Barbara Zięba

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
Dnia 17.04.2016r. w Remizie Ochotniczej Straży

Bukowy, Stanisław Wlazło (OSP Łapajówka); Maciej

Pożarnej w Pełnatyczach odbył się Zjazd Oddziału

Obłoza,

Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Maćkówka);

w

delegaci

Świtalski (OSP Pełnatycze); Bolesław Bluczak, Mateusz

ze wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Filipów, Władysław Gąsior, Michał Kokoszka (OSP

z terenu Gminy Zarzecze oraz zaproszeni goście.

Rożniatów); Janusz Czerwonka, Artur Czuba, Jerzy

Zarzeczu.

W

Zjeździe

uczestniczyli

Krzysztof

Obłoza

-

kapelmistrz

(OSP

Wojciech Nawolski, Marek Szeliga, Jan

Zjazd zaszczycili swoją obecnością zaproszeni

Stepaniak (OSP Siennów); Marcin Płocica, Wiesław

goście: Dh Adam Szumełda – Członek Prezydium

Stecko (OSP Zalesie); Damian Hejnosz, Edward

Zarządu Wojewódzkiego, Dyrektor Biura Terenowego

Kostecki, Stanisław Nowosiad, Tadeusz Stęc, Janina

w Przemyślu; Dh Stanisław Zając – Prezes Honorowy

Mamak - kronikarz (OSP Zarzecze); Mirosław Jarosz,

Zarządu Powiatowego ZOSP RP; St. Bryg. Janusz Flak –

Andrzej Rut, Michał Szular (OSP Żurawiczki); Grzegorz

Komendant Powiatowy PSP w Przeworsku; Dh Janina

Gdula – przedstawiciel TUW Jarosław.

Mamak – Członek Komisji Kultury Zarządu Głównego

Członkowie

Rewizyjnej

Gminnego

Podkarpackiego;

–

Agnieszka Zając (OSP Siennów); Wiceprzewodniczący

Przewodniczący Rady Powiatu Przeworskiego; Ryszard

Komisji – Henryk Węgrzyn (OSP Łapajówka); Sekretarz

Trelka – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno –

Komisji: Aleksander Kaspeski (OSP Pełnatycze).

Tadeusz

Kiełbowicz

RP: Przewodnicząca

Oddziału

ZOSP RP; Tomasz Bury – Radny Sejmiku Województwa
Dh

ZOSP

Komisji

Komisji

–

Epidemiologicznej w Przeworsku; Zofia Kalamarz –

Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP

Wiceprezes Zarządu Krajowego Kółek i Organizacji

RP zostali: Mateusz Filipów, Stanisław Wlazło,

Rolniczych; Mariusz Pieniążek – Przewodniczący Rady

Kazimierz Kokoszka, Marta Deszczka, Jan Świtalski,

Gminy

Andrzej Szczepański, Katarzyna Balawender, Wiesław

Zarzecze

wraz

z

radnymi;

dyrektorzy

i kierownicy jednostek organizacyjnych z terenu Gminy

Kubicki, Jan Michalik i Jan Telega.

Zarzecze.
Zjazd

podsumował

pięcioletnią

działalność

Oddziału Gminnego Związku OSP RP, dokonał wyboru
nowego

Zarządu

Rewizyjnej

oraz

Oddziału
Delegatów

Gminnego,
na

Zjazd

Komisji
Oddziału

Powiatowego ZOSP RP.
Skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
w

Zarzeczu przedstawia się

następująco: Prezes

Wiesław Kubicki (OSP Zarzecze); Komendant Gminny –
Jan Michalik (OSP Zarzecze); Zastępca Komendanta –
Andrzej Szczepański (OSP Maćkówka); Sekretarz – Jan
Telega (OSP Zarzecze). Członkowie Zarządu: Piotr
Kasperski, Kazimierz Kokoszka (OSP Kisielów); Piotr

Delegaci w trakcie obrad Zjazdu

Barbara Zięba

Dnia 5 czerwca 2016 r. na stadionie sportowym

W GRUPIE C wyniki z musztry to: I miejsce – OSP

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zarzeczu

Maćkówka; II miejsce – OSP Zalesie; III miejsce – OSP

odbyły się Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze grup

Pełnatycze.

A i C. Zawody sędziowała komisja powołana przez

Uroczyste zakończenie zawodów, wręczenie

Przeworsku

dyplomów i pucharów nastąpiło podczas drugiej części

w składzie: bryg. Dariusz Homa, bryg. Paweł Janas,

imprezy, która odbyła się w Zespole Pałacowo –

st. kpt. Mirosław Kolano, st. asp. Grzegorz Lonc,

Parkowym w Zarzeczu.

Komendanta

Powiatowego

PSP

w

W programie tej części imprezy znalazła się m.in.

tech. Bogdan Głąb.
W zawodach wzięło udział 9 drużyn męskich

promocja i degustacja dań przygotowanych przez Koła

z terenu Gminy Zarzecze (Łapajówka, Maćkówka,

Gospodyń Wiejskich z Gminy Zarzecze, konkurs na

Zarzecze,

najlepszą potrawę z drobiu, rozstrzygnięcie konkursu

Kisielów,

Siennów,

Zalesie,

Pełnatycze,

Rożniatów, Żurawiczki) oraz 4 drużyny kobiece

plastycznego

(Maćkówka, Zalesie, Pełnatycze, Zarzecze).

Piosenki

„Najbarwniejszy

Przedszkolnej,

a

Kurczak”,

także

liczne

Festiwal
konkursy

Zawody składały się z dwóch konkurencji

z nagrodami dla dzieci i dorosłych oraz pokazy straży

tj. sztafety i ćwiczenia bojowego. Dodatkową i oddzielną

pożarnej. Wielu wrażeń podczas imprezy dostarczył

konkurencją była musztra. Wyniki z musztry nie były

koncert Gminnej Strażackiej Orkiestry Dętej oraz występ

brane pod uwagę do punktacji ogólnej.

Zespołu Mażoretek.
klasyfikacji

Na zakończenie ze swoim koncertem wystąpił Zespół

generalnej uzyskały drużyny: GRUPA A (MĘŻCZYŹNI):

Śpiewaczy z Rożniatowa. Wśród licznie zgromadzonej

I miejsce – OSP Zarzecze; II miejsce – OSP Pełnatycze;

publiczności można było dostrzec członków Grupy

III miejsce – OSP Zalesie.

„Sarmacka Brać”.

Najlepsze

wyniki

końcowe

w

Wyniki z musztry GRUP A przedstawiają się

Organizatorami drugiej części imprezy pn. „Piknik

następująco: I miejsce – OSP Zalesie; II miejsce – OSP

Drobiowy

Łapajówka, III miejsce – OSP Maćkówka.

Podkarpacka Izba Rolnicza, Wójt Gminy Zarzecze oraz

GRUPA C (KOBIETY): I miejsce – OSP Maćkówka,

Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Zarzecze.

II miejsce – OSP Zalesie; III miejsce – OSP Pełnatycze.

–

Promocja

Mięsa

Drobiowego”

byli:

Barbara Zięba

W dniu 12 czerwca 2016 roku na stadionie GOSiR

Żurawiczki. CTIF-CHŁOPCY: I miejsce - OSP Mikulice,

w Zarzeczu odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-

II miejsce - OSP Łapajówka, III miejsce - OSP Gać.

Pożarnicze MDP CTIF. Zawody obejmowały następujące

Po

podsumowaniu

zawodów

nastąpiło

konkurencje: musztrę, sztafetę oraz rozwinięcie bojowe.

wręczenie

Wzięło w nich udział 10 drużyn dziewczęcych, które

Honorowego

wystawiły Ochotnicze Straże Pożarne z Pełnatycz,

w Przeworsku Stanisława Zająca, Prezesa Zarządu

Ujeznej, Siennowa, Gaci, Chałupek, Rozborza, Mirocina,

Powiatowego

Żurawiczek, Mikulic i Zarzecza oraz 13 drużyn

Komendanta Powiatowego PSP w Przeworsku st. bryg.

chłopięcych wystawionych przez Ochotnicze Straże

Janusza Flaka oraz Zastępcę Komendanta Powiatowego

Pożarne z Gaci, Mirocina, Widaczowa, Zarzecza,

PSP w Przeworsku bryg. Dariusza Homę.

Ostrowa, Maćkówki, Chałupek, Łapajówki, Mikulic,
Zalesia, Rozborza, Ujeznej i Pełnatycz.
Zawody

sędziowała

komisja

pucharów i

przez

ZOSP

przez Prezesa

Powiatowego

RP

ZOSP

Wiesława

RP

Kubickiego,

Organizatorami imprezy był Zarząd Oddziału
Powiatowego

powołana

Zarządu

dyplomów

ZOSP

w

Przeworsku,

Komendant

Powiatowy PSP w Przeworsku oraz OSP Zarzecze.

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Przeworsku pod przewodnictwem bryg. Dariusza
Homy.
Wyniki z musztry: CTIF-DZIEWCZĘTA: I miejsce - OSP
Zarzecze; II miejsce - OSP Gać; III miejsce - OSP
Żurawiczki. CTIF-CHŁOPCY: I miejsce - OSP Mikulice,
II miejsce - OSP Łapajówka, III miejsce - OSP Gać.
Najlepsze wyniki końcowe w klasyfikacji generalnej
uzyskały drużyny:

CTIF-DZIEWCZĘTA: I miejsce -

OSP Zarzecze; II miejsce - OSP Gać; III miejsce - OSP

Drużyny dziewcząt i chłopców z Zarzecza

Barbara Zięba

GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

W niedzielę 3 kwietnia br. 29 zawodników i 11
zawodniczek

rywalizowało

w

II

Otwartych

Mistrzostwach Badmintona Amatorów o Puchar Wójta
Gminy Zarzecze. W rywalizacji mężczyzn zwyciężył
rzeszowianin Grzegorz Mac, natomiast wśród kobiet
triumfowała Irena Woźna z Lubaczowa. Organizatorem
turnieju był Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Zarzeczu.

Obecność

zawodników

badmintonowych

z

Podkarpacia

wielu
(m.in.

środowisk

wypoczynku, promować nasze obiekty oraz region.

Rzeszowa,

Sekcję z Zarzecza reprezentowało 12 osób.

Krosna

Mamy nadzieję, że ta liczba powiększy się

i Lubaczowa) wpłynęła na dobry poziom sportowy

w kolejnych turniejach, które planujemy zorganizować

turnieju. Poprzez organizację tego typu wydarzeń,

w okresie jesienno-zimowym.

Przeworska,

Jarosławia,

Frysztaka,

staramy się zachęcać mieszkańców gminy do aktywnego

W dniu 1 czerwca 2016r. na obiektach sportowych

Wielu z nich wyraziło chęć spróbowania swoich

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zarzeczu odbył

sił na treningach organizowanych przez tworzącą się

się Piknik Sportowy z udziałem dzieci i młodzieży.

w Zarzeczu Szkołę Mistrzostwa Sportowego.

Uczestnikami

turniejów:

w

piłce

nożnej,

siatkowej, ringo, dwa ognie, badminton były klasy
czwarte, piąte i szóste Szkół Podstawowych z Siennowa
i Zarzecza oraz uczniowie Gimnazjum w Zarzeczu.
Oprócz turniejów klas atrakcją pikniku był pokaz
łucznictwa w wykonaniu zawodników Sekcji Łuczniczej
CWKS

Resovia

Rzeszów

wraz

z

jej

prezesem

i trenerem Jackiem Trojnarem. Uczniowie przybyłych
szkół mieli możliwość

zapoznania się z treningiem

łuczniczym oraz postrzelania z łuków sportowych.

Jacek Zięba

DOTACJE NA MONTAŻ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
W grudniu 2015 roku zaprosiliśmy Mieszkańców

o

składanie

wstępnych

deklaracji

przystąpienia

Gminy Zarzecze do składania ankiet w trakcie

do projektu. Diagnoza potrzeb pozwoli Gminie Zarzecze

opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla

określić zainteresowanie projektem jej mieszkańców.

Gminy Zarzecze na lata 2016 – 2020”. Otrzymaliśmy

Wnioskodawcą projektu będzie Gmina Zarzecze,

około 100 ankiet, w których otrzymaliśmy jednoznaczną

która również przez okres pięciu lat od zakończenia

odpowiedź,

projektu

że

jesteście

Państwo

zainteresowani

pozostaje

właścicielem

zainstalowanych

montażem odnawialnych źródeł energii w przypadku

urządzeń. Mieszkańcy na podstawie umów użyczenia

uzyskania jego dofinansowania. Pragnę poinformować,

nieruchomości zawartych z Gminą Zarzecze użytkują

że

został

zamontowaną na swoich obiektach infrastrukturę OZE

opracowany, a w dniu 8 marca 2016 roku Rada Gminy

korzystając z jej efektów. Po pięciu latach zostaną

Zarzecze podjęła uchwałę o jego przyjęciu.

przekazane powrotnie właścicielom lub użytkownikom

dzięki

Państwa

współpracy

dokument

Obecnie realizując podjętą uchwałę Gmina

nieruchomości na własność.

Zarzecze może w Państwa imieniu złożyć wniosek

Na następnej stronie znajduje się wzór ankiety

o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu

dla Państwa, którą można wyciąć i wypełnić. Również

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata

na naszej stronie internetowej www.gminazarzecze.pl

2014-2020.

znajduje się ta sama ankieta.

Nabór ruszy w czwartym kwartale bieżącego
roku.

W

ramach

wnioskować

odnawialnych źródeł energii w swoich domach, prosimy

o kolektory słoneczne, kotły na biomasę, pompy ciepła,

o wypełnienie ankiety, a następnie odesłanie na adres

instalacje fotowoltaiczne. Jednakże instalacje muszą

Urzędu Gminy Zarzecze, 37-205 Zarzecze 175, lub

służyć wyłącznie na potrzeby budynków mieszkalnych.

bezpośrednie dostarczenie do Urzędu Gminy Zarzecze,

Nie mogą zostać użyte do ogrzewania i zasilania

lub Sołtysa. Zapraszamy również do przesyłania ankiet

budynków służących prowadzeniu działalności rolniczej

na adres inwestycje.zarzecze@post.pl w tytule wpisując

i działalności gospodarczej.

„ANKIETA OZE”. Ankiety prosimy składać do dnia

Gospodarstwa
dofinansowanie

wniosku

można

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani montażem

mieszkalne,

zobowiązane

będą

które

uzyskają

do

pokrycia

8 lipca 2016 r.
Gmina Zarzecze przystąpi do realizacji projektu

Jakie

jedynie w przypadku, gdy zainteresowanie z Państwa

dokładnie będą koszty instalacji nie jesteśmy w stanie

strony będzie znaczące. Następnym krokiem będzie

odpowiedzieć w dniu dzisiejszym. Przybliżone koszty

spotkanie zainteresowanych osób z ekspertem, podczas

poznamy dopiero po wyłonieniu dostawcy tych

którego

urządzeń na terenie naszej gminy.

w naszym wspólnym projekcie.

minimum

15%

kosztów

kwalifikowanych.

omówione

zostaną

zasady

uczestnictwa

W związku z powyższym biorąc pod uwagę
zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii proszę

Paweł Płocica

