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Planowane dochody gminy na rok 2020 wynoszą 37.853 tys. zł, w tym
Dochody własne
9.270 tys. zł 24%
podatek rolny
758 tys. zł
podatek od nieruchomości
1.149 tys. zł
podatek od środków transportowych
60 tys. zł
podatek leśny
14 tys. zł
pozostałe podatki i opłaty lokalne, czynsze
1.117 tys. zł
opłaty za odbiór odpadów
1.082 tys. zł
wpływy ze sprzedaży nieruchomości
350 tys. zł
wpływy za dostarczanie wody
700 tys. zł
wpływy za odprowadzanie ścieków
490 tys. zł
podatek od dochodów osobistych - PIT
3.316 tys. zł
najem, wpływy z usług Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu
234 tys. zł
Subwencje
15.793 tys. zł 42%
oświatowa
9.369 tys. zł
wyrównawcza
6.058 tys. zł
równoważąca
366 tys. zł
Dotacje na zadania zlecone i własne
12.790 tys. zł 33%
ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
świadczenia wychowawcze 500 +
6.715 tys. zł
świadczenia rodzinne
3.998 tys. zł
zasiłki i pomoc w naturze
154 tys. zł
usługi opiekuńcze i specjalistyczne
78 tys. zł
utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
78 tys. zł
utrzymanie środowiskowego domu samopomocy w Zalesiu i Łapajówce
1.146 tys. zł
wspieranie rodziny
294 tys. zł
składki na ubezpieczenia zdrowotne
42 tys. zł
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
213 tys. zł
ADMINISTRACJA PUBLICZNA (USC, obrona cywilna, rejestr wyborców)
40 tys. zł
1%
,,Opracowanie i wydanie publikacji z okazji 200-lecia Pałacu w Zarzeczu’’
32 tys. zł
RAZEM
37.853 tys. zł 100%
Planowane wydatki gminy na rok 2020 wynoszą 38.313 tys. zł, w tym
Oświata i wychowanie, w tym:
14.798 tys. zł 39%
szkoły podstawowe (w tym w ramach funduszu sołeckiego 3 tys. zł)
7.475 tys. zł
oddziały przedszkolne
618 tys. zł
budowa sali sportowej w Siennowie
500 tys. zł
dowożenie uczniów do szkół i dzieci niepełnosprawnych
432 tys. zł
Zespół Obsługi Szkół i Jednostek Budżetowych
728 tys. zł
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
40 tys. zł
odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów
114 tys. zł
świetlice szkolne, stypendia o charakterze motywacyjnym, socjalnym
235 tys. zł
dotacja dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy i do Przeworska
240 tys. zł
dotacja za prowadzenie ośrodków przedszkolnych
228 tys. zł
utrzymanie Publicznego Przedszkola w Zarzeczu
468 tys. zł
specjalna organizacja nauki i metody pracy z dziećmi i młodzieżą
708 tys. zł
technika
2.052 tys. zł
branżowe szkoły I i II stopnia
216 tys. zł
internaty i bursy szkolne
720 tys. zł
szkolne schroniska młodzieżowe
24 tys. zł
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Pomoc społeczna, w tym:
świadczenia wychowawcze 500 +
świadczenia rodzinne
Środowiskowy Dom Samopomocy w Zalesiu
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne
dodatki mieszkaniowe
2 koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
usługi opiekuńcze i specjalistyczne
dożywianie dzieci w szkołach
placówki opiekuńczo – wychowawcze, rodziny zastępcze i asystent rodzinny,
punkt interwencji kryzysowej
opłata za pobyt w domu pomocy społecznej
3 Utrzymanie administracji publicznej, Rady Gminy
4 Koszty utrzymania żłobka
5 Budowa wiaty przy budynku mienia komunalnego w Zalesiu (funduszu sołecki)
6 Budowa placów zabaw w Pełnatyczach w ramach funduszu sołeckiego
7 Dopłata do kanalizacji wsi Żurawiczki, Maćkówka, Zalesie (dla PGK)
8 Utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
9 Oświetlenie ulic, konserwacja lamp oświetleniowych
10 Utrzymanie budynków mienia komunalnego oraz Ośrodków Zdrowia
11 Przebudowa dróg gminnych oraz budowa chodników
12 Bieżące utrzymanie dróg gminnych
13 Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych
14 Utrzymanie przystanków
15 Ochrona zabytków
16 Dotacja dla Centrum Kultury w Zarzeczu (w tym utrzymanie parku)
17 Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarzeczu
Kultura fizyczna, w tym:
dofinansowanie klubów sportowych działających na terenie gminy
organizacja masowych imprez sportowych
18 utrzymanie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zarzeczu
zakup sprzętu dla sportowców w Kisielowie i Zarzeczu; zakup materiałów na
remont szatni w Maćkówce, Żurawiczkach i Rożniatowie; budowa trybun
w Maćkówce, zadaszenia na boisku sportowym w Żurawiczkach
19 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii
20 Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy
21 Odbiór odpadów z gospodarstw domowych
22 Koszty utrzymania wodociągów na terenie gminy
23 Koszty utrzymania oczyszczalni i kanalizacji na terenie gminy
Pozostałe zadania (konserwacja urządzeń melioracyjnych, opracowanie planów
24
przestrzennych, wpłaty 2% z podatku rolnego do Izb Rolniczych, odsetki od kredytów)

13.472 tys. zł
6.715 tys. zł
4.110 tys. zł
1.146 tys. zł
253 tys. zł
19 tys. zł
424 tys. zł
156 tys. zł
25 tys. zł

35%

414 tys. zł
210 tys. zł
3.136 tys. zł
354 tys. zł
10 tys. zł
20 tys. zł
79 tys. zł
283 tys. zł
229 tys. zł
386 tys. zł
123 tys. zł
104 tys. zł
528 tys. zł
20 tys. zł
233 tys. zł
563 tys. zł
135 tys. zł
836 tys. zł
280 tys. zł
14 tys. zł
484 tys. zł

2%

58 tys. zł
77 tys. zł
11 tys. zł
1.082 tys. zł
700 tys. zł
490 tys. zł

8%

394 tys. zł

25 Opracowanie i wydanie publikacji z okazji 200-lecia pałacu
50 tys. zł
26 Rezerwa na nieprzewidziane wydatki
200 tys. zł
RAZEM
38.313 tys. zł 100%
Planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 1.198 tys. zł,
Kredyt do spłaty w wysokości 3.634 tys. zł został
w tym na spłatę kredytów i pożyczek - 738 tys. zł;
zaciągnięty na pokrycie wkładu własnego na
na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu realizację zadań inwestycyjnych w latach 2010 –
460 tys. zł.
2012, tj. przebudowa wodociągów, modernizacja
Planowane zadłużenie na koniec 2020 roku wynosi
oczyszczalni ścieków, rewitalizacja zabytkowego
4.832 tys. zł, tj. 12,8% w stosunku do planowanych
parku, budowa Gminnego Ośrodka Sportu
dochodów.
i Rekreacji oraz odnowy wsi.
Zofia Wilk
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PROJEKTY REALIZOWANE NA TERENIE GMINY ZARZECZE
„Aktywni Niepełnosprawni”
Projekt

„Aktywni

realizowany

jest

przez

Przemyskiej.

Celem

Niepełnosprawni”
Caritas

Archidiecezji

Domu

Samopomocy w Zalesiu z Filią w Łapajówce.
Oferowane formy wsparcia w ramach

osób

projektu to treningi: czynności samoobsługowych,

niepełnosprawnych z terenu Gminy Zarzecze

aktywności w życiu codziennym, organizowania

w okresie od 01.04.2019r. do 31.03.2022r. poprzez

czasu wolnego. Uczestnicy korzystają również

udział w zajęciach prowadzonych w

mieszkaniu

ze wsparcia pracownika socjalnego, psychologa

treningowym

29

oraz prawnika.

uczestniczących

projektu

Środowiskowego

jest

usamodzielnienie

głównym

uczestnikami

życiowe

w

32

Zboiskach.

w

projekcie

jest

osób
również

Aktywni na rynku pracy - Centrum Integracji Społecznej w Zarzeczu
To kolejny projekt realizowany przez

ubóstwem

lub

wykluczeniem

społecznym

Caritas Archidiecezji Przemyskiej na terenie gminy

powodowanym m.in. długotrwałym bezrobociem,

Zarzecze. W lutym br. rozpoczęło działalność

niepełnosprawnością, uzależnieniami.

Centrum Integracji Społecznej w Zarzeczu (CIS),

W ramach CENTRUM wszyscy mogą skorzystać

które przeznaczone jest dla 30 osób z terenu

z kompleksowego wsparcia, które obejmuje:

gminy. Celem głównym projektu jest zmniejszenie



reintegrację społeczną indywidualne i grupowe

wykluczenia społecznego uczestników poprzez

poradnictwo

udział w zajęciach Centrum, co przyczyni się do

socjalnego, doradcy zawodowego i innych

łagodzenia barier powodujących oddalenie od

specjalistów,


rynku pracy i zwiększenia szans na zatrudnienie na

psychologa,

reintegrację

zawodową,

pracownika

teoretyczne

otwartym rynku pracy poprzez zatrudnienie

i

socjalne w CIS. W projekcie biorą udział bezrobotni

w jednym z trzech warsztatów: hotelarskim,

mieszkańcy gminy Zarzecze, poszukujący pracy

ogrodniczo-porządkowym i gastronomicznym.

w wieku aktywności zawodowej, osoby zagrożone

praktyczne

przygotowanie

do

zawodu

Projekt realizowany będzie przez 18 miesięcy.

„Mobilne usługi w gminie Zarzecze”
Projekt
Zarzecze”

„Mobilne

realizowany

usługi
jest

przez

w

gminie

niepełnosprawność

Fundację

potrzebują

wsparcia

w codziennym funkcjonowaniu.

im. Braci Sołuńskich - Cyryla i Metodego.

Osoby

zainteresowane

skorzystaniem

Kierowany jest do 33 osób po 60 roku życia, które

z w/w usług zapraszamy do Gminnego Ośrodka

ze

Pomocy Społecznej w Zarzeczu, tel. 16 640 11 86.

względu

na

stan

zdrowia

lub
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Klub Seniora „Wesołe jest życie staruszka”
Projekt Klub Seniora „Wesołe jest życie
staruszka”

realizowany

jest

przez

np.

Fundację

z

lekarzami,

również

dwie

dietetykami.

wycieczki

w

Zaplanowano
roku

(jedna

im. Braci Sołuńskich - Cyryla i Metodego. Do Klubu

jednodniowa, druga dwudniowa) oraz dwa wyjścia

może uczęszczać 30 osób, które ukończyły 60 rok

do kina i dwa wyjścia do teatru. Projekt będzie

życia. Celem projektu jest zagospodarowanie

realizowany przez 35 miesięcy. Zapraszamy chętne

czasu wolnego seniorom, którzy spotykają się

osoby do zgłaszania się do Centrum Kultury

w tygodniu. Zadanie zakłada opiekę nad klubem

w Zarzeczu, tel. 16 640 15 14.

stałego personelu w postaci Gospodarza Klubu

Składamy podziękowania ks. Arturowi

i Opiekuna. Seniorzy będą mogli uczestniczyć

Jańcowi

–

Dyrektorowi

Caritas

Archidiecezji

m.in. w zajęciach rękodzielniczych, muzycznych,

Przemyskiej za współpracę przy realizacji projektu.

spotkaniach ze specjalistami z różnych dziedzin

Anna Krzeszowska-Gwóźdź

SPOTKANIE ,,LIDERZY KOOPERACJI”
Przedstawiciele

Gminy

Zarzecze

wraz

sektorowych,

które

są

kluczowe

z

punktu

z Wójtem Tomaszem Burym w dniu 12.01.2020 r.

widzenia walki z ubóstwem gmin wiejskich oraz

wzięli udział w spotkaniu „Liderzy kooperacji”

wykluczenia społecznego.

zorganizowanym

przez

Regionalny

Ośrodek

Polityki Społecznej w Rzeszowie.
Projekt „Liderzy kooperacji” realizowany
jest w ramach Projektu Operacyjnego Wiedza,
Edukacja, Rozwój finansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego na lata
2014-2020.
Celem projektu jest opracowanie oraz
wprowadzenie modelu kooperacji w współpracy
instytucji
społecznej

pomocy
z

społecznej

podmiotami

i

osobnych

integracji

Anna Krzeszowska-Gwóźdź

polityk

SPOTKANIE W URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM
W dniu 15.01.2020 r. odbyło się spotkanie

W czasie spotkania omówiliśmy kwestie

Starosty Przeworskiego - Bogusława Urbana,

związane z współpracą Powiatu Przeworskiego

Wójta Gminy Zarzecze –

Tomasza Burego,

oraz Gminy Zarzecze z Urzędem Wojewódzkim.

Przewodniczej Rady Gminy Zarzecze Małgorzaty

Pani Wojewoda zdeklarowała wsparcie dla naszej

Byrwy, Henryka Cząstki oraz Stanisława Lemiecha

Gminy Zarzecze oraz Powiatu Przeworskiego.

z Wojewodą Podkarpackim - Ewą Leniart.

Małgorzata Byrwa
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„NAWIGATOR II” – PROGRAM ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ
Spotkanie miało charakter warsztatów,
w czasie których uczestnicy uzyskali informacje
jakie są warunki ubiegania się o MIKROGRANT,
kto może ubiegać się o środki finansowe
w wysokości do 6 tys. zł, na co można przeznaczyć
środki oraz przede wszystkim, jak wypełniać
wnioski o dofinansowanie w ramach powyższego
programu.
7 lutego 2020 r. z inicjatywy Wójta Gminy

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele

Zarzecze - Tomasza Burego odbyło się spotkanie

organizacji i stowarzyszeń działających na terenie

w

Gminy

sprawie

możliwości

pozyskania

środków

Zarzecze,

członkinie

dyrektorzy

szkół,

Kół

Gospodyń

z projektu „Nawigator II – program rozwoju

Wiejskich,

prezesi

ekonomii społecznej”.

sportowych oraz lokalni samorządowcy.

klubów

Mariola Tomaszewska
KONWENT WÓJTÓW I BURMISTRZÓW Z TERENU POWIATU PRZEWORSKIEGO
18 lutego br. odbył się Konwent Wójtów
i Burmistrzów z terenu Powiatu Przeworskiego.
W czasie spotkania omówione zostały kwestie
inwestycji drogowych, sieci połączeń na terenie
powiatu przeworskiego oraz gospodarki wodnej
i sytuacji hydrologicznej, a także omówione zostały
założenia

produktu

turystycznego

opartego

o Kolej Wąskotorową „Pogórzanin”.
Łukasz Laska
GMINNE SPOTKANIE OPŁATKOWE KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH
Spotkanie poprowadziła Przewodnicząca
KGW

w

Maćkówce

Elżbieta

Kucza.

Błogosławieństwa opłatków dokonał o. Eugeniusz
Marek Kaczor. Zaproszeni goście w swoich
przemówieniach

podkreślali

wartość

tego

18 stycznia br. w Remizie Ochotniczej

spotkania, składali życzenia świąteczne oraz

Straży Pożarnej w Maćkówce odbyło się Gminne

dziękowali członkiniom KGW z naszej gminy

Spotkanie Opłatkowe Kół Gospodyń Wiejskich

za współpracę.

z naszej gminy.

Barbara Zięba
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DLA BABĆ I DZIADKÓW …
W Remizie OSP w Siennowie oraz w Szkole
Podstawowej

w

Żurawiczkach

odbyły

Również

się

uczniowie

szkół

filialnych

w Rożniatowie i Pełnatyczach przygotowali dla

uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Babci,

Organizatorami tych przedsięwzięć były Szkoły

środowiskową. Święto Babci i Dziadzia to dzień

Podstawowe

Rodziców.

niezwykły dla społeczności szkolnej i środowiska

W programie artystycznym znalazły się recytacje,

lokalnego. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń

śpiewy i tańce, a panujący jeszcze nastrój

i radości, a wnuczęta w ten sposób mogą okazać

świąteczny przywołały sceny z tradycyjnych

im swój szacunek.

Jasełek. Wszyscy z dumą patrzyli na swoje

Każde dziecko chciało zaprezentować się jak

wnuczęta,

wysiłku

najlepiej umiało. To był naprawdę wyjątkowy

w to, aby jak najlepiej wyrazić swoją miłość

dzień, uśmiechu i radości. Dzień, który ukazał,

i szacunek. Wzruszenie Babć i Dziadków oraz

jak ważne są takie spotkania.

brawa

były

wraz

które

z

Radami

włożyły

wielką

wiele

nagrodą

dla

Dziadzia

i

Seniorów

uroczystość

dzieci.

Podobne spotkanie odbyło się również

Natomiast odśpiewanie „Sto lat” i wręczenie

w Remizie OSP w Maćkówce. W programie

wcześniej przygotowanych upominków dopełniło

artystycznym znalazły się recytacje, śpiewy i tańce

nastrój uroczystości, które przebiegały w radosnej

oraz tradycyjne Jasełka.

i serdecznej atmosferze.

Dzień Babci i Dziadka w Siennowie

Dzień Babci i Dziadka w Pełnatyczach

Dzień Babci i Dziadka w Żurawiczkach

Dzień Babci i Dziadka w Maćkówce
Barbara Zięba
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W ZARZECZU ODBYŁY SIĘ JASEŁKA
W niedzielę 26 stycznia br. już po raz drugi

W pierwszym akcie widzowie zobaczyli piekło, ale

w okresie tegorocznego Bożego Narodzenia w Sali

już w ostatnim tradycyjnie - betlejemską szopę.

Parafialnej w Zarzeczu zostały wystawione Jasełka
przez Parafialną Grupę Teatralną działającą przy
tutejszej Parafii pw. Św. Michała Archanioła.
Reżyserem

Jasełek

był Jacek

Kucza, który

jednocześnie sprawuje opiekę nad grupą teatralną.
Piękna dekoracja, stroje czy rekwizyty to
dzieło samych aktorów. Tegoroczne Jasełka – jak
podkreślił narrator ks. Damian Matusz - mimo
tego, iż były nietradycyjne, w swoim stylu nawet

Barbara Zięba

mocno fikcyjne i żartobliwe, były prawdziwe.
CENTRUM KULTURY W ZARZECZU

WIECZÓR LIRYCZNO – POETYCKI POŚWIĘCONY ŚWIĘTEMU WALENTEMU
"Gdy dwoje ludzi żyje razem,
to jest im łatwiej bo są razem,
i jest im trudniej bo są razem"
I. Chmielewska
Powyższy cytat oddaje wiernie ducha
spotkania

poetycko

-

lirycznego

z

Dziękujemy

okazji

bardzo

wszystkim

członkom Grupy Teatralnej za zaangażowanie oraz

wspomnienia Świętego Walentego. Spotkanie

sprawili,

odbyło się 14 lutego w zabytkowym pałacu

że

ten

wieczór

Podziękowania

był

szczególne

wyjątkowy.
należą

się

Dzieduszyckich w Zarzeczu. Podczas wieczoru

Jakubowi Całce, który wyszedł z inicjatywą

usłyszeliśmy piękne wiersze o miłości w wykonaniu

wieczoru poetycko - lirycznego oraz Andrzejowi

członków Grupy Teatralnej, którzy z wielkim

Winiarzowi,

zaangażowaniem przekazali uczestnikom wieczoru

ze szkoły „Muzyczny Świat”.

piękno lirycznej poezji. Recytacje były przeplatane
piosenkami o miłości w wykonaniu wokalistek
ze Szkoły „Muzyczny Świat” z Przeworska.
Zuzia, Nina Amelia, Emilia, Patrycja i Wiktoria
pięknym śpiewem sprawiły, że wieczór stał się
magiczny. Na zakończenie „Dumkę na dwa serca”
zaśpiewali:

Jakub

Całka

i

Klaudia

Szałaj.

Artystom za piękny wieczór podziękował Tomasz
Bury - Wójt Gminy Zarzecze.
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GMINNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK
Drugiego lutego zakończyliśmy świąteczny

Podstawowej w Siennowie; Daria Majka i Zuzanna

czas kolędowania. Zakończenie było bardzo

Lonc kl. „0” Szkoła Podstawowa w Żurawiczkach.

uroczyste, gdyż w tym dniu odbył się Gminny

Klasy I – III Szkoła Podstawowa:

Konkurs Kolęd i Pastorałek.

I miejsce – Emilia Łukaszów kl. III - Szkoła

W konkursie zaprezentowało się około

Podstawowa w Żurawiczkach,

80 artystów w różnym wieku - od przedszkola

I miejsce – Lena Dziad kl. I – Szkoła Podstawowa

po

VIII

w Zarzeczu,

Jury

konkursowe

klasę

szkoły

Grażyna

II miejsce – Oskar Lewko kl. II – Szkoła

Zajączkowska - kierownik Ogniska Muzycznego

Podstawowa w Siennowie oraz Michalina Hala

w Zarzeczu; Gabriela Kubrak - nauczyciel w Szkole

kl. II - Szkoła Podstawowa w Zarzeczu,

"Muzyczny Świat" oraz Piotr Szklarz - sołtys wsi

III miejsce – Artur Majka kl. II - Szkoła Podstawowa

Maćkówka - miało trudne zadanie, aby spośród

w Żurawiczkach.

35

prezentacji

składzie:

wyłonić

Podczas
widzów

w

podstawowej.

obrad

porwał

tych

najlepszych.

Wyróżnienia: Maja Czajka kl. I – Szkoła Filialna

komisji

konkursowej

w Rożniatowie; Zofia Zając kl. I - Szkoła

zespołów

Podstawowa w Siennowie; Zofia Biskupska kl. III -

czar

muzyki

instrumentalno - wokalnych ze szkoły „Muzyczny

Szkoła Podstawowa w Żurawiczkach.

Świat”

Klasy IV – VI Szkoła Podstawowa:

z

Przeworska

pod

kierownictwem

Dominika Nieradki.
Jurorzy

I miejsce – Julia Kościńska kl. VI - Szkoła
po

burzliwych

obradach

Podstawowa w Żurawiczkach,

w poszczególnych kategoriach przyznali nagrody:

II miejsce – Karolina Cicirko kl. IV – Szkoła

Przedszkola:

Podstawowa w Zarzeczu oraz Zuzanna Trelka

I miejsce – Zespół „Pastuszki” z klasy „0” Szkoła

kl. VI - Szkoła Podstawowa w Żurawiczkach,

Podstawowa w Żurawiczkach,

III miejsce – Kinga Górska kl. VI – Szkoła

II miejsce – Lena Jarosz oraz Zofia Kościńska

Podstawowa w Zarzeczu.

kl. „0” Szkoła Podstawowa w Żurawiczkach,

Wyróżnienia: Klaudia Cząstka kl. VI – Szkoła

III miejsce – Anna Stępak kl. „0” Szkoła

Podstawowa w Siennowie oraz Zespół Śpiewaczy

Podstawowa w Żurawiczkach.

przy Szkole Podstawowej w Zarzeczu.

Wyróżnienia: Zespół 3-latków; zespół w składzie:
Lena Cząstka, Tymoteusz Granda, Marcelina Dziad
oraz zespół w składzie: Aleksandra Machaj,
Zuzanna Lonc, Elena Szałaj, Aleksander Hala
z

Przedszkola

Publicznego

w

Zarzeczu;

Filip Wawrzaszek - kl „0”, Szkoła Podstawowa
w Siennowie; Zespół wokalny z przedszkola
„Kompetentne

Przedszkolaki”

przy

Szkole
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XXI REGIONALNY PRZEGLĄD GRUP ŚPIEWACZYCH W PAWŁOSIOWIE
W Pawłosiowie dnia 12 stycznia odbył się

wyróżnienie I Stopnia, a Zespół Śpiewaczy

XXI Regionalny Przegląd Kolęd i Pastorałek.

z Kisielowa wyróżnienie II Stopnia. Serdecznie

Naszą

gratulujemy

Gminę

reprezentowały

trzy

Zespoły

zespołom

i

dziękujemy

za

Śpiewacze: z Maćkówki, Kisielowa i Rożniatowa,

reprezentowanie i promowanie naszej gminy

które

na przeglądzie o zasięgu regionalnym.

zaprezentowały

starodawne

kolędy

i pastorałki. Wykonaniom wnikliwie przysłuchiwało
się jury w składzie: Bartosz Gałązka - folklorysta,
Stanisław Baryła - muzyk oraz Jolanta Danak Gajda - etnomuzykolog.
Zespoły godnie zaprezentowały naszą
gminę

zdobywając

Zespół

Śpiewaczy

nagrody
z

i

wyróżnienia.

Rożniatowa

wyśpiewał

I miejsce, Zespół Śpiewaczy z Maćkówki zdobył

FERIE Z GMINĄ ZARZECZE
W ramach ferii z gminą Zarzecze ok. 200

Niektórzy nawet oznajmili rodzicom, że od dziś

dzieci wzięło udział w zajęciach zorganizowanych

będą zajmować się gotowaniem w domu.

przez Centrum Kultury. W dniu 20 stycznia
rozpoczęliśmy ferie w Centrum Kultury. W tym
dniu dzieci wykonywały swoje autorskie koszulki.
W

zajęciach

wzięło

udział

70

os.

Każdy

z uczestników miał możliwość wybrać sobie wzór
i wykonać swoją autorską koszulkę. Dziękujemy za
tak liczny udział w zajęciach
O tym, że sztuka gotowania jest niełatwa
przekonali się uczestnicy zajęć kulinarnych, które
odbyły się 21.01.

w Zespole Szkół im. Wincentego

Witosa w Zarzeczu. Dzieci pracowały w dwóch

Trzeci dzień ferii w CK dzieci spędziły na

grupach, w czasie gdy jedna grupa gotowała,

nauce żonglowania, kręcenia talerzami, kółkami,

druga wraz z panią pedagog rozwiązywała różne

itp.

łamigłówki logiczne. Uczestnicy wspólnie zrobili

Radka

gofry,

cyrkowych. Mamy nadzieję, że wśród uczestników

naleśniki

oraz

torty

naleśnikowe.

Uczestnicy wrócili z zajęć bardzo zadowoleni.

Młodzi ludzie pod czujnym okiem pana
mogli

popróbować

sił

zajęć znajdą się przyszli cyrkowcy.

11
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23 stycznia w ramach ferii w Centrum
Kultury

odbył

najmłodszych
Na

bal

się

bal

karnawałowy

mieszkańców

przybyły

księżniczki,

naszej
Anny

Ostatni dzień ferii w Centrum Kultury to

dla

warsztaty tworzenia własnych kompozycji herbat.

gminy.
i

Uczestnicy

zajęć

zdobyli

wiedzę

na

temat

Elzy,

składników, z których wykonuje się herbaty na

jednorożce, tajni agenci, superbohaterowie, i inne

odporność i herbatki dla ucznia, które np.

znane postacie z bajek. Bal oficjalnie otworzył Wójt

wspomagają koncentrację. Panie z AKADEMII

Gminy Zarzecze - Tomasz Bury, który życzył

JASKÓŁKI opowiedziały dzieciom o leczniczych

wszystkim udanej zabawy. Dzieci wraz z Moniką

właściwościach ziół używanych do mieszanek

Kmiecik śpiewały, tańczyły i bawiły się z chustą,

herbat. Każdy wykonał samodzielnie herbatę,

a panie Alina i Karolina zadbały o makijaż

którą zabrał do domu do wspólnej degustacji

artystyczny.

w gronie rodziny.

IV OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIEŚNI LEGIONOWEJ W ZARZECZU
„Rozkwitały pąki białych róż”, „Orlątko”

Eliminacje wojewódzkie odbyły się 6 marca

czy „Już raz zabrali mi Wilno” to tylko niektóre

w

tytuły

którymi

w konkursie zgłosiło się 13 artystów, którzy

w piątek 6 marca br. rozbrzmiewał zabytkowy

ukończyli 16 rok życia. Wszystkim prezentacjom

pałac Dzieduszyckich w Zarzeczu. Inicjatorami

konkursowym przysłuchiwało się jury w składzie:

wydarzenia na naszym terenie byli: Wojciech

Dagmara Moskwa – przewodnicząca, Wojciech

Bardowski – dyrektor Ogólnopolskiego Festiwalu

Bardowski, Grażyna Zajączkowska oraz Zofia

Pieśni Legionowej, Zofia Paczóska - Prezes Zarządu

Paczóska. Jurorzy po przesłuchaniu wykonawców

Stowarzyszenia Edukacyjnego Ziemi Węgrowskiej

wyłonili 6 laureatów, którzy zostali zaproszeni na

oraz Tomasz Bury – Wójt Gminy Zarzecze.

koncert pieśni legionowych tego samego dnia.

pięknych

pieśni

legionowych

12
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pięknym

Dziękujemy

serdecznie

Wojciechowi

wydarzeniem, które zgromadziło wielu fanów

Bardowskiemu i Zofii Paczóskiej za zainicjowanie

talentu naszego rodzimego barda Wojciecha

tego pięknego wydarzenia.

Bardowskiego.

podczas

Wszystkich miłośników Pieśni Legionowej

występu laureaci eliminacji oraz Dagmara Moskwa

zapraszamy na V edycję festiwalu już za rok

– laureatka pierwszej edycji festiwalu i Marcelina

do Zarzecza.

Cieślak

Artyście

młodziutka

towarzyszyli

utalentowana

wokalistka

z Przeworska. Wyniki eliminacji zostały ogłoszone
przed odśpiewaniem pieśni „Marsz Pierwszej
Brygady”. I miejsce zdobyła Zofia Sydor, II miejsce
Aleksandra

Wajda,

III

Katarzyna

Strzępek

i

wyróżnienia

miejsce
Jakub

otrzymały:

wyśpiewali:

Wojciechowski,

Maria

Wojnarowicz

oraz Klaudia Zarzycka. Laureatom gratulujemy
i życzymy powodzenia w finale ogólnopolskim.

XVII FINAŁ KONKURSU PLASTYCZNEGO „ZAPOBIEGAJMY POŻAROM”
Już po raz 17 do zabytkowego pałacu

przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego ZOSP

Dzieduszyckich w Zarzeczu przybyli laureaci

w Rzeszowie. Po powitaniu przewodnicząca

eliminacji Wojewódzkich Konkursu Plastycznego

komisji

„Zapobiegajmy pożarom” oraz ich opiekunowie.

a

Organizatorem wydarzenia był Zarząd
Wojewódzki

Ochotniczych

Straży

konkursowej

następnie

odczytała

zostały

protokół,

wręczone

nagrody

laureatom konkursu.

Pożarnych

Komisja

po

wnikliwej

analizie

prac

w Rzeszowie, a współorganizatorami Gmina

konkursowych wyłoniła laureatów i wyróżnionych,

Zarzecze i Centrum Kultury w Zarzeczu.

wśród których znaleźli się uczniowie naszej gminy:

Jak

co

roku

przewodniczącą

komisji

W kategorii przedszkola:

konkursowej była Janina Mamak, która od

III miejsce – Zuzanna Lonc, a wyróżnienia otrzymali

siedemnastu lat pielęgnuje tradycje plastyczne

Lena Jarosz i Karol Świtalski – wszyscy ze Szkoły

związane z działalnością Ochotniczych Straży

Podstawowej w Żurawiczkach.

Pożarnych. Na konkurs wpłynęło 317 prac z 8

W kategorii szkoły podstawowe kl. I – III:

powiatów

II miejsce – Joanna Kubusiak, III miejsce –

woj.

podkarpackiego

tj.:

z brzozowskiego, jarosławskiego, krośnieńskiego,

Aleksander

łańcuckiego,

w

mieleckiego,

przemyskiego

oraz

przeworskiego.

Przybylski

Pełnatyczach,

ze

wyróżnienia:

szkoły
Nikola

filialnej
Czura

i Mikołaj Czernik (Szkoła w Zarzeczu), Michał Drabik

Przybyłych na podsumowanie konkursu

i Wojciech Górski (Szkoła w Rożniatowie), Julia

powitał Wiesław Kubicki - Wiceprezes Zarządu

Telega, Natalia Pawłowska (Szkoła w Pełnatyczach)

Wojewódzkiego ZOSP RP. Wśród przybyłych byli

oraz Milena Orzechowska (Szkoła w Żurawiczkach).
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W kategorii szkoły podstawowe kl. IV – VI:

Tomasz Bury – Wójt Gminy Zarzecze, który

II miejsce – Anastazja Pełka (Szkoła w Siennowie),

w swoim wystąpieniu podkreślił jak ważną rolę

III miejsce – Wiktoria Makosiej i Ewa Pieniążek

odgrywają młodzi ludzie w tworzeniu dóbr kultury.

(Szkoła w Zarzeczu) oraz Monika Dec (Szkoła

Na zakończenie muzyczną niespodziankę

w Żurawiczkach).

dla zebranych przygotowały dwie wokalistki Julia

W kategorii szkoły podstawowe kl. VII – VIII

Kościńska i Zuzanna Trelka - uczennice Szkoły

wyróżnienie zdobyła Katarzyna Jarosz (Szkoła

Podstawowej w Żurawiczkach. Po części oficjalnej

w Żurawiczkach).

wszyscy

zostali

zaproszeni

na

poczęstunek,

Wszystkim uczestnikom, opiekunom oraz

przygotowany między innymi przez uczniów

organizatorom podziękował gospodarz miejsca

i nauczycieli Zespołu Szkół im. W. Witosa
w Zarzeczu.

PRZEDSZKOLE, TO NASZ DRUGI DOM
Ostatnie miesiące w naszym przedszkolu

barw, lampa olejna, bańki, kociołek z parą,

były bardzo intensywne i bogate w różne atrakcje.

znikające kolory i wiele innych. Ponadto, dzieci

2 lutego przedszkolaki zarówno z grupy

zapoznały

się

z

podstawowym

młodszej, jak i starszej wzięły udział w Gminnym

wykorzystywanym

Konkursie Kolęd i Pastorałek, gdzie swoją odwagą

odpowiedzialną, a nawet czasami niebezpieczną

i pięknym występem wyśpiewały wyróżnienie

pracą chemika. Był to dzień ogromnych wrażeń,

w kategorii Przedszkola.

który na pewno rozwinie zainteresowania dzieci

Jedną z atrakcji, która przeniosła nas
wszystkich

w

światem.

Kolejnym,

oraz

chyba

największym i najpiękniejszym wydarzeniem była

i eksperymentów był udział przedszkolaków

Uroczystość Dnia Babci i Dziadzia. 13 lutego starsza

w

mogły

grupa gościła w przedszkolu swoje babcie

obejrzeć takie eksperymenty, jak: dmuchanie

i dziadziów, natomiast 21 lutego uroczystość

balona za pomocą kryształków lodu, mieszanie

ta odbyła się w młodszej grupie.

Chemicznych.

świat

je

laboratorium

czarów

Warsztatach

niesamowity

otaczającym

w

sprzętem

Dzieci
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Podczas gromkiego „Sto lat” w oczach
naszych seniorów pojawiły się łzy. Na zakończenie
części

artystycznej

dzieci

wręczyły

swoim

dziadkom upominki przygotowane w przedszkolu
wspólnie z paniami. Aby tradycji stało się zadość
zakończyliśmy karnawał balem przebierańców.
W

naszym

przedszkolu

odbył

się

prawdziwy bal karnawałowy. Przybyła cała plejada
bajkowych gwiazd: księżniczki, rycerze, wróżki,
piraci, myszka Minnie, spider-man, że nie sposób
wszystkich wymienić. Przy gorących rytmach
muzyki, którą prezentował nam nasz wodzirej
Dominik Nieradka z Prywatnej Szkoły Muzyki
Rozrywkowej „Muzyczny Świat” bawiliśmy się całe
popołudnie, aż do wieczorka. W karnawale to są
bale!!!!!
Teraz czekamy na wiosnę, aby znowu
Mimo tremy, dzieci zaprezentowały się

mogło się u nas dużo dziać. Bo my w przedszkolu

znakomicie. Dumni dziadkowie ze wzruszeniem

nie mamy czasu na nudę. Zapraszamy do naszego

podziwiali piękne występy.

Przedszkola.
Monika Przewrocka

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W MACKÓWCE

,,BĄDŹMY RAZEM NA ŚWIĘTA”
otoczenia. W tym roku nasza szkoła po raz
pierwszy włączyła się w ogólnopolski projekt
Ministerstwa Edukacji Narodowej ,,Razem na
święta”.
W ramach akcji zorganizowano zbiórkę
darów dla dzieci z Hospicjum w Rzeszowie
i

schroniska zwierząt „Ada” w Przemyślu.
Zbierano również plastikowe nakrętki,

Okres przedświąteczny to najlepszy czas,

które

zostały

przekazane

do

hospicjum.

aby okazać wsparcie osobom starszym, chorym,

Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim, którzy

samotnym, wszystkim potrzebującym z naszego

przyłączyli się do naszej zbiórki.
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WIZYTA KSIĘDZA BISKUPA STANISŁAWA JAMROZKA W NASZEJ SZKOLE
Dnia 2 marca 2020 r. naszą szkołę

Później Ksiądz Biskup skierował pasterskie

odwiedził niecodzienny gość – biskup Stanisław

słowo do wszystkich zebranych, w którym

Jamrozek. Towarzyszyli Mu – proboszcz parafii

mocno zaznaczył, jak ważna jest umiejętność

z Zarzecza ksiądz Zenon Ruchlewicz i gwardian

słuchania

parafii w Żurawiczkach o. Eugeniusz Marek Kaczor.

i przemawiającego do nas świata. Podziękował

Na początku spotkania słowa powitania do

także nauczycielom za kształtowanie osobowości

Księdza Biskupa skierowała
Maria

Sopel.

Następnie

Dyrektor szkoły

uczniowie

drugiego

człowieka,

słów

Bożych

młodych ludzi, którzy w przyszłości będą tworzyć

wyjaśnili

Polskę. Na koniec wszyscy odmówili modlitwę,

przybyłym gościom jakie znaczenie dziś, po prawie

a Ksiądz Biskup udzielił obecnym pasterskiego

600 latach od panowania św. Królowej Jadwigi,

błogosławieństwa. Następnie Biskup spotkał się

ma dla nas wcielanie w życie ideałów, które

z nauczycielami oraz dokonał pamiątkowego

reprezentuje nasza Patronka.

wpisu do szkolnej kroniki.

WIELKA TRAGEDIA - JESZCZE WIĘKSZE SERCE
Samorząd Uczniowski na czele z Julką

Wszystkie dary zostały zawiezione do Miejsko -

Kotlińską podjął się zbiórki artykułów chemicznych

Gminnego

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

i pielęgnacyjnych dla poszkodowanej rodziny

w Sieniawie, który przekaże rodzinie z Leżachowa.

z Leżachowa, której w lutym spłonął dom.
Ojciec rodziny, ratując córeczkę, zginął na
miejscu. W tym czasie w szpitalu matka rodziny
urodziła synka. W akcji charytatywnej, która trwała
od 2 do 6 marca 2020 r. udział wzięli uczniowie
oraz

mieszkańcy

wsi Maćkówka,

Żurawiczki

i Zarzecze.
Apel

o

pomoc

rodzinie

spotkał

się

z wielkim odzewem. Zebranych zostało bardzo
dużo

artykułów

nawilżających

higienicznych:
(34

sztuki),

chusteczek
pampersów

(18 opakowań), płynów do prania (15 sztuk),
proszków do prania (9 opakowań), mydeł, oliwek,
kremów,

szamponów

(razem

59

sztuk).

Dodatkowo mieszkańcy przynieśli pościel,
ręczniki, ubranka dla małych dzieci, koc i zabawki.
Maria Sopel
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SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SIENNOWIE
Okazało się, że nasz Mikołaj Boratyn z klasy III

25 lutego 2020 r. gościliśmy w progach
naszej

szkoły

Księdza

Biskupa

podbija w ten sposób piłkę przynajmniej 200 razy!

Stanisława

Spotkanie upłynęło

Jamrozka. Byliśmy kolejną odwiedzaną placówką
na trasie wizytacji dostojnika Kościoła. Teatr

atmosferze,

szkolny Guzik na ten wyjątkowy dzień przygotował

pamiątkowe zdjęcie w scenerii teatralnej z ekipą

sztukę teatralną pod tytułem "Przepraszam Pana,

aktorską. Mimo przykrej pogody za oknem, to był

czy widział Pan szczęście…?" O premierze sztuki

dla nas niezwykle piękny dzień!

informowały
ogłoszeniowy,

plakaty
który

oblepiające
w

a

na

w bardzo serdecznej

zakończenie

wykonano

słup

niewyjaśnionych

okolicznościach stanął na holu szkoły.
Aktorska grupa, choć bardzo wiekowo
zróżnicowana / od 6 - 13 lat /, wypadła doskonale,
Ksiądz Biskup nie szczędził młodym artystom
wyrazów uznania. Zachęcał również uczniów do
uprawiania sportu i ustalił formę nagrody dla
Elżbieta Nykiel

spryciarza, który 100 razy podbije piłkę na
przemian lewą i prawą nogą.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZARZECZU

TRADYCYJNY SAD
Następnie Marcin Fujarowicz i Stanisław
Jamrozik podzielili się z nami swoją wiedzą na
temat rolnictwa i sadownictwa ekologicznego.
Obaj Panowie, to eksperci wspierający nas
w realizacji projektu „Tradycyjny sad”.
Kolejnym punktem naszej imprezy był
Quiz

dotyczący

zagadnień

poruszanych

we

wcześniejszych wystąpieniach uczniów i naszych
6 marca odbył się w naszej szkole apel

ekspertów. Na koniec na wszystkich uczestników

promujący projekt „Tradycyjny sad”. Na początku

apelu czekała niespodzianka. Było to owocowe

uczniowie z grupy Eko-sadownicy przybliżyli

smoothie

wszystkim założenia projektu i opowiedzieli

Grupy

dlaczego

Dodatkową atrakcją było to, że chętni mogli sami

restytucja

starych

odmian

drzew

przygotowane
Producentów

przez
Bio-Food

pracowników
Roztocze.

przygotować smoothie …pedałując na rowerze.

owocowych jest istotna.
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UCZELNIE SZKOŁOM - O FINANSACH Z NBP
Uczniowie klas VII zakwalifikowali się do

Celem głównym projektu jest poszerzenie

uczestnictwa w projekcie „Uczelnie Szkołom –

wiedzy i umiejętności 500 uczniów z terenu woj.

o finansach z NBP”. Akademicki Portfel Wiedzy

podkarpackiego w zakresie finansów osobistych

o Finansach realizowany z Narodowym Bankiem

w okresie realizacji projektu od 2 stycznia do

Polskim

26 czerwca 2020 r. Projekt obejmuje szkolenia

w

ekonomicznej

ramach
wraz

z

programu

edukacji

Instytutem

Ekonomii

i wyjazdy, podsumowanie nastąpi 4 czerwca b.r.

i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego.

PROJEKTANCI EDUKACJI
Już po raz dziesiąty wystartowała edycja

75 grantów finansowych, które pomogą zmienić

Ogólnopolskiego Konkursu „Projektanci edukacji”.

naukę w przygodę.

Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu

jest wydawnictwo „NOWA ERA”. W tym roku do

czuwała Komisja Konkursowa powołana przez

konkursu stanęły dwa projekty reprezentujące

Organizatora.

naszą szkołę: „Programowanie to jest to” oraz

podejmowane były większością głosów.

„Teatr dobry na wszystko”.

Decyzje

Komisji

Konkursowej

Kapituła Konkursu spośród wszystkich

Tegoroczna, 10 edycja konkursu okazała się

nadesłanych prac wyłoniła 60 (po 20 w każdej

rekordowa pod względem liczby nadesłanych

kategorii wiekowej), które w najwyższym stopniu,

pomysłów. Nadeszło ich aż 887.

łącznie,

Do

kreatywnej

rywalizacji

uczniowie

uzyskały

kolejno

najwyższe

oceny

i spełniły wymagane kryteria.

przystąpili w trzech kategoriach wiekowych: klasy
1-3

szkoły

podstawowej,

podstawowej

oraz

klasy

wszystkie

4-8

szkoły

klasy

szkoły

ponadpodstawowej.
Konkurs składa się z dwóch etapów.
W

pierwszym,

obradami
opiekunowie

jury

zakończonym
i

grup

głosowaniem,

przyznaniem

grantów,

projektowych

zgłaszali

opracowane projekty, drugi to ich realizacja.

Przedstawienie pt. „Kopciuszek”

7 stycznia w siedzibie Nowej Ery odbyło się

z okazji Dnia Babci i Dziadka

posiedzenie jury, które wyłoniło 60 zwycięskich
pomysłów na projekty edukacyjne. Kolejnych

Szansę na zdobycie jednego z 60 grantów

15 pomysłów wybrali internauci w odrębnym

przyznawanych przez jury konkursu miał taki

głosowaniu. Łącznie przyznanych zostało więc

projekt, który spełniał wszystkie kryteria oceny
projektów.
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Kryteria te spełnił projekt „Teatr dobry na

samodzielnego nabywania wiedzy po planowanie,

wszystko” opracowany przez wychowawcę kl. IIIa

współpracę z innymi i ewaluację osiągnięć.

Wacława Wdowiaka, który tym samym został

Zaproponowany model pracy „od pomysłu

laureatem I etapu konkursu zdobywając grant

do projektu” to kreatywny proces umożliwiający

finansowy w wysokości 1.000zł na potrzeby

szlifowanie nowych umiejętności i kompetencji.

projektu, półroczną prenumeratę miesięcznika

Korzyścią jest także integracja grupy projektowej.

FOCUS do biblioteki szkolnej oraz tytuł „Dobry

Dzięki projektom zgłoszonym do konkursu

PROJEKTant edukacji” wraz z certyfikatem.
Uczniowie

tworzący

projekt

szkoła otrzymała tytuł: „Dobrze zaPROJEKTowana

zdobędą

szkoła 2020” wraz z certyfikatem i została wpisana

cenne doświadczenie na wielu polach – od

na „Mapę Dobrze ZaPROJEKTowanej Edukacji”.

SPOTKANIE OPŁATKOWE PRZEDSTAWICIELI SZKÓŁ NOSZĄCYCH IMIĘ JANA PAWŁA II
W dniu

roku

przewodniczącego Społecznej Rady Rodziny Szkół

w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie odbyło

Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej oraz

się Spotkanie

przedstawicieli

błogosławieństwo opłatków przez ks. Metropolitę

placówek oświatowych – RODZINY SZKÓŁ JANA

i składanie życzeń noworocznych i łamanie się

PAWŁA

PRZEMYSKIEJ

opłatkiem. Uczestnicy spotkania mieli możliwość

z ks. Abpem Adamem Szalem i Zarządem

wysłuchania kolęd i włączenia się w śpiew, dzięki

Stowarzyszenia Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny

Zespołowi

Szkół im. Jana Pawła II.

Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku

II

10

stycznia

„opłatkowe”

ARCHIDIECEZJI

2020

Spotkania rozpoczęło się od Modlitwy do

posiłek

ks. Abpa Adama Szala.

z
Sali

dolnego

kościoła,

przez

dyr.

Krzysztofa

w

budynku

zaproszeniem do

plebani
udziału

i

pożegnanie

w

programach

zaplanowanych w harmonogramie Rodziny Szkół

nastąpiło powitanie wszystkich Przedstawicieli
Szkół

Szkoły

Ostatnim punktem programu był wspólny

w kościele, przy Relikwiach św. Jana Pawła II przez

w

ze

Wyżnym.

naszego Patrona Św. Jana Pawła II prowadzonej

Następnie

Młodzieżowemu

im. Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej.

Majkowskiego

SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Cała społeczność szkoły przeżywała od

naszego życia, aby zrobić ten jeden najważniejszy

2 – 4 marca rekolekcje wielkopostne, które
prowadził

ks.

Dominik

Długosz

ze

krok do Boga.

swoimi

Duchowemu

animatorami z Rokietnicy.

formowaniu

towarzyszyły

także zabawy z animatorami i integracja grup.

Płynęliśmy z apostołami i Panem Jezusem

Dziękujemy Bogu za ten wyjątkowy czas, który

po wzburzonym morzu, wędrowaliśmy po Narnii

przeżyliśmy.
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WIZYTA KSIĘDZA BP. STANISŁAWA JAMROZKA
W poniedziałek

24

lutego

gościliśmy

Ks. Biskup pobłogosławił nam i zachęcił do

w naszej szkole ks. Bp Stanisława Jamrozka, który

wiernego kroczenia ścieżkami św. Jana Pawła II

w ramach wizytacji kanonicznej w parafii, spotkał

i rozwijania swoich talentów. Uczniowie wręczyli

się z uczniami, nauczycielami i pracownikami

ks. Biskupowi dar duchowy, którym była modlitwa

naszej szkoły. Radosnym śpiewem i krótką

oraz ofiarę na misje.

inscenizacją o naszym Patronie przywitaliśmy
Czcigodnego gościa - przyjaciela dzieci i młodzieży.
Uczniowie przypomnieli jak ważne są
słowa św. Jana Pawła II w naszym codziennym
szkolnym
miłością

życiu,

kształtujące

wytrwałością,

serca

prawdą,

pracą,

dobrem

i nauką. Wszyscy zaśpiewaliśmy hymn dla Jana
Pawła II pt. „Bo nie zastąpi Ciebie nikt”.

SUKCESY PIŁKAREK RĘCZNYCH
W dniu

13.02.2020

r.

w

hali

GOSiR

przemyskiego. Nasza drużyna pod opieką Justyny

w Zarzeczu odbył się powiatowy finał Igrzysk

Jamroży

po dwóch

zwycięstwach i dwóch

Młodzieży Szkolnej ( kl. VII-VIII) w piłce ręcznej

porażkach zajęła ostatecznie 3 miejsce. Wyniki

dziewcząt. W zawodach startowało 5 drużyn -

drużyny z Zarzecza: z SP Cieszanów 10:4, SP Bircza

SP Adamówka, SP Gniewczyna, SP Gać, SP Sietesz

4:2, SP 6 Przemyśl 6:9, SP Pruchnik 3:4.

i SP Zarzecze. Zostało rozegranych 10 meczy

W zawodach startowały: Balawender Julia,

systemem "każdy z każdym". Mistrzem powiatu

Kałamarz Julia, Kasperska Amelia, Kasperska

przeworskiego została drużyna z Zarzecza, która

Oliwia, Machaj Kinga, Mazur Marcelina, Pajda

wygrała wszystkie spotkania. Skład SP Zarzecze:

Aleksandra, Płocica Franciszka, Płocica Karolina,

Balawender Julia, Kałamarz Julia, Kasperska

Szczepańska Natalia.

Amelia, Kasperska Oliwia, Machaj Kinga, Mazur
Karolina, Mazur Magdalena, Mazur Marcelina,
Mazur Marta, Pajda Aleksandra, Płocica Franciszka,
Płocica Karolina, Płocica Oliwia, Stempak Amelia.
Organizatorem zawodów i opiekunem drużyny
z Zarzecza była Justyna Jamroży.
W dniu 25.02.2020 r. w Birczy odbyły się
rejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce
ręcznej
najlepsze

dziewcząt.
zespoły

W

zawodach

z

5

startowały

powiatów

rejonu

dr Krzysztof Majkowski
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SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. BRATA ALBERTA W ŻURAWICZKACH

BIEG WILCZYM TROPEM PAMIĘCI PŁK WOJCIECHA SZCZEPAŃSKIEGO
26 lutego nasza szkoła była organizatorem

też profilaktyka. Chcieliśmy, by nasze działanie

I Biegu Wilczym Tropem Pamięci płk. Wojciecha

połączone było z promocją zdrowia i sprzeciwem

Szczepańskiego, który urodził się i wychował

przeciwko uzależnieniom.

w Żurawiczkach.

Współorganizatorem

imprezy

W biegu udział wzięli uczniowie, rodzice

była Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi

i nauczyciele oraz nasi przyjaciele z Zespołu Szkół

w Maćkówce.

Wincentego Witosa w Zarzeczu, którzy nie tylko
uczestniczyli w Biegu, ale przedstawiciele klasy
mundurowej
pamiątkową

pełnili

honorową

tablicą

wartę

poświęconą

przed
płk.

W. Szczepańskiemu.
Patronat honorowy nad Biegiem objęli
Radni Gminy Zarzecze Krzysztof Szabowski, Piotr
Siupik i Grzegorz Trelka, którzy byli fundatorami
pucharów, medali i nagród dla zwycięzców. Swoją
Głównym

celem

przedsięwzięcia

obecnością zaszczycił nas również Tomasz Bury -

było

uczczenie płk Wojciecha Szczepańskiego, który

Wójt Gminy

Zarzecze. Na bezpieczeństwem

zasłużył się w walce z hitlerowcami, a po II wojnie

czuwali policjanci z Komendy Powiatowej Policji

światowej walczył komunistycznym reżimem.

w Przeworsku oraz strażacy – członkowie OSP

Był jednym z Żołnierzy Wyklętych, wiele lat za

w Żurawiczkach i Maćkówce. Dla wszystkich

swoją działalność spędził w komunistycznych

uczestników przygotowano zdrowy poczęstunek.

więzieniach. Jednym z celów organizacji biegu była

REMONT
W czasie ferii w naszej szkole miał miejsce

To jednak nie koniec prac remontowych.

remont. Członkowie gminnej ekipy remontowej

Dzięki pracy naszego konserwatora, mogliśmy

wymienili stary, zniszczony parkiet na płytki

utworzyć nową, piękną bibliotekę szkolną, do

z terakoty. Oprócz podłóg zostały wymienione

której

również

klasopracowni.

i spędzają wolny czas. Nowy wygląd otrzymał

w

również górny korytarz.

drzwi

do

Przeprowadzone

pięciu
prace

znacznym

stopniu podniosły estetykę pomieszczeń oraz

nasi

uczniowie

chętnie

uczęszczają

Obecnie trwają prace remontowe w sali,

bezpieczeństwo naszych uczniów i pracowników.

w której powstanie Szkolna Izba Regionalna.

Nowe podłogi łatwo utrzymać w czystości,
są jasne i bezpieczne.
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DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA
Ważne miejsce w pracy wychowawczej

Wolontariusze szybko znaleźli nić porozumienia

w naszej szkole zajmuje osoba Patrona Św. Brata

z wychowankami. Najmłodsi podopieczni byli

Alberta. To jego postać inspiruje społeczność

zachwyceni wspólną zabawą. Wizyta ta dowiodła,

szkolną

że nasi Wolontariusze zdali swój ważny egzamin

do

podejmowania

różnych

działań

na rzecz innych. 11 grudnia miało miejsce

z empatii i pokory.

podsumowanie pierwszego etapu akcji „Kolorowe

W grudniu Szkolne Koło Wolontariatu było

kredki”. Do akcji nasza szkoła zaprosiła inne szkoły

organizatorem

kiermaszu

z terenu gminy Zarzecze. Koordynatorem działań

bożonarodzeniowych.

Własnoręcznie

jest Katarzyna Rolska–Michno. Szkoły biorące

ozdoby

udział w akcji organizują zbiórkę zużytych kredek

zainteresowaniem

ołówkowych i świecowych, które z kolei są

Dochód został przekazany na leczenie chłopca

przekazywane na oddziały dziecięce w Polsce oraz

z chorobą nowotworową i działalność Szkolnego

akcje „Niewidzialny Mikołaj” i „Dobra Wróżka”.

Koła Wolontariatu.

Zebrane
policzone

i

kredki
wysłane

zostały
do

i

stroiki

cieszyły
ze

ozdób

się

strony

zrobione
ogromnym

mieszkańców.

skrupulatnie

ogólnopolskiego

organizatora akcji.
Z kolei 17 grudnia ośmioosobowa grupa
uczniów ze Szkolnego Koła Wolontariatu wraz
z

opiekunami

uczestniczyła w niezwykłym

spotkaniu. Uczniowie odwiedzili wychowanków
Domu dla dzieci w Przeworsku, która funkcjonuje
już od 2016 r. Pierwsze spotkanie przebiegło
w bardzo miej, rodzinnej atmosferze.

ŚWIETLICA SZKOLNA
Świetlica szkolna zajmuje ważne miejsce

zabawy integracyjne, uczniowie mogą też liczyć na

w naszej działalności opiekuńczo - wychowawczej.

pomoc w odrabianiu prac domowych.

Tutaj po zajęciach lekcyjnych uczniowie klas 0-III
mogą

spędzać

czas,

rozwijać

Tutaj na pewno nikt się nie nudzi.

swoje

Przeprowadzone

zainteresowania i zdolności.

badania

ankietowe

wśród

rodziców i uczniów potwierdziły, że nasze

Wychowawcy dbają, by każdego dnia

działania

podobają

odbywały się ciekawe zajęcia, pokazują jak można

korzystającym

spędzać czas bez komputera i komórki.

jak i ich rodzicom.

Mają miejsce liczne konkursy, realizowane
są zajęcia plastyczne, tematyczne, czytelnicze,
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PROFILAKTYKA
W

naszej

roku

Mariuszem Czyrnym z Komendy Powiatowej Policji

planowo

w Przeworsku, które z pewnością dostarczyło

i systematycznie działania w ramach szeroko

naszym uczniom dużej dawki wiedzy na temat

pojętej profilaktyki. Jedną z wielu realizowanych

bezpiecznego

form jest program „Trzymaj formę”.

sposobach

szkolnego

szkole

od

początku

prowadzone

są

W ramach tego programu uczniowie

korzystania
radzenia

zagrożenia.

W

sobie

tym

internetu
w

dniu

sytuacjach

uczniowie

mające

postaw

Uczniowskiego w czasie przerw zaproponowali

prozdrowotnych młodego pokolenia. W lutym

wszystkim uczniom, w jaki sposób można ciekawie

gościliśmy naszą absolwentkę Agnieszkę Kocur,

spędzić czas bez komórki i komputera zapraszając

która przygotowała prelekcję na temat otyłości

wszystkich do wspólnej zabawy.

kształtowanie

i

ze

Szkolnego

celu

Wolontariatu

oraz

realizują edukacyjne projekty wewnątrzszkolne
na

Koła

z

Samorządu

połączoną z zajęciami warsztatowymi.
Kolejnym ważnym działaniem w zakresie
profilaktyki było włączenie się naszej społeczności
szkolnej w dniu 11 lutego w obchody Dnia
Bezpiecznego Internetu. W klasach 0-III odbyły się
zajęcia

na

temat

„Zasady

korzystania z internetu.
zostało

bezpiecznego

Z kolei w klasach V-VIII

zorganizowane

spotkanie

z

asp.

NASZE SUKCESY
Zaangażowanie

uczniów

czym oddychamy”. Celem akcji było zwiększenie

i wychowawców w realizację projektu „Zdrowo

wiedzy i zaangażowania mieszkańców gmin

jem, więcej wiem” zaowocowało ogromnym

wiejskich i miejsko-wiejskich w przeciwdziałanie

sukcesem,

paleniu

uczniowie

naszych

klasy

0

pod

opieką

M. Kościńskiej zajęli 9. miejsce na ponad 568

śmieci
Dzięki

w

przydomowych

ogromnemu

piecach.

zaangażowaniu

oddziałów przedszkolnych i klas I, i otrzymali

wychowawców i rodziców uczniowie naszej szkoły

wyróżnienie. Wysokie wyniki uzyskali również

wzięli udział w „Konkursie z naklejką”, który trwał

uczniowie klas starszych. „Żurawianki”, czyli

od 1 listopada 2019r. do 15 grudnia 2019r.

uczniowie klasy III pod opieką M. Kocur zajęli

Spośród

11 miejsce, zaś „Żurawie”, czyli uczniowie klasy II

8 zwycięzców. Szczęśliwcami w naszej szkole

pod

miejsce

okazali się: Szymon Pieniążek, Aleksandra Świerk,

w kategorii klasy II - III na 380 uczestników.

Jakub Ziółkowski, Roksana Bartman oraz Konrad

Uczniowie

Porębny, którzy otrzymali nagrody rzeczowe

opieką

M.

naszej

Stępak

zajęli

szkoły

17.

włączyli

się

w działania projektu „Razem dbamy o to,

nadesłanych

prac

wyłoniono

o wartości ok. 100 zł każda.
Beata Klisz
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ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. WINCENTEGO WITOSA W ZARZECZU

WARSZTATY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Na

uczniów,

którzy

mają

zdolności

artystyczne czekało stoisko, gdzie można było
„uruchomić” swoje talenty manualne – złożyć
serwetki,

udekorować

ekologiczną

torebkę,

przygotować ozdoby świąteczne.
W pracowni języka angielskiego uczniowie
wzięli udział w konkursie wiedzy o zwyczajach
12 grudnia 2019 roku w naszej szkole

i obrzędach bożonarodzeniowych w różnych

odbyły się warsztaty mikołajkowe pod hasłem

krajach europejskich. Dużym zainteresowaniem

„Mój pomysł na siebie”, na które przybyli

cieszyło się stoisko, na którym nasz uczeń

uczniowie klas ósmych z okolicznych szkół.

opowiadał

Na uczniów czekały liczne atrakcje w budynku

wojskowym w Stanach Zjednoczonych pod okiem

szkoły, jak i w budynku internatu. Głównie

amerykańskich jednostek specjalnych.

o

trzytygodniowym

szkoleniu

promowane były sztandarowe kierunki naszej

W budynku internatu zaprezentowali się

placówki – technik logistyk oraz technik żywienia

uczniowie z bloku żywienia. Odbyły się tam

i usług gastronomicznych.

rozgrywki zarzeckiego Master Chefa. Na kolejnych

Młodzież

obejrzała

pokaz

musztry

stanowiskach

można

w wykonaniu uczniów klas mundurowych, pod

udekorować

pierniczki,

dowództwem szkolnego „generała” Norberta

za pomocą smaku lub dotyku. Uczniowie obejrzeli

Pindy – żołnierza WOT – ucznia klasy trzeciej.

pokaz carvingu i sami mogli spróbować w tym

Następnie

się

swoich umiejętności. Wśród wielu atrakcji były

pracy

również stoiska sprawdzające daltonizm smakowy,

w zespole i organizacją na stoisku „Logistyka

znajomość piramidy żywienia. Mamy nadzieję,

na wesoło”. Wiele pozytywnych emocji wzbudziły

że nasze warsztaty zachęciły ósmoklasistów do

zmagania

podjęcia dalszej nauki właśnie w naszej szkole.

sprawnością

ósmoklasiści
fizyczną,

logistyczne,

mogli

wykazać

umiejętnością

polegające

na

było

własnoręcznie

rozpoznać

produkty

przygotowaniu zamówienia według specyfikacji.

PROFILAKTYKA
W poniedziałek 9 grudnia w naszej szkole

Równocześnie z nauczycielami spotkał się

już po raz trzeci gościliśmy zespół Full Power

Tomasz

Gubała

–

logoterapeuta,

Spirit. Przygotowali dla młodzieży warsztaty,

i realizator programów profilaktycznych.

autor

prezentacje, pokaz beat-boxu. Jak co roku, zespół

Spotkania odbyły się w czterech szkołach

podzielił się z nami doświadczeniem życia...

naszego powiatu w ramach projektu „Znajdź

wskazówkami na lepsze jutro... i zostawił bogatą

pomysł

dawkę muzyki i przemyśleń.

Stowarzyszenie MuzaDei.
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WIECZÓR KOLĘD
Wieczorem 8 stycznia 2020 roku odbyło się
w

Wielkie

Kolędowanie.

licznie

zgromadzili się

Na scenie pojawili się nasi absolwenci: Dominik

zaproszeni goście w osobach Wójta Gminy

Nieradka, Andrzej Winiarz, Dominik Szeliga –

Zarzecze Tomasza Burego, Starosty Powiatu

obecnie nauczyciele szkoły „Muzyczny Świat”,

Przeworskiego Bogusława Urbana, ks. Prałata

Sławomir Świerk, Jakub Całka. Chór parafialny

Zenona Ruchlewicza, dyrektorów okolicznych

z Zarzecza, szkolna grupa wokalna animowali

szkół

kolędowanie.

W

naszej
sali

szkole

Skaldowie Jan Budziaszek, który uzmysłowił

gimnastycznej

podstawowych,

wychowawców

wszystkim

klas

istotę

kontaktu

Sala

Boga

wypełniła

się

z

ludźmi.

donośnym

ósmych, przedsiębiorców, rodziców, emerytów,

śpiewem i po raz kolejny wszyscy uświadomili

a także

sobie, że „Bóg się rodzi, moc truchleje…”.

licznych

przedstawicieli

społeczności

lokalnej.

Po uczcie duchowej przyszedł czas na
wykwintną kolację, którą przygotowali wraz
z uczniami z bloku żywienia absolwenci – kucharze
w renomowanych hotelach – Daniel Mróz i Karol
Mucha.

Panowie

zaserwowali

kolację,

która

radowała oczy i pieściła podniebienia. Wszyscy
uczestnicy spotkania otrzymali również oryginalne
prezenty (szyszki i śpiewniki) wykonane według
projektu uczennicy Andżeliki Żyły.
Na zakończenie spotkania Dyrektor Szkoły

W atmosferę wspólnego kolędowania
wprowadził zebranych spektakl w wykonaniu

Bogusław

szkolnej grupy teatralnej „Tam, gdzie spadają

że w przyszłym roku zagości w Zarzeczu jeszcze

anioły”. Do wspólnego, radosnego kolędowania

więcej kolędników, by ogłosić całemu światu,

zachęcił gość szczególny – od lat bliski przyjaciel

że „Słowo ciałem się stało i zamieszkało między

szkoły,

nami…”.

perkusista

legendarnego

zespołu

Bąk

wyraził

przekonanie,

BIEG WILCZYM TROPEM
26

lutego

młodzież

naszej

szkoły

wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą

uczestniczyła w Biegu Wilczym Tropem im. płk.

Żołnierza

Wojciecha

Szczepańskiego.

Szczepańskiego.

Początek

biegu

Wyklętego
Miło

płk.
nam

Wojciecha
poinformować,

zlokalizowany był przy SP w Maćkówce, zaś meta

że uczniowie naszej szkoły w swojej kategorii zajęli

przy

trzy pierwsze miejsca, a Jakub Gołąb okazał się

SP

w

Żurawiczkach.

Tam

też,

po zakończonym biegu w honorowej asyście
uczniów

Technikum

Logistycznego

bezkonkurencyjny.

złożono

Grażyna Winiarz
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TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA – RECYKLING
W dobie globalnej polityki ekologicznej
ochrona

środowiska

jest

jednej pracy z każdej szkoły. I miejsce otrzymał

kierunkiem

Szczepan Baryła z ZS w Zarzeczu, a wyróżnienia

przyszłościowym. Na rynku pracy poszukiwani

zdobyli:

są

ochrony

(ZS w Zarzeczu), Monika Dec (SP w Żurawiczkach),

badania,

Tomasz Kisiel (SP w Siennowie), i Daniel Marek

specjaliści

środowiska
w

tej

branży.

wykonuje

szczególności

Technik

różnorodne

określa

aktualny

stan

Zuzanna

Urban

i

Jakub

Malawski

(SP w Maćkówce).

zanieczyszczeń środowiska na skutek działalności
człowieka,

zna

również

podstawy

prawne

dotyczące ochrony wód, powietrza i gleby.
Program nauki obejmuje między innymi
zagadnienia

związane

z:

gospodarowaniem

odpadami, ochroną powietrza, ochroną przed
hałasem i drganiami, ochroną gleb, ochroną wód,
zastosowaniem komputerów do opracowywania
wyników

przeprowadzonych

badań,

W przyszłości planujemy inne działania,

prawem

które będą propagować ten projekt.

i ekonomiką w ochronie środowiska.

Absolwenci nowego kierunku mogą znaleźć

W związku z wejściem nowych przepisów
dotyczących selektywnej zbiórki odpadów i ich

zatrudnienie

recyklingu wyszliśmy im naprzeciw otwierając

i kontroli środowiska, stacjach uzdatniania wody

nowy kierunek technik ochrony środowiska

i

środowiska

z zakładami GPR w Zarzeczu oraz REPLAS

biur

stacjach

sanitarno-

pracowniach

ochrony

projektowych,

zakładach

terenowych organach administracji państwowej

i Edukacja”, w jego ramach byliśmy ze Szkołą

w wydziałach ochrony środowiska, prywatnych

Podstawową im. Św. Jana Pawła II w Zarzeczu

przedsiębiorstwach specjalistycznych.

organizatorami konkursu gminnego na Logo

Nauka

Projektu. Patronem honorowym była firma GPR

trwa

pięć

lat.

Nasza

szkoła

przygotuje do podjęcia pracy zawodowej lub

Zarzecze oraz REPLAS z Rożniatowa, która

otworzy drogę na wymarzone studia – nie tylko

ufundowała nagrody rzeczowe. W tym miejscu

związane z ochroną środowiska. Zdobytą w szkole

składamy podziękowania Prezesowi Zarządu GPR patronat

ścieków,

badań

rozwojowych zajmujących się ochroną środowiska,

Realizujemy również projekt „Recykling

za

ośrodkach

unieszkodliwiania odpadów, ośrodkach badawczo-

w Rożniatowie, które zajmują się tym procesem.

Kubikowi

oczyszczania

epidemiologicznych,

z recyklingiem. Przystąpiliśmy do współpracy

Andrzejowi

w:

wiedzę i umiejętności praktyczne wykorzystasz

oraz

w różnych zakładach pracy u naszych partnerów:

ufundowanie nagród dla uczestników.

GPR i REPLAS. Proponujemy RECYKLING – jedyną

Jury konkursowe nagrodziło jedną pracę, która

taką innowację w Polsce!

zostanie logiem projektu. Ponadto wyróżniono po

Bogusław Bąk
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZARZECZU
FERIE ZIMOWE W BIBLIOTECE
21 stycznia br. w Pałacu Dzieduszyckich

Słowu czytanemu towarzyszyła muzyczna

miało miejsce spotkanie z autorem wierszy dla

interpretacja wierszy poety w wykonaniu zespołu

dzieci i cenionym lekarzem pediatrą w jednej

„Dzieci w trampkach” ze Szkoły Podstawowej nr 3

osobie – Maciejem Siekluckim. Przebiegło ono

w Łańcucie, skąd również nasz Gość pochodzi.

w niezwykle serdecznej i wesołej

atmosferze.

Wiersze Siekluckiego to niezwykle mądre historie

Nasz Gość zauroczył dzieci i dorosłych swoją

o otaczającym nas świecie ludzi, przyrody, zjawisk.

mądrością, poczuciem humoru oraz aktorską

Dużo w nich radości, ciepła, poczucia

interpretacją własnych wierszy.

humoru,

które

uczą

młodych

odbiorców

W wykonaniu Autora wysłuchaliśmy historii

wrażliwości, a dorosłym czytelnikom pozwalają się

o biedronkach, które bardzo chciały pójść do

zatrzymać i odkryć w sobie na nowo wewnętrzne

szkoły, o mrówkach, które nie otrzymują zapłaty

dziecko. 22 stycznia br. naszym gościem była

za

który

Joanna Obłoza – zapalona chemiczka, pasjonatka

w interpretacji Pana Macieja towarzyszy nam po

pracy z dziećmi, która oczarowała najmłodszych

to, byśmy byli ostrożni.

różnymi chemicznymi eksperymentami. Dzieci po

swoją

ciężką

pracę,

o

strachu,

tym spotkaniu, wiedziały już co to sublimacja
suchego lodu, wskaźnik ph, jak domowym
sposobem
Najmłodsi,
produktów
Ponadto,

wytworzyć
wiele

dwutlenek

doświadczeń

kuchennych

z

wykonywali

węgla.
użyciem
sami.

podczas ferii zimowych przeczytaliśmy

interesujące książeczki, był czas na zabawy
integracyjne, rysowanie i gry planszowe.
Była chwila na zabawę do wiersza „Czas”
i łamanie języka przy wierszu o pannie Wy-ry-ło-kone-cze-pe-re-pe-cze-pa-pin-kie-re-wi-czów-nej.
Wspólnie z Autorem odbyliśmy podróż
dookoła pieca, a także podróż z walizką do
ukochanej wnuczki w Warszawie. Wiersze naszego
Gościa czytały również zaprzyjaźnione z Biblioteką
Panie: Ania Kwaśniak i Bożena Maczuga. W ich
interpretacji wysłuchaliśmy wierszy: „Dlaczego
ryby nie mają głosu” oraz „Różowe okulary”.
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MOJE WIERSZOWANIE
ich

„Moje słowa zwykłe i proste/Nie ubieram

i różnych jej odcieniach. Wiersze Bożeny Maczugi,

w odświętne stroje/Nazywam życie po

wzmocnione wysokim artyzmem interpretującej

imieniu…” – takim wyznaniem

rozpoczęło się

je Marioli Łabno - Flaumenhaft, przekazały

niezwykłe święto słowa w Gminnej Bibliotece

ogólnoludzkie prawdy, o tym, co w życiu ważne.

Publicznej w Zarzeczu czyli spotkanie z poezją

A w dzisiejszych, zagłuszanych przez technologie,

przeworszczanki

niełatwych

Bożeny

Maczugi.

Niedzielne

dla

duchowości

czasach,

popołudnie, 23 lutego br. zgromadziło w sali

przypominanie, chociażby o tym, by „nie bać się

balowej

Zarzeczu

prawdy o sobie samym”, „być, żyć, w spokoju,

znajomych,

w pojednaniu ze sobą , z drugim” jest niezwykle

Pałacu

zaproszonych

Dzieduszyckich
Gości,

przyjaciół autorki,

w

rodzinę,

a także osoby dla których

istotne.

obcowanie z kulturą to rzecz ważna. Wiersze
debiutującej

Bożeny

Maczugi

Wrażliwa i poszukująca dusza poetki

mistrzowsko

współgrała

z

interpretacyjną

wrażliwością

zinterpretowała uznana aktorka Teatru im. Wandy

Andrzeja Winiarza, który dopełnił spotkanie

Siemaszkowej

Dyrektor

wykonaniem utworów muzycznych bliskich sercu

rzeszowskiego Teatru Bo Tak - Mariola Łabno –

Autorki. W wykonaniu absolwenta krakowskiej

Flaumenhaft.

Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej

w

Rzeszowie

oraz

publiczność

usłyszała m.in. „Kochać” Piotra Szczepanika,
„Panie, Który jesteś” Michała Bajora” czy „Małe
tęsknoty” Krystyny Prońko.
Akcentem

kończącym

spotkanie

była

niespodzianka, jaką przygotował dla bohaterki
spotkania Jakub Całka – utalentowany młody
człowiek, który przeczytał wiersz Autorki oraz
ofiarował Jej swoją własną poetycką próbę.
Dobry, bogaty w ducha czas spotkania trwał
A te, nie zawierają „powiewnych frazesów,

jeszcze długo po jego zakończeniu i upływał na

chwytliwych sloganów…”. W zrozumiały dla

gratulacjach dla Autorki, prośbach o autograf

czytelnika sposób przekazują ważne o świecie,

i miłych rozmowach przy kawie i słodkościach

ludziach, emocjach, budującej i niszczącej sile

ufundowanych przez firmę BAMAL z Pełnatycz.

relacji międzyludzkich.

Spotkanie uwiecznił na zdjęciach znany

W poetyckim przekazie Autorki ważne

rzeszowski

miejsce zajmuje Bóg i siła wiary w Niego. Ważne

fotograf,

Sebastian

Stankiewicz,

współpracujący m.in. z Estradą Rzeszowską.

jest również „takie słowo, którego żadnym innym
nie zastąpisz…”, słowo, które „jak cień za tobą
chodzi…”,

mowa

tu

oczywiście

o

Magdalena Ćwikła

miłości
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZARZECZU
„DOWIEDZ SIĘ I DZIAŁAJ – PROFILAKTYKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY"
W dniu 11.12.2019 r. w Zabytkowym Pałacu
w

Zarzeczu

odbyła

się

Zbigniew

konferencja

Mierzwa

ze

Stowarzyszenia

Przeworsk - Powiat Bezpieczny opowiedział o jego

podsumowująca projekt pn. „Dowiedz się i działaj

działalności.

– profilaktyka dla dzieci i młodzieży z terenu gminy

zaprezentowali

Zarzecze”, który realizowany był przez Gminę

procedur „Niebieskiej Karty” oraz funkcjonowania

Zarzecze

Gminnej

w

ograniczania

ramach

rządowego

przestępczości

i

Programu

aspołecznych

Pracownicy
dane

Komisji

GOPS

dotyczące

w

Zarzeczu

prowadzenia

Rozwiązywania

Problemów

konferencji

uświetniły

Alkoholowych.

zachowań razem bezpieczniej im. Władysława

Zakończenie

Stasiaka na lata 2018 – 2020. W spotkaniu udział

występy solistek ze Szkoły Muzyki Rozrywkowej

wzięli m.in. Tomasz Koba – Zastępca Komendanta

„Muzyczny Świat” z Zarzecza, którym serdecznie

Powiatowego Policji w Przeworsku, Elżbieta Siupik

dziękujemy.

– Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji

Tego samego dnia odbyły się ostatnie

w Rzeszowie, Agata Kukulska – Kierownik Zespołu

zajęcia

Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego

w ramach projektu. W ciągu trzech miesięcy

w

zorganizowano 10 spotkań z grupą 10 dzieci.

Przeworsku,

Zbigniew

Mierzwa

Prezes

socjoterapeutyczne

Stowarzyszenia Przeworsk Powiat Bezpieczny.

Warsztaty

Konferencję otworzył Wójt Gminy Zarzecze

twórczego

stwarzały

okazję

spędzania

organizowane

do

aktywnego,

czasu

wolnego.

– Tomasz Bury. Następnie odbyło się wręczenie

Ich założeniem było kształtowanie wśród

nagród laureatom konkursu plastycznego „Świat

dzieci i młodzieży poczucia własnej wartości oraz

bez przemocy” realizowanego w ramach projektu

postaw wolnych od agresji. W ramach spotkań

oraz

przez

organizowano m.in. zajęcia psychokorekcyjne,

uczestników zajęć Alfa Street Fight prowadzony

edukacyjne, rozwojowe, gry, zabawy, ćwiczenia

przez sensei Sylwestra Potocznego.

pobudzające bądź wyciszające w zależności od

pokaz

umiejętności

nabytych

Anna Krzeszowska-Gwóźdź – Kierownik
GOPS

w

Zarzeczu

podsumowała

stanu emocjonalnego grupy. Po przeprowadzeniu

realizację

zajęć odbyło się spotkanie z Mikołajem.

projektu pn. „Dowiedz się i działaj – profilaktyka
dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zarzecze”,
a następnie swoje prelekcje wygłosili kom. Elżbieta
Siupik specjalista Wydziału Prewencji Komendy
Wojewódzkiej

Policji

w

Rzeszowie

„Osoby

małoletnie pokrzywdzone przemocą w rodzinie”
oraz Monika Kmiecik – pedagog z Zespołu Szkół
w Zarzeczu „Prawidłowe relacje rodzice-dzieci – to
najlepsza profilaktyka”.
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DANE Z DZIAŁALNOŚCI GOPS W ZARZECZU ZA ROK 2019
Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka

świadczeń pieniężnych 115 rodzin (liczba osób

Pomocy Społecznej w Zarzeczu w roku 2019

w rodzinach – 263), w postaci pracy socjalnej 191

to 12.108.511

rodzin (liczba osób w rodzinach – 496), w tym

zł, w tym zadania zlecone

–

10.965.485 zł

wyłącznie w postaci pracy socjalnej 47 rodzin

W roku 2019 z pomocy Gminnego Ośrodka

(liczba osób w rodzinach – 123). Analizując dane

Pomocy Społecznej w Zarzeczu (GOPS) w ramach

wynika, że ok. 7% mieszkańców skorzystało w roku

ustawy o pomocy społecznej skorzystało 144

2019 ze wsparcia GOPS

rodzin (liczba osób w rodzinach 373), w tym

mieszkańców gminy na dzień 31.12.2019 r. – 7.233).

w Zarzeczu (liczba

Powody udzielenia pomocy

liczba rodzin

bezrobocie
niepełnosprawność
długotrwała lub ciężka choroba
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego
przemoc w rodzinie
alkoholizm
trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
zdarzenie losowe

63
71
58
30

liczba osób
w rodzinach
187
165
114
126

3
12
0
0

7
15
0
0

W roku 2019 wpłynęło do GOPS w Zarzeczu

i zawodowej klientów Ośrodka pracownicy socjalni

460 wniosków o przyznanie pomocy. Pracownicy
socjalni

przeprowadzili

498

zawarli 20 kontrakty socjalne.

wywiadów

Pracownicy socjalni wydali 16 decyzji

środowiskowych. Ponadto pracownicy socjalni

administracyjnych

przygotowywali decyzje dot. przyznania pomocy.

Środowiskowego Domu Samopomocy w Zalesiu

Pracownicy socjalni wytypowali 4 dzieci do udziału

z filią w Łapajówce (pierwsza decyzja wydawana

w kolonii letniej w Rzucewie

jest

organizowanej

przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

W celu

na

okres

kierujących

3

m-cy,

osoby

kolejna

do

zgodnie

z propozycjami ŚDS tj. na okres np. 3 lat). Placówka

wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej

przeznaczona jest dla 53 osób.

Świadczenia i usługi w roku 2019
rodzaj świadczenia
liczba osób
zasiłki stałe
zasiłki okresowe
posiłek
usługi opiekuńcze
w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze
inne zasiłki celowe i w naturze
w tym specjalne zasiłki celowe
specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla
osób z zaburzeniami psychicznymi
wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania
opieki przyznane przez sąd
dom pomocy społecznej
asystent rodziny

30

liczba
świadczeń

kwota
wypłacona

28
25
55
27
18
106
22
8

253
70
5972
2051
309
x
28
1154

145.793
27.500
32.721
86.012
23.175
71.265
10.212
39.236

5

24

6.300

5
6

60
x

158.381
16.492
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zasiłki rodzinne i dodatki
średnio dla ok.
768 dzieci m-c,
w tym „zł za zł”
– 64 dzieci

zasiłki rodzinne
- do 5 r.ż – 95 zł
-od 5r.ż do 18 rż. – 124 zł
- powyżej 18 r.ż. – 135 zł
z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł
jednorazowo
z tytułu urodzenia dziecka - 1.000 zł jednorazowo

431, w tym „zł
za zł” - 51
30 w tym
„zł za zł” - 1
średnio dla ok.
55 dzieci m-c,
w tym
„zł za zł” - 4
dla 7 osób,

z tytułu kształcenia i rehabilitacji:
- do 5 r.ż – 90 zł
-od 5 r.ż. – 110 zł
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego – 400zł m-c

w tym „zł za zł”

z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
na trzecie dziecko:
95zł miesięcznie
z tytułu podjęcia dziecka nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania: dojazd – 69 zł miesięcznie
z tytułu samotnego wychowywania dziecka: 193 zł
miesięcznie, nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci

-1
średnio dla ok.
131 dzieci m-c,
w tym „zł za
zł” - 9
średnio dla ok.
97 dzieci m-c
średnio dla ok.
28 osób m-c,
w tym „zł za zł”
-3

7536
w tym
„zł za zł” -

56.581,77
39.630,58

x

29.248,71

552,
w tym
„zł za zł” 38
45, w tym
„zł za zł” - 7

57.742,38

1299,
w tym „zł
za zł” - 101

119.510,47

966,

63.780,92

31

17.496,82

w tym „zł za
zł” - 134

279, w tym
„zł za zł”
- 36

53.772,62

x

57.000

628

990.739

2.343

441.990

446

271.010

172
319
x
x
925
x

111.452
286.946
286.946
6.529.792,78
277.500,00
124.215,00

x

tylko dla
rodziców (którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co
najmniej troje dzieci) – 161, 8 rodzinom przedłużono KDR, wydano
2 duplikaty KDR, dla 7 rodzin wydano KDR w formie elektronicznej,
jako druga forma karty

8 rodzin
5 rodzin
574 osób
/ 212 rodzin
60 osób

w tym „zł za zł”

762
x

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka –
57
1.000zł - dochód uprawniający 1.922 zł,
świadczenie pielęgnacyjne
średnio dla ok.
56 osób m-c
zasiłek pielęgnacyjny
średnio dla ok.
215 osób m-c
specjalny zasiłek opiekuńczy
średnio dla ok.
45 osób m-c
zasiłek dla opiekuna
6 osób
świadczenie rodzicielskie (1000zł m-c)
48 osób
opłacanie składek emerytalno-rentowych
100 osób
świadczenie wychowawcze 500+
dla 1367 dzieci
świadczenie Dobry Start 300+
dla 925 dzieci
świadczenia z funduszu alimentacyjnego
20 osób/31
uprawnionych
pomoc materialna dla uczniów – stypendium szkolne
121 uczniów
wniosek
zgłoszenie
nowej
rodziny
–
19,
wnioski o KDR
Karta Dużej Rodziny

dodatek mieszkaniowy
zryczałtowany dodatek mieszkaniowy
wydano skierowania dla osób do programu POPŻ –
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
składki na ubezpieczenie zdrowotne

849.337,77

63.234,00
1.167,63

x
x
x

14.814
821,00
1.869,60

x

48.979
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W ramach działalności Gminny Ośrodek
Pomocy

Społecznej

„Ekonomia społeczna w twórczości artystycznej

Przeciwdziałania

osób chorych” – 6.000 zł, projekt „Liderzy

przemocy i ochrony ofiar przemocy, Gminny

Kooperacji” oraz projekt „Dowiedz się i działaj –

Program Wspierania rodziny, Gminny Program

profilaktyka dzieci i młodzieży z terenu gminy

Profilaktyki

Zarzecze” – 24.990 zł.

Gminny

i

Zarzeczu

3.268,48 zł, projekt w ramach NAWIGATORA -

realizował

programy:

w

MARZEC 2020

Program

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych – kwota 69.897,39 zł, Gminny

Anna Krzeszowska-Gwóźdź

Program Przeciwdziałania Narkomanii – kwota

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ZALESIU
Krocząc

ścieżką

życia

potrzebujemy

i

wzmacniające.

Dzięki

naszym

Paniom

towarzysza, który miałby być dla nas podporą

pielęgniarkom, łatwiej jest się umówić na wizytę

w trudnych momentach, ale i z którym możemy

u lekarza, zawsze można liczyć na pomiar ciśnienia

dzielić się radością i szczęściem. Środowiskowy

czy cukru, a także na chwilę szczerej rozmowy.

Dom Samopomocy w Zalesiu z filią w Łapajówce

Nasi uczestnicy chętnie biorą udział w życiu

jest po części taką „ścieżką”. To tutaj spotykają się

społecznym,

różne charaktery, o odmiennych upodobaniach

Spotkanie Wigilijne, gdzie przy wspólnym stole

i przyzwyczajeniach. Każdy z naszych uczestników

zasiedli podopieczni Środowiskowych Domów

jest

podchodzić

Samopomocy z Zalesia i Łapajówki, osoby samotne

indywidualnie, starając się nie ingerować w ich

i chore z terenu Gminy Zarzecze, Wójt Gminy

niezależność i nie zmieniać ich osobowości.

Zarzecze

Wzajemny

Województwa

inny,

do

każdego

szacunek,

jaki

należy

sobie

okazujemy,

czego

przykładem

Tomasz

Bury,

być

Wicemarszałek

Podkarpackiego

Huk,

Przewodnicząca

bezpieczeństwa jest jedną z najważniejszych

Byrwa, Iwona Fudali i Sebastian Litwin z Caritas

potrzeb człowieka, na której opierają się inne,

Archidiecezji Przemyskiej, sołtysi z terenu gminy.

potrzebne

funkcjonowania

Takie spotkania łączą i jednoczą osoby zwłaszcza

w społeczeństwie. Nasz Dom jest niepowtarzalny

te pozostawione samym sobie, dla których często

ze względu na atmosferę, jaka tu panuje.

jedyną bliską rodziną jesteśmy my, terapeuci

prawidłowego

Nasi uczestnicy odnajdują się w realizacji
treningów

w

poszczególnych

Zarzecze

Anna

sprawia, że czujemy się bezpiecznie. To poczucie

do

Gminy

może

Małgorzata

i uczestnicy ŚDS.

pracowniach.

4

stycznia

mieliśmy

przyjemność

Tu realizują swoje pasje, rozwijają i pogłębiają

uczestniczyć w I Diecezjalnym Spotkaniu Seniorów

zainteresowania, realizują się w niesieniu pomocy

w Tryńczy. Wzięło w nim udział około tysiąca osób,

bardziej potrzebującym. Nasi podopieczni chętnie

głównie starszych i samotnych. Organizatorami

korzystają

nasza

wydarzenia były Caritas Archidiecezji Przemyskiej,

niedomagania

Gmina Tryńcza, Gmina Leżajsk, Gmina i Miasto

z

fizjoterapeutka

rehabilitacji,
usprawnia

ich

gdzie

fizyczne poprzez masaże, ćwiczenia korygujące

Nowa
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okazję

spróbować

pysznych

pampuchów

w wykonaniu rodziny Pospieszalskich. Było to dla

w wykonaniu podopiecznych ŚDS. Bp Stanisław

naszych uczestników niezapomniane i wzruszające

Jamrozek podziękował nam za zaangażowanie,

przeżycie, być obecnym w takim miejscu gdzie

z jakim poświęcamy się w pracy z osobami chorymi

każdy dla każdego był bratem.

i niepełnosprawnymi.

Przyjaźnie, jakie nawiązały się w naszych
Domach,

łączą

i

owocują

Drzwi

Środowiskowego

Domu

poczuciem

Samopomocy są zawsze otwarte na drugiego

bezpieczeństwa, spokoju i pewności, że w każdej

człowieka, zwłaszcza tego, który stoi na życiowym

sytuacji możemy liczyć na kogoś, kto nie odwróci

zakręcie, który potrzebuje pomocnej dłoni, by

się do nas plecami. Dlatego właśnie 14 luty był

spokojnie i godnie kroczyć dalej przed siebie.

u nas obchodzony z radością i czułością, każdy

Zachęcamy

do

odwiedzania

został obdarzony kartką walentynkową i słodkim

Ośrodka,

przysmakiem, bo słodkości nigdy nie jest za dużo.

i bezpieczną przystań. Kto raz tu wstąpi i poczuje

24 lutego gościł u nas ks. bp Stanisław

gwarantujemy

naszego

miłą,

tę emocjonalną wieź łączącą

przyjazną

nas wszystkich,

Jamrozek, towarzyszył mu Wójt Gminy Zarzecze

uczestników jak i terapeutów, nie wyobraża sobie

Tomasz Bury, ks. prałat Zenon Ruchlewicz.

innego

Po zwiedzeniu naszej placówki, rozmowach

w Środowiskowym Domu Samopomocy.

spędzania

czasu,

z uczestnikami i terapeutami, ks. biskup miał

jak

tylko

Anna Pejner-Szymańska

GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZARZECZU
OBOZY SPORTOWE W ZARZECZU
W czasie dwutygodniowych ferii dla dzieci
i młodzieży

w Zarzeczu przybywały

W drugim tygodniu zawitał do nas obóz

obozy

z Opola Lubelskiego, gdzie również odbywał

sportowe, które odbywały zajęcia treningowe na

treningi na obiektach GOSiR-u.

obiektach Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Poza

w Zarzeczu.

treningami,

młodzi

zawodnicy

spędzali czas na basenie, w kinie oraz korzystając

W pierwszym tygodniu ferii 44 osobowa

z gier zręcznościowych. Bazą noclegową drużyn

grupa piłkarzy przybyła do Zarzecza z Rzeszowa.

był internat przy Zespole Szkół w Zarzeczu.

Młodzi piłkarze w naszej gminie przebywali
w pierwszym tygodniu ferii zimowych.

FERIE NA SPORTOWO Z GOSIR
W drugim tygodniu ferii na obiektach

się min. turnieje piłki nożnej, tenisa stołowego,

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbywały się

piłkarzyków, darta, a także zajęcia w badmintona.

w ramach ,,Ferii z GOSiR-em’’ zajęcia sportowe dla

Największą popularnością cieszył się jednak turniej

dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zarzecze.

gry komputerowej FIFA 2020. Łącznie z aktywnego

W czasie tygodnia zajęć z instruktorami odbywały

wypoczynku skorzystało 130 uczestników.
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VIII EDYCJA AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI HALOWEJ W ZARZECZU
ufundowane

przez

GOSiR

w

Zarzeczu.

Dla najlepszych trzech zespołów przygotowane
zostały bony na sprzęt sportowy ufundowane
przez firmę MaawSport.
Najlepszą drużyną tegorocznej Ligi Halowej
8 lutego odbyła się kolejka Finałowa
VIII

Edycji

Amatorskiej

Ligi

Piłki

okazała się ekipa MaawSport Team, która to

Halowej

obroniła zeszłoroczny tytuł.

Nagrodzeni zostali

w Zarzeczu w sezonie 2019/2020. W tym sezonie

także zawodnicy w kategoriach: Król strzelców -

w

Wojciech

lidze

wzięło

udział

10

drużyn,

które

Majkutowski

(MaawSport

Team)

rywalizowało ze sobą w systemie każdy z każdym.

44 bramki, Najlepszy zawodnik Tadeusz Podgórski

Wszystkie drużyny otrzymały puchary,

(Oni są boscy), Najlepszy bramkarz Kacper Petynia

pamiątkową

(Bronx Team).

piłki,

antyramę

oraz

nagrody

REMONT SIŁOWNI W HALI SPORTOWEJ GOSIR W ZARZECZU ZAKOŃCZONY
Zakończył się remont siłowni w Hali

odremontowanie uszkodzonych urządzeń oraz

Sportowej GOSiR w Zarzeczu. Przez ostatnie dwa

zakup nowych urządzeń.

tygodnie siłownia przeszła pierwszy od blisko
15 lat remont. Pracownicy Gminy, Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz pasjonaci sportów
siłowych

przeprowadzili

następujące

prace

remontowe: remont zniszczonej wylewki, montaż
płyt

OSB,

wymiana

całkowita

wykładziny,

odmalowanie ścian i drzwi, montaż nowych
większych luster, montaż fototapet, montaż
sprzętu

nagłaśniającego

dla

uczestników,

POWIATOWE MISTRZOSTWA W TENISIE STOŁOWYM
Powiatowe

Ludowych

i chłopcy do lat 12, juniorki i juniorzy od 13 do 18 lat,

Zespołów Sportowych w Przeworsku wspólnie

seniorki i seniorzy od 19 do 50 lat oraz seniorzy od

z

51 lat. Honorowy patronat nad mistrzostwami

Wójtem

Gminy

Zrzeszenie

Zarzecze

oraz

Gminnym

Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Zarzeczu w dniu

objął Wójt Gminy Zarzecze Tomasz Bury.

22.02.2020 r. było organizatorem Powiatowych

Wyniki zawodów znajdują się na naszej

Mistrzostw w Tenisie Stołowym. Mistrzostwa

stronie internetowej. Za zajęcie od 1 do 6 miejsca

odbyły się w Hali Sportowej w Zarzeczu. Wzięło

w każdej kategorii wiekowej zawodnicy otrzymali

w

pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

nich

udział

przeszło

60

zawodników

podzielonych na kategorie wiekowe: dziewczęta

Łukasz Laska
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IGŁĄ MALOWANE …
W sobotnie popołudnie, 7 grudnia 2019 r.

wielkiego

talentu

oraz

podziękował

za

w zabytkowym pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu

przygotowanie tak pięknej wystawy i życzył

miał miejsce wernisaż niezwykłej wystawy pod

dalszych

wdzięcznym tytułem, oddającym istotę twórczej

i poszukiwaniu inspiracji dla dalszych niezwykłych

pasji autorki „Igłą malowane”.

dzieł igłą malowanych.

Przepiękna

wystawa

powstała

przy

sukcesów

Kolejna

część

w

tworzeniu

uroczystości

wszystkim

współpracy Alicji Ziajor – Boratyn z Centrum

zgromadzonym upłynęła na oglądaniu twórczości

Kultury

artystki

w

Zarzeczu.

Wernisaż

rozpoczęło

spotkanie na sali balowej zabytkowego pałacu
Dzieduszyckich,

gdzie

głos

artystka,

powitaniu

na

rozmowach

w

kuluarach

o niezwykłym talencie p. Alicji.

gości,

Na wystawie artystka przedstawiła ponad

opowiadała

20 obrazów wyszywanych igłą o różnej tematyce.

o początkach twórczości, o tym dlaczego zajęła się

Można było zobaczyć prace o tematyce religijnej,

wyszywaniem, o tym ile kolorów może znajdować

piękne pejzaże, kwiaty, a także piękne kobiety,

się na jednym obrazie i ile czasu zajmuje wyszycie

a nawet wyszyte zostały przez autorkę wizerunki

jednego obrazu (ok. 3 – 4 miesiące).

wnuków.

zabrała

po

oraz

która

Wystawę

ozdobiły

również

prace

z początkowego etapu twórczości. Każda praca
jest piękna i misternie wykonana.
Dziękujemy serdecznie p. Alicji Ziajor –
Boratyn, że zechciała podzielić się z nami swoją
twórczą pasją i stworzyła niezwykłą wystawę,
bo jak słusznie napisał Tomasz Mann: „Mieć
fantazję nie znaczy coś sobie wymyślać. To znaczy
tworzyć coś z tego, co istnieje”.
Pani Alicja w bardzo barwny i niezwykle
ciekawy sposób opowiedziała o swojej pasji do
tworzenia obrazów igłą malowanych. Wernisaż
ubarwił również występ wokalistek ze „Szkoły
Muzyki

Rozrywkowej

Muzyczny

Świat”

z Przeworska oraz wizyta Św. Mikołaja oraz
aniołka, który częstował gości słodkościami.
Podsumowując wydarzenie Wójt Gminy
Barbara Szczygieł

Zarzecze – Tomasz Bury pogratulował p. Alicji
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