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 Dnia 22 sierpnia 2020 roku zmarł Tadeusz 

Kiełbowicz, Przewodniczący Rady Powiatu 

Przeworskiego, Sekretarz Gminy Zarzecze.  

 Tadeusz Kiełbowicz karierę zawodową 

rozpoczął w kwietniu 1982 r. w Urzędzie Gminy  

w Przeworsku, następnie od lipca 1982r. do września 

1983 r. pracował w Urzędzie Gminy w Gaci.  

 Od 1 października 1983 r. podjął pracę  

w Urzędzie Gminy Zarzecze na stanowisku inspektora 

ds. budownictwa. Natomiast od kwietnia 2002r. pełnił 

funkcję Sekretarza Gminy.  

 W 2002 r. został wybrany radnym Powiatu 

Przeworskiego, a od 2004 r. nieprzerwalnie pełnił 

zaszczytną funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu. 

 Tadeusz był człowiekiem ogromnej dobroci,  

o wielkim sercu dla ludzi. Nigdy nikomu nie odmówił 

pomocy, nigdy nie zabrakło mu czasu dla drugiej 

osoby, z uwagą potrafił wysłuchać każdego człowieka.  

Wyciągał pomocną dłoń, zawsze można było liczyć na 

jego wsparcie. Był człowiekiem wytrwałym, dlatego 

nigdy się nie poddawał, nie zakładał niepowodzenia, 

nie skarżył się choć czasami było mu ciężko. 

 Z pewnością dobrze wspominać Tadeusza 

będą współpracownicy. Wszak pracy w urzędzie, 

który był jego drugim domem oddał blisko 40 lat 

swojego życia. Zawsze opanowany, życzliwy, 

serdeczny – umiał znaleźć rozwiązanie z każdej 

sytuacji. Miał też swoją życiową pasję, a było to 

budownictwo, to pod jego nadzorem powstało 

większość domów jednorodzinnych na terenie  

naszej gminy.  

 Tadeusz z chorobą borykał się przez wiele lat, 

jednak do ostatnich chwil starał się zachować pogodę 

ducha. Jesteśmy wdzięczni Tadeuszowi, za jego pracę, 

okazane serce, zaangażowanie w sprawy gminy  

i obecność wśród nas.  

Zachowamy Cię w swojej pamięci.  

Spoczywaj w pokoju. 

 

Wójt Gminy Zarzecze 

Koleżanki i Koledzy samorządowcy 

 

 

 

ZMARŁ TADEUSZ KIEŁBOWICZ – SEKRETARZ GMINY ZARZECZE 
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 Minęły dwa lata, w trakcie których na terenie 

Gminy Zarzecze nie zabrakło nowych inwestycji gminnych 

i prac remontowych. Zadania inwestycyjne obejmowały 

budownictwo kubaturowe w tym obiekty szkolne, 

inwestycje drogowe, gospodarkę komunalną, 

infrastrukturę sportowo-rekreacyjną oraz zakup nowego 

taboru samochodowego i sprzętu. Poniżej przypominamy 

zrealizowane inwestycje, przeprowadzone remonty. 

 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 

 W 2019 r. zakończono realizację projektu 

parasolowego „Eko-Energia w Gminie Zarzecze  

i Rokietnica”. Na terenie naszej gminy zamontowane 

zostało: 177 zestawów instalacji fotowoltaicznych,  

268 zestawów solarnych, 30 pomp ciepła, 59 kotłów  

na biomasę. Wartość zamontowanych urządzeń na terenie 

gminy Zarzecze wynosi  7.923.532 zł, z czego 5.604.458 zł 

wynosi dotacja ze środków unijnych. 
Instalacja fotowoltaiczna 

 

KISIELÓW 

1. Budowa chodnika wraz z poszerzeniem przy drodze 

powiatowej Zarzecze-Jarosław na długości 150 mb - 

105.904 zł (wkład własny gminy 60.333 zł).  

 

 
Chodnik z poszerzeniem jezdni 

 
2. Zakup urządzeń na plac zabaw – 4.500 zł. 

3. Roboty zagospodarowania poscaleniowego 

obejmujące: przebudowę dróg transportu rolnego 

wraz z przepustami o dł. 12,935 km, renowację rowów 

melioracyjnych o dł. 7,14 km, rekultywację gruntów  

o pow. 15,415 ha - wartość robót ok. 2.100.000 zł. 

4. Budowa dwóch wiat przystankowych wraz z peronami 

przy drodze powiatowej Zarzecze-Cieszacin Mały – 

15.000 zł. 

 
Nowa wiata przystankowa w Kisielowie 

 
5. Zakup materiałów do remontu szatni na boisku 

sportowym - 4.000 zł. 

INWESTYCJE, REMONTY NA TERENIE GMINY ZARZECZE W LATACH 2019-2020 

 



KURIER ZARZECKI  GRUDZIEŃ 2020 

 

  

 4 

 

ŁAPAJÓWKA 
1. Montaż zewnętrznej platformy windowej dla osób 

niepełnoprawnych przy budynku Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Łapajówce – 51.000 zł  

(dofinansowanie z PFRON - 25.000 zł). 

 
Platforma windowa przy ŚDS 

 

2. Remont budynku remizy OSP obejmujący 

modernizację korytarzy i sali dużej.  Montaż w kuchni 

nowej wentylacji mechanicznej i basenu do mycia 

naczyń – 19.000 zł. 

3. Trwa zagospodarowanie poscaleniowe gruntów  

i renowacji rowów melioracyjnych wraz z przebudową 

dróg transportu rolnego – 1.967.353 zł. 

4. Wykonanie murawy boiska do piłki nożnej z zakupem 

dwóch bramek treningowych – 6.000 zł.  

5. Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku w centrum 

miejscowości na odcinku 680 mb z montażem  

13 latarni – 81.000 zł. 

 
Nowe oświetlenie uliczne przy drodze gminnej 

 

6. Konserwacja zabytkowej kapliczki w Łapajówce wraz  

z konserwacją zabytkowego ołtarza – 67.277 zł 

(dotacja PWKZ – 25.650 zł). 

 

Kapliczka w Łapajówce w trakcie konserwacji 

MAĆKÓWKA 
1. Remont oraz zakup wyposażenia remizy OSP  

(szafy chłodniczej, kuchni gazowej, montaż 

klimatyzatorów, remont podłogi w sali dużej oraz 

remont schodów frontowych) wraz z budową trybun 

dla kibiców na boisku sportowym – 41.500 zł w tym 

dofinansowanie w ramach „Podkarpackiego Programu 

Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie 20.000 zł. 

2. Budowa chodnika przy drodze powiatowej o długości 

222 mb – 151.825 zł, w tym wkład własny Gminy 

Zarzecze 89.587,90 zł. 

3. Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni betonowej 

na długości 150 m – 35.845 zł. 

4. Zakup materiałów w celu rozbudowy sieci 

wodociągowej w Maćkówce Potok o długości 612 mb  

– 9.634 zł. 

5. Zakup ciągniczka w celu utrzymania stadionu LKS 

Błękitni – 10.000 zł. 

6. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze 

powiatowej oraz drogach gminnych – 149.000 zł. 
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Chodnik z poszerzeniem drogi w Maćkówce  

Nowe oświetlenie w Maćkówce 
 
 

PEŁNATYCZE 
 

1. Zakup zmywarki do kuchni w budynku OSP  – 7.000 zł. 

2. Przebudowa dróg o nawierzchni betonowej o łącznej 

długości 450 mb – 62.500 zł.  

3. Wymiana 62 szt. opraw LED oświetlenia ulicznego przy 

drodze powiatowej – 34.000 zł. 

4. Rozbudowa odcinka sieci kanalizacyjnej  

w Pełnatyczach Parcelacja o dł. 100 m – 2.200 zł. 

 
Przebudowana droga o nawierzchni betonowej 

 
Nowe oświetlenie drogowe w Pełnatyczach 

 

 
Droga betonowa w trakcie realizacji 
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ROŻNIATÓW 
 

1. Roboty wykończeniowe w budynku remizy OSP wraz  

z przebudową schodów frontowych oraz budowa 

parkingu, dróg wewnętrznych i płyty odbojowej przy 

remizie – 80.000 zł.  

 
Odnowiony budynek OSP 

 

2. Budowa oświetlenia boiska sportowego – 37.127,87 
zł. 

 
Nowe oświetlenie boiska sportowego 

3. Budowa Otwartej Strefy Aktywności OSA w zakresie 

montażu sprawnościowego placu zabaw, siłowni 

plenerowej, ławki kosze na śmieci , ogrodzenie i nowe 

nasadzenia  – 91.319,27 zł (w tym dotacja Ministra 

Sportu 57.800 zł). 

 
Otwarta Strefa Aktywności OSA 

 

 
Budowa parkingu i dróg wewnętrznych przy OSP 

SIENNÓW 

1. Wymianę uszkodzonego kotła gazowego na nowy 

kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny z zamkniętą 

komorą spalania oraz wymiana rynien i rur spustowych  

i montaż śniegołapów w budynku komunalnym 

Ośrodka Zdrowia – 9.600 zł. 

2. Montaż kotła gazowego dwufunkcyjny z zamkniętą 

komorą spalania oraz wymiana rynien i rur spustowych 

w mieszkalnym budynku komunalnym – 9.400 zł. 

3. Wymiana uszkodzonego kotła gazowego wraz  

z montażem wymiennika na ciepłą wodę użytkową  

w budynku OSP – 8.565 zł. 

4. Budowa chodnika przy drodze powiatowej o długości 

430 mb – 234.570 zł w tym wkład własny Gminy 

Zarzecze 138.609 zł. 

 
Chodnik przy drodze powiatowej w Siennowie 
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5. Remont szatni wraz z montażem bezodpływowego 

zbiornika na ścieki komunalne o poj. 10 m3 oraz 

montaż oświetlenia boiska sportowego – 15.000 zł. 

6. Rozbudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na 

odcinku 105 m - 2.600 zł. 

7. Zakup materiałów do remontu dróg gminnych wraz  

z odwodnieniami (rury przepustowe, studnie, kraty 

ściekowe, kruszywo drogowe i budowlane) – 20.000 zł. 

 
Zbiornik bezodpływowy na ścieki komunalne  

na potrzeby Oficyny Dworskiej 
 

ZALESIE 

1. Budowa Otwartej Strefy Aktywności OSA w zakresie 

montażu sprawnościowego placu zabaw, siłowni 

plenerowej, ławki kosze na śmieci , ogrodzenie i nowe 

nasadzenia  – 91.174,70 zł (w tym dotacja Ministra 

Sportu 57.700 zł). 

 
Otwarta Strefa Aktywności w Zalesiu 

 

2. Budowa chodnika przy drodze powiatowej o długości 

117 mb – 234.570 zł, w tym wkład własny Gminy 

Zarzecze 138.609 zł.  

3. Budowa wiaty w formie dobudowy do budynku remizy 

OSP – 15.000 zł. 

4. Wymiana ogrodzenia panelowego na odcinku 65 mb 

oraz budowa altany rekreacyjnej  dla uczestników 

Środowiskowego Domu Samopomocy. Zakupiono 

sprzęt rehabilitacyjny, meble i sprzęt AGD  – 77.000 zł.  

 
Altana rekreacyjna przy ŚDS w Zalesiu 

 

ZARZECZE 
 

1. Przebudowa dachu płaskiego krytego papą na 

budynku Ośrodka Zdrowia w zakresie: wykonanie 

konstrukcji drewnianej dachu w istniejącej styropapie, 

montaż wiatroizolacji, łacenie i montaż pokrycia 

dachowego z blachy aluocynk T35 na pow. 272,00 m2, 

montaż obróbek blacharskich  – 46.862 zł. 

 
Przebudowany dach na Ośrodku Zdrowia 

 



KURIER ZARZECKI  GRUDZIEŃ 2020 

 

  

 8 

 

2. Prace remontowe na terenie Zespołu Szkół  

im. Wincentego Witosa w Zarzeczu: przebudowa dróg 

dojazdowych i parkingów z kostki brukowej; remont  

III piętra internatu w zakresie modernizacji łazienek  

i 15 pokoi; utworzenie strzelnicy multimedialnej  

w internacie; zakup materiałów do remontu posadzki 

w kuchni oraz wykonanie nowej wentylacji 

mechanicznej w kuchni i pomieszczeniach 

pomocniczych; wykonanie nowej instalacji oświetlenia 

awaryjnego w całym budynku; remont sali 

gimnastycznej obejmujący wymianą stolarki okiennej, 

szpachlowanie ścian i sufitów, montaż 

klimatyzatorów; budowa kotłowni na paliwo gazowe 

w budynku szkolnym o mocy 321 kW; remont pokrycia 

dachowego na budynku warsztatowym. Całkowita 

wartość robót – 493.653 zł. 

 
Drogi wewnętrzne i parking przy internacie 

 
3. Budowa chodnika przy drodze powiatowej o długości 

200 mb wraz z przebudową ogrodzeń – 96.797 zł,  

w tym wkład własny Gminy Zarzecze - 43.000 zł.  

4. Budowa chodnika wraz z przebudową ogrodzeń przy 

ul. Nadrzecznej w Zarzeczu – 33.000 zł. 

5. Wymiana stolarki drzwiowej w budynkach 

komunalnych „Arkady” i „Jaskółka” – 24.354 zł. 

6. Rozbudowa odcinka sieci kanalizacyjnej w stronę 

Łapajówki na dł. 130m wraz z podwiertem - 9.000  zł. 

7. Zakup ogrodzenia betonowego w celu zagospodaro-

wania działki gminnej dla potrzeb Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych – 29.320 zł.  

8. Budowa altany rekreacyjnej na działce gminnej tzw. 

„Olszynka” – 10.000 zł. 

9. Doposażenie szkolnego placu zabaw w Zarzeczu – 

39.594 zł. 

10. Doposażenie osiedlowego placu zabaw – 13.000 zł. 

11. Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych  

o nawierzchniach: betonowej, brukowej i asfaltowej – 

80.000 zł. 

 
Droga z kostki brukowej w Zarzeczu 

 

 

ŻURAWICZKI 

1. Przebudowa dróg powiatowych Maćkówka - 

Żurawiczki, Żurawiczki - Zarzecze, Urzejowice - 

Krzeczowice - Siennów na odcinku 6 km wraz z budową 

chodnika o dł. 1,5 km oraz ronda na skrzyżowaniu 

Krzeczowice – Urzejowice – Zarzecze - Żurawiczki – 

4.465.333 zł, w tym udział Gminy Zarzecze 388.365 zł. 

Zrealizowano z Funduszu Dróg Samorządowych. 

 
Uroczyste otwarcie  
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2. Remont pustostanu na piętrze w budynku Ośrodka 

Zdrowia – obecnie terenowe biuro geodezyjne 

podczas trwającego postępowania scaleniowego  

wsi Maćkówka i Żurawiczki  – 16.800 zł.  

 
Wyremontowany lokal w Ośrodku Zdrowia w Żurawiczkach 

 

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żurawiczkach 

Parcelacja – 18.372 zł. 

4. Remont budynku szatni oraz zakup wiat dla 

zawodników rezerwowych na boisku sportowym – 

17.000 zł. 

 
Przebudowane sanitariaty w remizie OSP 

 

 
Pierwsze rondo na terenie Gminy Zarzecze  

 

 

REMONTY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 

1. Budowa ogrodzenia placu zabaw. 

2. Prace malarskie parteru i piętra szkoły. 

3. Budowa oświetlenia zewnętrznego przed szkołą. 

4. Remont 75 szt. drzwi wewnętrznych wraz  

z ościeżnicami do sal. 

5. Zakupiono regały, stoliki uczniowskie i monitory 

interaktywne do dwóch sal. 

6. Pozyskano 28 laptopów oraz 20 drukarek dla uczniów 

w ramach projektu MEN. 
 

Nowe powłoki malarskie w Szkole Podstawowej w  Zarzeczu 

1. Dokonano wymiany kotła gazowego centralnego 

ogrzewania 

2. Przeprowadzono remont pomieszczeń piwniczych. 

3. Wykonano dokumentację techniczną dla budowy 

nowego placu zabaw i siłowni plenerowej przed 

budynkiem szkoły – zadanie do realizacji w 2021 r. 
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1. Wykonano malowanie całego przedszkola, dwóch sal 

lekcyjnych, korytarza i sanitariatów. 

2. Zakupiono 2 tablice interaktywne, 2 projektory, wózek 

z 11 laptopami, urządzenia wielofunkcyjne oraz aparat 

fotograficzny. 

3. Zakupiono krzesła, stoliki oraz zmywarko-wyparzarkę. 

4. Pozyskano 6 laptopów do nauki zdalnej dla uczniów. 

1. Wykonano remont pokoju nauczycielskiego, czterech 

klasopracowni, szatni dla chłopców i dziewcząt. 

2. Zamontowano monitor interaktywny w sali 

humanistycznej. 

3. Zakupiono rolety zaciemniające do wszystkich 

pomieszczeń. 

4. Dokonano remontu w kuchni wraz z wymianą instalacji 

elektrycznej. 
 

Klasopracownia z tablicą interaktywną 

1. Przeprowadzono remont we wszystkich pracowniach 

wraz z wymianą zniszczonego parkietu na płytki 

gresowe.  

 
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Żurawiczkach 

 

2. Wyremontowano gabinet dyrektora, sekretariat  

i pokój nauczycielski. 

3. W 12 pomieszczeniach wymieniono wewnętrzną 

stolarkę drzwiową. 

4. Utworzono w części pomieszczeń szkolnych oddział 

przedszkolny z wydłużonym czasem pracy. 

5. Odnowiono korytarze i utworzono szatnię dla 

przedszkolaków. 

6. W jednej ze sal po gruntownym remoncie utworzono 

bibliotekę szkolną. 

7. Zakupiono kostkę brukową do remontu placów i dróg 

wewnętrznych przy szkole. 

 
Izba Pamięci w jednej z klas 
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REMONTY NA OBIEKCIE GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W ZARZECZU 

 

1. Dokonano remontu pokrycia dachowego na budynku 

hali sportowej. 

2. Wymieniono metalohalogeny na oświetlenie LED  

we wszystkich salach sportowych wraz z boiskiem 

głównym w budynku hali sportowej. 

 
Modernizacja oświetlenia hali sportowej 

 

3. Dokonano remontu szatni ORLIK łącznie z poprawą 

pokrycia dachowego i odmalowaniem elewacji 

drewnianej budynku. 

4. Utworzono nowe boisko do piłki nożnej o nawierzchni 

trawiastej oraz boisko do Beach soccera i siatkówki 

plażowej. 

 
Nowe boisko treningowe 

 

 
Boisko do siatkówki plażowej  

 

5. Dokonano  wertykulacji i aeracji murawy na płycie 

głównej stadionu. 

6. Utworzono wypożyczalnie rowerów i gminne trasy 

rowerowe. 

7. Zakupiono ciągnik do koszenia i specjalistyczny wózek 

do podlewania trawy. 

 
Nowy ciągnik do koszenia trawy 

 

8. Zorganizowano miejsce na stałe palenisko wraz  

z ławkami dla młodzieży. 

 
Palenisko na terenie GOSiR 

 

9. Wykonano kompleksowy remont siłowni. 

 
Siłownia po kapitalnym remoncie
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REMONTY W PAŁACU 

 
Konserwacja posadzek oraz malowanie ścian  

 

 

ZAKUP TABORU SAMOCHODOWEGO I SPRZĘTU BUDOWLANEGO 

 

 
Koparko-ładowarka JCB 

3CX 
- wartość 233.700 zł 

 

 
Peugeot Partner 
- wartość 4.300 zł 

 

 
Dacia Logan VAN 
- wartość 11.500 zł 

 
Volkswagen Transporter T5 

- wartość 11.000 zł 

 

JUŻ WKRÓTCE POJAWIĄ SIĘ W NASZYCH JEDNOSTKACH … 

 

MERCEDES BENZ SPRINTER 

- wartość 300.120 zł 

Dofinansowanie z PFRON w wys. 214.133,50 zł 

 

VOLVO FLD3C – OSP Rożniatów 

- wartość 787.938 zł 

Dofinansowanie 100% w ramach „Bitwy na wozy” 
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SCALENIA GRUNTÓW NA TERENIE GMINY ZARZECZE  
 

MIEJSCOWOŚĆ  POW. W HA DOFINANSOWANIE  PRACE GEODEZYJNE ZAGOSPODAROWANIE 

Kisielów 305 3.122.763,83 910.832,00 2.211.931,83 

Łapajówka 242 2.916.049,00 833.155,00 2.082.894,00 

Maćkówka 443 5.338.060,00 1.525.160,00 3.812.900,00 

Siennów 897 10.808.666,00 3.088.190,00 7.720.476,00 

Żurawiczki 756 9.109.645,00 2.602.756,00 6.506.889,00 

RAZEM 2.643 31.295.183,83 8.960.093,00 22.335.090,83 

 

 W poprzedniej perspektywie w Gminie Zarzecze 

scalono dwie miejscowości: Pełnatycze i Rożniatów.  

W Pełnatyczach koszt operacji wyniósł 3.584.526,00 zł 

(534 ha), a w Rożniatowie poniesiono koszty w wysokości 

3.559.893,00 zł (510 ha). 

 

PLANOWANE NWESTYCJE NA ROK 2021  

1. Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy 

Szkole Podstawowej w Siennowie – wartość  

robót 2.133.400 zł, w tym dofinansowanie  

z Ministerstwa Sportu w wysokości 1.329.100 zł. 

 
Wizualizacja budynku sali gimnastycznej w Siennowie 

 
2. Utworzenie Publicznego Żłobka w budynku Szkoły 

Podstawowej w Rożniatowie – wartość robót  

oraz zakup wyposażenia wynosi 600.000 zł,  

w tym dofinansowanie 480.000 zł z budżetu 

Wojewody Podkarpackiego. 

 
Budynek szkoły, w której powstanie żłobek 

 
3. Budowa czterech przepompowni ścieków  

w Zalesiu i Żurawiczkach – wartość robót  

492.000 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych 400.000 zł. 

4. Budowa kotłowni gazowej na potrzeby Zespołu 

Szkół w Zarzeczu oraz Gminnego Ośrodka Sportu  

i Rekreacji w Zarzeczu – wartość robót 713.000 zł, 

w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych 570.000 zł. 

5. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zarzeczu – 

wartość robót 1.992.600 zł, w tym dofinansowanie 

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  

w wysokości 1.029.915 zł. 

 
Stacja Uzdatniania Wody w Zarzeczu przed rozpoczęciem robót 

 

 Dziękujemy Pani Annie Schmidt – Minister Pracy  

i Polityki Społecznej, Urzędowi Marszałkowskiemu  

Województwa Podkarpackiego, Urzędowi Wojewódzkiemu  

za pomoc i wsparcie przy realizacji wniosków oraz Panu 

Bogusławowi Urbanowi – Staroście Powiatu Przeworskiego za 

pomoc i współpracę przy inwestycjach drogowych. 

Inwestycje UG Zarzecze
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 Dzięki przystąpieniu Gminy Zarzecze do programu 

WiFi4EU mieszkańcy Zarzecza oraz osoby przyjezdne mogą 

już korzystać z bezpłatnego połączenia Wi-Fi w miejscach 

publicznych. Z otrzymanego bonu o wartości 15.000 EURO 

sfinansowano montaż 12 hotspotów, które umieszczone 

są w Pałacu Dzieduszyckich, Urzędzie Gminy, Gminnym 

Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz na głównym skrzyżowaniu. 

 Po stronie Gminy Zarzecze pozostaje poniesienie 

kosztów abonamentu oraz konserwacji sprzętu, aby 

zapewnić bezpłatne i wysokiej jakości połączenia Wi-Fi 

przez okres co najmniej trzech lat. Gwarantowana 

prędkość dla użytkownika końcowego to 30Mb/s. 

 Połączenie z siecią WiFi4EU jest bardzo proste. 

Przy pierwszym połączeniu do bezpłatnej sieci WiFi4EU 

użytkownik zostanie przekierowany na stronę 

bezpiecznego logowania, a następnie musi się zalogować 

za pomocą prostego kliknięcia umożliwiającego 

połączenie. Po połączeniu z siecią Wi-Fi będzie można 

swobodnie korzystać z internetu. 

Paweł Płocica 

 

 

 

 Rok 2020 był ostatnim, w którym Maćkówka 

pozyskała środki na realizację zadań służących 

mieszkańcom wioski. Przez cztery lata Maćkówka była 

beneficjentem Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na 

lata 2017 – 2020. Przez te cztery lata dzięki „Małej 

Odnowie Wsi”, zakupiono wyposażenie remizy: chłodnię, 

klimatyzatory, kuchenkę gazową; ułożono nowe panele na 

dużej sali w remizie; wybudowano ogrodzenie remizy, 

dofinansowano budowę wielofunkcyjnej wiaty przy 

remizie oraz zakupiono siedziska na boisko sportowe. 

Dzięki stosunkowo niewielkim dotacjom, bo sięgającym 

10.000 zł rocznie, mieszkańcom udało się rozwiązać część 

lokalnych problemów.  

 W roku bieżącym zrealizowane zostało zadanie 

inwestycyjne pn. „Budowa siedzisk na stadionie oraz 

remont schodów wejściowych do remizy OSP”. W ramach 

tegorocznego zadania zamontowane zostało 50 siedzisk  

na stadionie sportowym Błękitni Maćkówka, na schodach 

wejściowych do budynku remizy ułożono płytki 

ceramiczne oraz zakupiona została nowa kuchenka 

gazowo-elektryczna do pomieszczenia kuchennego. 

Zadanie zostało zrealizowane dzięki współpracy 

mieszkańców wsi Maćkówka oraz pozyskanych partnerów 

zadania. 

 

Paweł Płocica 

 

 

12 PUNKTÓW DOSTĘPU DO INTERNETU WIFI4EU W ZARZECZU  

 

UPŁYNĘŁO 4 LATA MAĆKÓWKI W PODKARPACKIM PROGRAMIE ODNOWY WSI 
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„Niech żyją nam Seniorzy, co najmniej do stu lat. Choć rok za rokiem mija, nas ciągle cieszy świat” 

 Dzięki współpracy Gminy Zarzecze oraz Fundacji 

im. Braci Sołuńskich Cyryla i Metodego od lutego  

na terenie naszej gminy realizowany jest projekt pn.: 

„Wesołe jest życie Staruszka”. W ramach projektu został 

utworzony Klub Seniora dla osób, które ukończyły  

60 rok życia.  

 Na potrzeby działalności Klubu zostało zakupione 

wyposażenie takie jak: stoły, krzesła, kanapy, telewizor, 

rowerek stacjonarny, naczynia czy sprzęty do ćwiczeń.  

 

 Uczestnicy podczas zajęć rozwijają swoje zdolności 

manualne, śpiewają, czytają gazety, rozwiązują krzyżówki. 

Nie brakuje również zajęć ruchowych, które prowadzą 

trenerzy z Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Zarzeczu. Niezwykle ciekawe i inspirujące okazały się 

warsztaty pisania Ikon, podczas których Klubowicze 

wykonali własnoręcznie piękne Ikony. Odbył się również 

dwumiesięczny kurs komputerowy.  

 W ramach realizacji projektu Seniorzy wybrali się 

na dwie wycieczki: do Sanktuarium w Łagiewnikach oraz 

do Sandomierza, w czerwcu odbył się piknik integracyjny, 

a w październiku świętowaliśmy Dzień Seniora.  

 W Klubie uczestniczy 30 osób z terenu naszej 

gminy, zatrudnione zostały dwie osoby. Wartość projektu 

w roku 2020 wynosi 272.405 zł, w roku 2021 – 213.762,50, 

a w roku 2022 – 205.962,50 zł 

  Barbara Szczygieł 

 

 
 

 

 Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt Prowadzony 

jest przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Utworzonych 

zostało 7 etatów, wartość projektu wynosi 1.372.887 zł. 

 Celem głównym projektu jest usamodzielnienie 

życiowe 32 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy 

Zarzecze  w okresie 01.04.2019 r.- 31.03.2022 r. poprzez 

udział w zajęciach prowadzonych w  mieszkaniu 

treningowym w Zboiskach. 29 osób uczestniczących  

w projekcie jest również uczestnikiem ŚDS w Zalesiu z Filią 

w Łapajówce. Uczestnicy korzystają ze wsparcia 

pracownika socjalnego, psychologa oraz prawnika. 

 Oferowany rodzaj wsparcia to usługa społeczna 

świadczona w interesie ogólnym, w tym: usługa 

asystencka/usługa w mieszkaniu chronionym. 

Oferowanymi formami wsparcia w ramach projektu są 

treningi: czynności samoobsługowych poranny  

i wieczorny, aktywności w życiu codziennym oraz  

organizowania czasu wolnego. 

Marlena Chudy 

 

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU SENIORA „WESOŁE JEST ŻYCIE STARUSZKA” 

PROJEKT „AKTYWNI NIEPEŁNOSPRAWNI” 
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 Dzięki współpracy Gminy Zarzecze z Fundacją Braci 

Sołuńskich Cyryla i Metodego przystąpiliśmy do projektu 

„Mobilne opiekunki”. Dzięki temu projektowi w Gminie 

Zarzecze objętych opieką zostało 33 osoby.   

 W tym projekcie zostało zatrudnionych  

11 opiekunek i 2 wolontariuszy. Projekt ten cieszy się 

bardzo dużym zainteresowaniem wśród rodzin osób 

chorych, samotnych i niepełnosprawnych. Opiekunki 

pomagają w codziennych czynnościach takich jak: higiena 

osobista, zakupy, przygotowanie posiłków, wizyty 

lekarskie, jak też zdrowe spędzanie czasu. Opiekunki  

w swojej pracy mają duże ułatwienie dzięki wypożyczalni 

sprzętu rehabilitacyjnego w Wysokiej. W chwili obecnej 

chorzy mają dostęp m.in. do 15 łóżek elektrycznych  

z pełnym wyposażeniem, 10 ciśnieniomierzy, 7 chodzików  

 

 

statycznych, 8 materaców przeciwodleżynowych, 1 wózka 

elektrycznego, 5 wózków inwalidzkich, 4 koncentratorów  

tlenu, 3 ssaków medycznych, 5 krzeseł toaletowych.  

Z wypożyczalni  sprzętu rehabilitacyjno-medycznego mogą 

korzystać potrzebujący mieszkańcy Gminy, niekoniecznie 

objęci projektem. Sprzęt wypożyczany jest bezpłatnie.  

Wartość projektu w roku 2020 wynosi 659.414 zł, w roku 

2021 – 712.898 zł, a w roku 2022 – 712.898 zł. 

 Osoby zainteresowane 

zarówno opieką, jak też sprzętem 

proszone są o kontakt z pod 

numerem tel. 665 283 790. 

Małgorzata Byrwa

 

  

 W lutym 2020  roku rozpoczęły pracę 3 warsztaty 

zawodowe w Centrum Integracji Społecznej w Zarzeczu,  

tj. warsztat hotelarski, warsztat ogrodniczo-porządkowy 

oraz warsztat gastronomiczny. Łącznie w warsztatach 

bierze udział 30 uczestników, nad którymi czuwa 

instruktor. W ramach projektu utworzone zostało sześć 

etatów. Wartość projektu w roku bieżącym wynosi 

1.200.000 zł, a w roku 2021 będzie to kwota 640.000 zł. 

 Uczestnicy warsztatów wykonują  szereg prac 

związanych z utrzymaniem czystości i porządku  

w miejscach użyteczności publicznej na terenie naszej 

gminy zajmując się miedzy innymi: utrzymywaniem 

porządku na terenie Internatu i Zespołu Szkół  

im. Wincentego Witosa w Zarzeczu, prace na terenie 

zabytkowego kompleksu pałacowego, odkrzaczanie 

sołectw na terenie Gminy Zarzecze, pomoc przy układaniu 

kostki, pomoc w pracach remontowo budowlanych, 

udrażnianie korytek ściekowych i rowów melioracyjnych, 

koszenie terenów zielonych w poszczególnych sołectwach 

na terenie gminy, prace renowacyjne na terenie osiedla 

(malowanie ławek, koszy, śmietników, trzepaków), 

czyszczenie chodników w poszczególnych sołectwach,  

pomoc w przygotowaniu posiłków dla szkół i przedszkoli  

z terenu gminy, pomoc w organizowaniu przyjęć 

okolicznościowych w Restauracji Pałacowa.  

 

Paulina Kostecka 

 

Dziękujemy ks. Arturowi Jańcowi – Dyrektorowi 

Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz Fundacji Braci 

Sołuńskich Cyryla i Metodego za współpracę przy 

projektach realizowanych na terenie Gminy Zarzecze, 

których wartość wynosi około 6 milionów złotych. 

 

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ZARZECZU 

 

PROJEKT „MOBILNE OPIEKUNKI” 
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 Centrum Kultury w Zarzeczu,  

w ramach projektu „NAWIGATOR II – 

program rozwoju ekonomii społecznej”, 

realizowało zadanie pn.: „Paczka  

z kulturą” – zakup zestawów kulturalno-

kreatywnych dla rodzin znajdujących się 

w trudnej sytuacji życiowej z terenu 

gminy Zarzecze. Głównym celem 

projektu było działanie w obszarze 

ekonomii społecznej, które pozwoliło na 

wsparcie rodzin znajdujących się  

w najtrudniejszej sytuacji, zwłaszcza  

w czasie epidemii koronawirusa. Działania ukierunkowane 

były przede wszystkim na dotarciu do rodzin, które  

w związku z panującą sytuacją są zagrożone  

i nie stać ich na zaspokajanie codziennych potrzeb.  

  

 W ramach projektu zostało 

zakupione 12 zestawów kulturalno-

kreatywnych oraz zostały przygotowane 

pakiety informacyjne zawierające 

między innymi opis ekonomii społecznej 

na terenie naszej gminy. Dwanaście 

rodzin otrzymało paczki zawierające: 

słuchawki nauszne, audiobooki, gry 

planszowe i zręcznościowe, zestaw 

plastyczno-kreatywny oraz puzzle 3D. 

 Przedstawiciele rodzin biorących 

udział w projekcie odebrali zestawy  

w siedzibie Centrum Kultury w dniu 27 sierpnia br.  

 Dziękujemy za pomoc w realizacji projektu 

Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zarzeczu oraz 

Ochotniczej Straży Pożarnej z Zarzecza.  

Barbara Szczygieł 

 

 

 

 W maju br. zaczęła funkcjonować w zabytkowej 

Oficynie na terenie zabytkowego zespołu pałacowo – 

parkowego w Zarzeczu „Restauracja Pałacowa”.  

 Wnętrze oficyny zostało wyremontowane  

i urządzone, tak aby swoim wyglądem nawiązywało do 

wnętrz pałacowych. Restauracja zajmuje się organizacją 

przyjęć okolicznościowych takich jak komunie, chrzciny,  

imieniny, itp. 

 Restauracja oferuje swoim klientom bogate menu:  

pizze, sałatki, przekąski, zupy, dania główne, fast – food, 

desery, pracownicy starają się menu dostosowywać do 

preferencji klientów.  

  Odwiedzający zespół pałacowo – parkowy  

w Zarzeczu będą mogli w miesiącach letnich również 

spożywać posiłki pod zabytkową pergolą z pięknym 

widokiem na park. Obecnie ze względu na panującą 

sytuację epidemiologiczną wszelkie zamówienia 

realizowane są na dowóz.  

 Wszelkie informacje na temat organizacji imprez  

i zamówień można uzyskać pod nr telefonu: 733393905. 

 

 

Barbara Szczygieł 

 

PROJEKT „PACZKA Z KULTURĄ” 

RESTAURACJA PAŁACOWA 
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 19 września br. odbyło się podsumowanie 

projektu „Ocalić od zapomnienia”, wtedy to odbyła się 

promocja książki „Saksofon mojego ojca i prażucha  

mojej mamy”.  

 Pomysłodawcami przedsięwzięcia byli: Zofia 

Paczóska - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Edukacyjnego 

Ziemi Węgrowskiej oraz Wojciech Bardowski - Prezes 

Zarządu Fundacji Kultura z Pasją, przy współpracy  

z Wójtem Gminy Zarzecze – Tomaszem Burym oraz 

Starostą Przeworskim – Bogusławem Urbanem.  

Cykl wydarzeń dofinansowany został przez MKiDN – 

Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Kultura 

Interwencje, Fundację Orlen „Dar serca” oraz Gminę 

Zarzecze. Wydarzenie wspierały lokalne instytucje  

i organizacje społeczne: Izba Regionalna im. A. Goraj  

w Siennowie, OSP Siennów, Szkoła Podstawowa  

im. M. Konopnickiej w Siennowie, KGW Siennów oraz 

lokalni liderzy społeczni: Elżbieta Goraj, Małgorzata Byrwa, 

Grzegorz Cielec, Dorota Sosnowska, Stanisław Stepaniak. 

 

 Inspiracją dla pomysłodawców były stare pieśni, 

melodie i przepisy kulinarne wyniesione z domu 

rodzinnego w Siennowie, gdzie mieszkał Wojciech 

Bardowski. Cykl warsztatów muzycznych, obrzędowych  

i kulinarnych został zainaugurowany 14 czerwca na terenie 

zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego w Zarzeczu. 

Podczas tego wydarzenia uczestniczący widzowie mogli 

skosztować przygotowanej na oczach zebranych konfitury 

z zielonych pomidorów i posłuchać zaaranżowanych  

na nowo takich starych pieśni jak: „Wygnał Jaś konie  

na murawę” czy „Do Wuja starca”.  

 

 Kolejnym etapem projektu były warsztaty 

przeprowadzone w miejscowości Siennów, gdzie 

mieszkańcy wraz z organizatorami przedsięwzięcia 

odtworzyli piękny obrzęd koszenia kosą, mielenia zboża  

w żarnach czy pieczenia chleba w tradycyjnym piecu. 

Organizatorzy oraz mieszkańcy Siennowa w piękny  

i barwny sposób „ocalili od zapomnienia” stare, ginące  

w szybko biegnącym świecie, nasze rodzime tradycje.  

 W podsumowaniu wzięła udział m.in.: Minister 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Anna Schmidt, która 

przedsięwzięcie objęła honorowym patronatem.  

 

  Barbara Szczygieł 

 

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” 
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 3 września 2020 r. już po raz dziewiąty  

w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu odbyła się ogólnopolska 

akcja Narodowe Czytanie pod honorowym patronatem 

Pary Prezydenckiej, zorganizowana przez Gminną 

Bibliotekę Publiczną i Centrum Kultury w Zarzeczu.  

 W czwartkowe popołudnie wszyscy chętni mogli 

usłyszeć fragmenty wybitnego dzieła polskiego 

romantyzmu ,,Balladyna” Juliusza Słowackiego.  

 Fragmenty utworu czytali: Angelika Malmuk, 

Maria Pelc, Anna Krzeszowska-Gwóźdź, Jakub Całka, Jacek 

Kucza, Maria Daraż, Mieczysław Broda, Zygmunt Szumilak, 

Gabriel Kwaśniak, Karolina Gwóźdź, Henryk Mikołajek, 

Wiesław Borlik i Dawid Gąsior. Spotkanie prowadziła 

Barbara Szczygieł.  

 Po zakończonym czytaniu zebrani goście mogli 

posłuchać kilka bardzo ciekawych i wpadających w ucho 

piosenek, których wykonawcami byli Państwo Ewa  

i Stanisław Strączkowie.  

 Narodowym Czytaniem w Zarzeczu dołączyliśmy 

do 3200 miejsc w Polsce i  za granicą, gdzie odbywała się 

ta ważna akcja promująca czytelnictwo.  

 Karolina Gwóźdź

 

 

21 września 2020 r. już po 

raz trzeci w naszej 

bibliotece ruszyła kampania 

czytelnicza ,,Mała książka – 

wielki człowiek”.  

 Najwyższy czas przygotować się na długie zimowe 

wieczory, podczas których nie powinno zabraknąć dobrej 

książki – dla rodzica i dla dziecka. Warto zatem udać się  

do naszej biblioteki, gdzie na każdego Małego Czytelnika  

w wieku przedszkolnym czeka wyjątkowa Wyprawka 

Czytelnicza przygotowana przez Instytut Książki. 

 Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które 

odwiedziło bibliotekę, otrzymało w prezencie Wyprawkę 

Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze czytanki dla…” 

oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę 

w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej 

książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik odbiera 

naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany 

imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze 

zainteresowania oraz otrzyma drobny upominek.  

 W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – 

przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni 

o korzyściach wynikających z czytania dzieciom 

oraz podpowie, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. 

Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej 

mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym 

uczestnikiem życia kulturalnego. 

 Po odbiór wyprawek zapraszamy dzieci urodzone 

w latach 2014–2017.  

Karolina Gwóźdź 

 

NARODOWE CZYTANIE 

 

PROJEKT „MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK” 
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 Wychodząc naprzeciw potrzebom seniorów  

w wieku 60+ oraz śladem innych miast jako przykład 

dobrych praktyk społecznych Wójt Gminy Zarzecze oraz 

Gminna Biblioteka Publiczna w Zarzeczu oferują nową 

usługę korzystania z zasobów Gminnej Biblioteki 

Publicznej bez wychodzenia z domu.  

 Aby skorzystać z programu prosimy dzwonić na 

numer telefonu Biblioteki 16 640 25 17.  

 Należy zgłosić chęć wypożyczenia książki, a jeśli 

będzie taka potrzeba pracownicy Biblioteki chętnie  

udzielą informacji co do preferencji czytelniczych. 

Dostawy książek do domu z zachowaniem zasad 

epidemicznych będą odbywać się w każdy wtorek od 

godziny 9:00 do 15:00. Szczegóły korzystania z programu 

udzielane są telefonicznie.  

Karolina Gwóźdź 

 

 

  4 października 2020 r.  

w zarzeckim parku odbyło się 

spotkanie promocyjne wydanego 

przez Gminę Zarzecze albumu pn. „Pałac Dzieduszyckich  

w Zarzeczu na przestrzeni dwustu lat”.  

 Album w ilości 1.000 egzemplarzy został wydany  

w ramach projektu współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary 

wiejskie. Wartość projektu ostatecznie wyniosła 39.400 zł, 

z czego 25.070 zł to kwota dofinansowania.  

 W trackie spotkania promocyjnego udostępnione 

zostały bezpłatnie dmuchane place zabaw dla dzieci,  

a wszyscy uczestnicy zjedli ciepły posiłek. Wszyscy 

zainteresowani uczestnicy otrzymali barwny album, który 

wzbogaci domowe biblioteczki.  

 Nowa, 150-stronicowa publikacja ma na celu 

popularyzację wiedzy o historii Zarzecza i okolic,  

a tym samym promocję Gminy Zarzecze wśród     

 

 

 

społeczności lokalnej. Jest to pierwsza publikacja wydana 

przez Gminę Zarzecze, która prezentuje zarzecki pałac na 

przestrzeni dwustu lat. Autorem albumu jest znany 

regionalista Janusz Motyka, autor wydanego osiem lat 

temu albumu „Gmina Zarzecze w obiektywie”.  

 

Paweł Płocica 

 

 

PROJEKT „KSIĄŻKA DLA SENIORA NA TELEFON W GMINIE ZARZECZE” 

 

PAŁAC DZIEDUSZYCKICH W ZARZECZU NA PRZESTRZENI 200 LAT 
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 W niedzielę 16 sierpnia 2020 r. Ks. Prałat Zenon 

Ruchlewicz Proboszcz Parafii św. Michała Archanioła  

w Zarzeczu odprawił uroczystą Mszę św. podczas której 

pożegnał się z parafianami w związku z przejściem  

na emeryturę. 

 Ks. Zenon Ruchlewicz urodził się 2 listopada  

1950 r. w miejscowości Górki k/Brzozowa.  W roku 1969 

podjął studia w Wyższym Seminarium Duchownym  

w Przemyślu. W 1975 roku otrzymał święcenia kapłańskie. 

W kolejnych latach Ks. Zenon  pracował  jako wikariusz 

kolejno w parafiach Sarzyna (1975- 1978), Łopuszka Wielka 

(1978- 1979), Tyczyn (1979- 1982), Łańcut (1982- 1985).   

W roku 1985 objął probostwo w Jabłonce i obowiązki  

te sprawował tam do roku 1996.  

 Dnia 4 sierpnia 1996 roku został mianowany 

proboszczem w Parafii św. Michała Archanioła w Zarzeczu. 

Od roku 2000 pełnił funkcję dziekana Dekanatu  

Przeworsk II. Ks. Zenon Ruchlewicz obowiązki proboszcza 

w Zarzeczu pełnił przez 24 lata. W tym czasie 

współpracował z 23 wikarymi udzielając im licznych 

wskazówek oraz duchowego wsparcia jako przełożony.  

 Podczas pracy w Parafii Zarzecze podejmował 

wiele prac remontowych oraz budowlanych. Jedną  

z pierwszych inwestycji było położenie chodników z kostki 

na miejscowym cmentarzu. Następnie gruntowny remont 

plebanii połączony z zagospodarowaniem poddasza; 

ocieplenie Domu Sióstr; renowacja tynków zewnętrznych 

kościoła; konserwacja stacji Drogi Krzyżowej; gruntowny 

remont organów; położenie kostki wokół kościoła  

i plebanii. Do największych inwestycji zaliczyć należy 

budowę kaplicy na cmentarzu oraz malowanie kościoła. 

 Ważną rolę w pracy kapłańskiej Ks. Zenona 

Ruchlewicza było niewątpliwie wsparcie duchowe 

parafian. To za sprawą jego starań Parafię Zarzecze 

nawiedził Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, następnie 

Figura Świętego Michała Archanioła oraz Krzyż Papieski. 

Ks.  Zenon zaangażował się również i doprowadził do 

sprowadzenia Relikwii Świętego Jana Pawła II. Za jego 

sprawą parafia włączyła się w Nabożeństwa Fatimskie  

w każdą pierwszą sobotę miesiąca; Jerycho Różańcowe; 

Nabożeństwo do Świętego Michała Archanioła oraz 

Nabożeństwo do Świętego Jana Pawła II. Ważnym 

wydarzeniem dla parafian było również sprowadzenie 

Relikwii Świętej Faustyny Kowalskiej i ustanowienie 

modlitwy w każdy piątek oraz wprowadzenie Modlitwy  

za konających każdego dnia o godz. 15. 

 W swoim słowie w czasie pożegnania Ks. Zenon 

Ruchlewicz podkreślił dobrą współpracę z władzami 

samorządowymi powiatu oraz gminy, dyrektorami szkół  

i nauczycielami oraz z organizacjami społecznymi 

działającymi na terenie Gminy Zarzecze. 

 Parafianie w tym szczególnym dniu dziękowali 

Prałatowi za trud posługi w parafialnej wspólnocie; życzyli 

długich lat przepełnionych zdrowiem, pomyślnością  

i ludzką życzliwością, dni pełnych słońca i radości oraz 

wszystkiego co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.  

Życzyli również, aby każdy dzień na emeryturze był 

jedynym i niepowtarzalnym...  

Barbara Zięba 

PARAFIA ZARZECZE ŻEGNA PROBOSZCZA ODCHODZĄCEGO NA EMERYTURĘ 
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 Pierwowzór obecnej murowanej kapliczki 

maryjnej, usytuowanej w środku wsi Zarzecze, wzniesiony 

został przez nieznanego z imienia murarza, pośród 

zarzeckich pastwisk w roku 1874. Podstawę budulca 

stanowiła zaprawa wapienna, kapliczkę wzniesiono bez 

fundamentów. Front kapliczki zwrócony był w stronę 

wschodnią (w owym czasie teren ten stanowiły jednolite 

pastwiska, nie było pomiędzy nimi drogi, została  

zbudowana przez okupanta w latach drugiej wojny 

światowej). 

 Przez ponad wiek miejsce to stanowiło dla 

mieszkańców obiekt kultu maryjnego. Umieszony  

w ołtarzu kapliczki obraz Maryi był dla wielu mieszkańców 

powiernikiem próśb i trosk ich życia codziennego.   

Przy kapliczce śpiewano majówki, od niej rozpoczynano 

korowód z wieńcami dożynkowymi, świecono pokarmy, 

spod kapliczki wyruszały procesje religijne, m.in. procesja 

z krzyżem misyjnym w roku 1937,   na ołtarzu  w kapliczce 

składano wota ofiarne. Kapliczka stała się niemym 

świadkiem historii, wrosła w krajobraz Zarzecza i serca 

Zarzeczan,  przetrwała lata pierwszej i drugiej wojny 

światowej.  

 Tak miejsce to wspomina po latach, urodzona  

i wychowana w Zarzeczu Wanda Kwietko (z. d. Król), 

obecnie 87-letnia mieszkanka Knurowa: „pamiętam, 

doskonale pamiętam tę naszą kapliczkę. Ileż to się człowiek  

tam nabiegał, namodlił, nażalił, namaił. Ta kapliczka była 

skromna, biedna, tak biedna jak i my wtedy”.  

 

 

 W  roku 1968 kopia obrazu Matki Boskiej 

Częstochowskiej nawiedziła tutejszą parafię.  

Po peregrynacji, kopia owa wraz z odręczną dedykacja 

Księdza Kard. Stefan Wyszyńskiego umieszczona została   

w ołtarzyku kapliczki, obecnie znajduje się na jej bocznej 

ścianie.  

 Pomimo przeprowadzanych doraźnych remontów 

z biegiem lat  stan techniczny kapliczki pogarszał się. 

Kapliczka zaczęła się przechylać i  rozpadać.  W latach 

1994-1996, dzięki staraniom ówczesnego sołtysa wsi 

Zarzecze Józefa Skałuby, przy pomocy miejscowych 

rzemieślników, obok starej kapliczki wzniesiono jej wierną 

kopie, ale zwróconą wejściem do drogi. Zabieg taki był 

możliwy tylko dlatego, że kapliczka nie była notowana   

w rejestrze, a jedynie w ewidencji zabytków. Wszystko to 

odbyło się jednak za zgodą  i pod czujnym nadzorem 

konserwatora zabytków. Uroczyste poświecenie 

odbudowanej kapliczki miało miejsce  15.08.1996 roku.  

 Z oryginalnych elementów pozostałych po 

pierwowzorze w nowej kapliczce zachował się jedynie 

dębowy, trzyskrzydłowy ołtarzyk,  obraz w nim umieszony 

jest już współczesny. 

 W bieżącym roku, po 24 latach od budowy,  dzięki 

wsparciu finansowemu wielu darczyńców i dotacji  z rady 

sołeckiej dokonano odnowy elewacji, osuszenia 

fundamentów, zrobiono izolacje pionową, położono nową 

kostkę wokół kapliczki, zainstalowane  zostało dodatkowe 

oświetlenie, zrekultywowano  teren przy  kapliczce, 

dokonano  nasadzeń, w ołtarzu umieszczony został nowy 

obraz maryjny. Wiele pracy i trudu w  doprowadzenie 

kapliczki i jej otoczenia do obecnego stanu włożyły, m.in. 

Panie z KGW Zarzecze. Opiekę  nad kapliczką sprawuje 

sołtys wsi, sąsiedzi oraz panie z miejscowego KGW.  

W przyszłym roku planuje się stworzenie wokół kapliczki 

oazy zieleni, poprzez nasadzenia drzewek i krzewów 

ozdobnych.  

Agata Szczepanik 

 

KAPLICZKA POŚRÓD WIOSKI 
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 W dniu 25 czerwca br. Wójt Gminy Zarzecze 

Tomasz Bury wręczył najzdolniejszym uczniom stypendia 

za wysokie wyniki w nauce, szczególne osiągnięcia w roku 

szkolnym 2019/2020. Rodzicom zaś wręczył listy 

gratulacyjne i wyraził słowa uznania za wychowanie tak 

wspaniałych młodych ludzi.  

 Stypendia otrzymało dziesięciu uczniów, którzy 

spełnili kryteria określone w „Gminnym programie 

wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Zarzecze”. 

 Wójt Gminy Zarzecze Tomasz Bury życzył 

stypendystom, aby dotychczasowe osiągnięcia były 

niewyczerpanym źródłem twórczych poszukiwań, aby 

inspirowały do nowych pomysłów, aby otwierały drogę  

do realizacji najbardziej ambitnych planów

Szkoła Uczeń Klasa 
Średnia 

ocen 
Osiągnięcia 

Maćkówka 
Daniel 

Marek 
VII 5,3 

1. Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza  

i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość  

i granice Rzeczypospolitej”. 

2. Udział w Międzypowiatowym Konkursie Matematyczno–Fizycznym. 

Żurawiczki 

Jowita 

Wasyliszyn 
VIII 5,31 

1. Laureatka VII Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego  
„Po polsku o historii”. 

2. Laureatka IV edycji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego  

„Od unii lubelskiej do Unii Europejskiej”. 

Katarzyna 

Jarosz 
VII 5,00 

Laureatka I-go miejsca w XIV Wojewódzkim Konkursie Młodzieży 

Szkolnej na „Najlepszy produkt turystyczny mojej Małej Ojczyzny – jakiej 

nie znacie”. 

Monika 

Bieniasz 
VII 5,00 

Laureatka I-go miejsca w XIV Wojewódzkim Konkursie Młodzieży 

Szkolnej na „Najlepszy produkt turystyczny mojej Małej Ojczyzny – jakiej 

nie znacie”. 

Julia 

Kościńska 
VI 5,1 

1. I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wokalnym – Wygraj Szansę   

(TV Media – Agencja Telewizyjno–Estradowa – Łódź). 

2. Nominacja w kategorii II do udziału w Finale XXX Podkarpackiego 

Festiwalu Piosenki Śpiewaj Razem z Nami. 

Zuzanna 

Trelka 
VI 5,3 

Finalistka IV edycji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego  

„Od unii lubelskiej do Unii Europejskiej”. 

STYPENDIA WÓJTA GMINY ZARZECZE 
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Zarzecze 

Amelia 

Kasperska 
VIII B 5,44 

1. Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego  

„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922.  

O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”. 

2. Finalistka VIII Ogólnopolskiego Maratonu Matematycznego 

„BANACHIADA”. 

Weronika 

Szymańska 
VIII B 5,17 

1. Finalistka Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki. 

2. Finalistka VIII Ogólnopolskiego Maratonu Matematycznego 

„BANACHIADA”. 

Gabriel 

Kwaśniak 
VI A 5,5 

1. I miejsce w II Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „Strofy  

o Ojczyźnie” dla uczniów szkół noszących imię Jana Pawła II. 

2. Finalista II Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „WOLNOŚĆ JEST 

W NAS. KU PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”. 

Jakub  

Broda 
VI A 5,25 Finalista II Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „WOLNOŚĆ JEST  

W NAS. KU PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”. 

Katarzyna Kulpa 

 

 

 Nasze Przedszkole serdecznie przywitało dzieci po 

wakacjach. Na obie grupy przedszkolaków Panie 

przygotowały mnóstwo atrakcji. Często w użyciu były 

chusty animacyjne, balony, kredy chodnikowe, bańki 

mydlane oraz różne rekwizyty podczas zajęć 

gimnastycznych – hula hop, skakanki, piłki.  

 Przedszkolaki miały wiele okazji do wspólnych 

zabaw z rówieśnikami – w sali i na placu zabaw. Dzięki 

ładnej pogodzie, która długo była z nami, mogliśmy 

spacerować i zwiedzać naszą okolicę i pobliski park, 

szukając oznak zbliżającej się jesieni. Dzieci zapoznały się  

z zasadami bezpiecznego zachowania na ulicy. Dzięki 

zajęciom zorganizowanym przez Ochotniczą Straż Pożarną 

z  Zarzecza, poznaliśmy zawód strażaka i dokładnie 

zapoznaliśmy się ze sprzętem i strojem strażackim.  

 Braliśmy udział w różnych akcjach np.  

w Ogólnopolskim Dniu Pustej Klasy. Świętowaliśmy 

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, Dzień Kropki, Dzień 

Chłopaka, Dzień Marchewki. Taka forma zajęć jest bardzo 

lubiana przez nasze przedszkolaki. W sposób szczególny 

świętujemy urodziny każdego dziecka. Rozpoczęliśmy 

realizację Ogólnopolskich projektów edukacyjnych oraz 

zajęć ruchowych prowadzonych przez trenerów GOSiR.  

Nasze przedszkole na nowo wypełniły radosne, dziecięce 

głosy. Każdego dnia dzieje się coś nowego, ciekawego 

dzięki czemu dzieci z uśmiechem na buziach chętnie 

przychodzą do przedszkola.  

 

 

 

Monika Przewrocka 

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZARZECZU 
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 W dniu 16 października br. w Szkole Podstawowej 

im. św. Królowej Jadwigi w Maćkówce odbył się  

II Wojewódzki Konkurs o Patronce- Świętej Królowej 

Jadwidze. Patronat Honorowy nad Konkursem objęli: 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 

Podkarpacki Kurator Oświaty, Starosta Powiatu 

Przeworskiego oraz Wójt Gminy Zarzecze. Konkurs 

adresowany był do uczniów szkół podstawowych klas I-III 

oraz IV-VIII noszących imię św. Królowej Jadwigi z terenu 

Województwa Podkarpackiego oraz uczniów szkół 

podstawowych z terenu Powiatu Przeworskiego. 

Rozstrzygnięto go w trzech kategoriach tematycznych: 

plastycznej, literackiej oraz wiedzy o życiu i działalności 

św. Królowej Jadwigi. Wręczenie nagród laureatom 

Konkursu poprzedziła część artystyczna w wykonaniu 

najmłodszych uczniów naszej szkoły.   

W II edycji wzięło udział łącznie 64 uczniów: 24 w konkursie 

plastycznym, 25 w konkursie literackim oraz 15 w finale 

konkursu wiedzy. 

 

Nagrody i wyróżnienia zostały przyznane następującym 

osobom: 

Konkurs plastyczny (kategoria klas I-III): 

I miejsce - Marcel Bielec (Żurawiczki), I miejsce - Fabian 

Kurek (Maćkówka), II miejsce - Martyna Wojdanowska 

(Izdebki), II miejsce - Błażej Kosior (Alfredówka), III miejsce 

- Kornelia Magoń (Żurawiczki). Wyróżnienia: Emilia Nowak 

(Tapin), Kajetan Kowalik (Maćkówka), Aleksandra Świerk 

(Żurawiczki). 

Konkurs literacki (kategoria klas IV- VI): I miejsce - Julia 

Magoń (Zarzecze), II miejsce - Nicola Obłoza (Maćkówka), 

III miejsce - Laura Bogusz (Wólka Podleśna). Wyróżnienia: 

Milena Orzechowska, Julia Barszczak,  Adrian Siupik 

(Żurawiczki). 

Konkurs literacki (kategoria klas VII- VIII): I miejsce - Maja 

Pszczółkowska (Wólka Podleśna), II miejsce - Aleksandra 

Drżał (Wólka Podleśna), III miejsce - Izabela Potoczna 

(Tapin). Wyróżnienia: Aleksander Dzieża (Jagiełła), 

Magdalena Słysz (Maćkówka), Martyna Pieczko 

(Maćkówka). 

Konkurs wiedzy: I miejsce - Drużyna SP Maćkówka,  

II miejsce - Drużyna SP Tapin, III miejsce - Drużyna  

SP Żurawiczki. Wyróżnienia: Drużyny SP Dębów i Zarzecze. 

Wszyscy uczestnicy Finału otrzymali pamiątkowe dyplomy. 

Z kolei laureaci i wyróżnieni otrzymali nagrody 

ufundowane przez Starostę Powiatu Przeworskiego oraz 

Wójta Gminy Zarzecze. 

 

Barbara Zięba 

II WOJEWÓDZKI KONKURS O PATRONCE – ŚWIĘTEJ KRÓLOWEJ JADWIDZE 

 



KURIER ZARZECKI  GRUDZIEŃ 2020 

 

  

 26 

 

 

 

„PROGRAM DLA SZKÓŁ” 

 To program upowszechniający 

spożywanie mleka, owoców  i warzyw pn. 

„Program dla szkół”. W klasach I-V dzieci 

będą otrzymywały owoce, warzywa, 

soki/przeciery owocowe, mleko i produkty 

mleczne przez 12 wybranych tygodni, od 

29 września 2020 do 15 stycznia 2021. 

 „Program dla szkół” skierowany 

jest m.in. do dzieci z klas I-V szkół 

podstawowych.  

  Celem „Programu dla szkół” jest 

trwała zmiana nawyków żywieniowych 

dzieci poprzez zwiększenie udziału 

owoców i warzyw oraz mleka i przetworów 

mlecznych w ich codziennej diecie. 

Program ma również na celu 

propagowanie zdrowego odżywiania 

poprzez działania towarzyszące  

o charakterze edukacyjnym realizowane  

w szkołach podstawowych. 

 

PROJEKT „MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI” 

 Projekt „Międzynarodowa współpraca ze 

szkołami” – organizacja „Zielonej szkoły” dla szkoły 

partnerskiej - Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie.  

W ramach tego projektu 40 osobowa grupa młodzieży oraz 

nauczycieli miała możliwość zwiedzenia Podkarpacia oraz 

uczestniczenia w Święcie Szkoły w Zarzeczu oraz w Zjedzie 

Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej  

w Jasienicy Rosielnej. Uczniowie Progimnazjum 

Wileńskiego gościli także w kilku szkołach noszących  

im. Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej. Wartość 

projektu 5000 zł. 
 

PROJEKT TEATRU INTERNETOWEGO „ITEATR” 

Projekt teatru internetowego „Iteatr” został 

zorganizowany we współpracy z Telewizją Rzeszów. 

Uczniowie wzięli udział w spektaklach teatralnych live, 

odgrywanych na żywo na deskach różnych polskich 

teatrów. Spektakle są tak dobrane, by mogła wziąć udział 

w nich jak najszersza szkolna publiczność. Opiekun 

projektu Jan Szajny, wicedyrektor szkoły. 

 

 

PROJEKTY REALIZOWANE W ZESPOLE SZKÓŁ W ZARZECZU 
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PROJEKT „DZIEL SIĘ UŚMIECHEM” 

 Projekt „Dziel się Uśmiechem”. Polega na 

uświadamianiu dzieciom prawidłowego dbania o higienę 

jamy ustnej. Wszystkie dzieci z klas 1-6 otrzymały  

w ramach programu zestawy do pielęgnacji zębów, 

składające się ze szczotki, pasty oraz bezcukrowej gumy  

do żucia oraz materiały edukacyjne. 

 

PROJEKT „UCZELNIE SZKOŁOM – O FINANSACH Z NBP AKADEMICKI PORTFEL WIEDZY O FINANSACH” 

 Celem głównym projektu było poszerzenie wiedzy 

i umiejętności uczniów w zakresie finansów osobistych. 

 Uczniowie klas  VIII wzięli udział w warsztatach 

prowadzonych przez specjalistów – wykładowców 

Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu 

Rzeszowskiego oraz w lekcji muzealnej w Muzeum 

Okręgowym w Rzeszowie. Wcześniej zajęcia  

z pracownikami Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyły się  

w szkole. Opiekunem projektu była pani Grażyna 

Rzeszutek.  

 

 

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT PN. „TEATR JEST DOBRY NA WSZYSTKO” 

 Projekt pn. „Teatr jest dobry na wszystko”  

w ramach ogólnopolskiego programu „Projektanci 

edukacji”. Uczniom klasy III przyznano grant finansowy 

oraz półroczną prenumeratę miesięcznika FOCUS,  

a szkoła otrzymała tytuł: „Dobrze zaPROJEKTowana szkoła 

2020. Projekt teatralny realizowany był przez pana 

Wacława Wdowiaka. Wartość projektu to 1.000 zł. 

 

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM PN. „ARCHI-PRZYGODY” 

 To program z zakresu edukacji architektonicznej 

stworzony dla dzieci w młodszym wieku szkolnym.  

Jego główne założenia skupiają się wokół: nabywania przez 

dzieci świadomości otaczającej ich przestrzeni, 

zrozumienia procesu projektowania i realizacji budowli 

oraz jej wpływu na otoczenie, a także docenienie tradycji 

architektonicznych  i środowiska naturalnego.  W projekcie 

biorą udział uczniowie klasy 1b. Pierwsze zajęcia dzieci 

mają już za sobą. Wartość projektu 3 tys. zł. Opiekunem 

projektu jest pani Beata Prymon. 

PROJEKT PN. „POLSKA POEZJA RELIGIJNA” 

 Projekt związany z 100 rocznicą urodzin św. Jana 

Pawła II i beatyfikacji księdza Prymasa Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego, współpraca z Teatrem im. Wandy 

Siemaszkowej  w Rzeszowie. Udział w tym projekcie bierze 

uczeń naszej szkoły Gabriel Kwaśniak, który został 

zaproszony do współpracy z teatrem. Opiekunem projektu 

jest pani Barbara Zięba. 
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OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY „TRADYCYJNY SAD” 

 To ogólnopolski projekt edukacyjny organizowany 

przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z myślą  

o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski i zdrowiu 

społeczeństwa. Projekt polega na poznaniu sadowniczego 

dziedzictwa polskich ziem i restytucji starych odmian 

drzew w formie szkolnego mini sadu składającego się z co 

najmniej 5 drzew sadzonych swobodnie na 

ogólnodostępnym terenie. W ramach projektu założony 

został w szkole  zespół „Eko –Sadownicy”, w skład którego 

wchodzi grupa uczniów klasy 5-6. Grupa otrzymała grant  

w kwocie 200 zł. na założenie mini sadu śliw. Opiekunem 

projektu jest pani Anna Ilasz-Kuszek. 

 

 

PROJEKT „ERASMUS PLUS” 

 Projekt „Erasmus plus” – międzynarodowa 

wymian młodzieży pn. „Make the Social Media a Safe 

Place”.  Projekt zakłada współpracę takich państw jak 

Włochy, Turcja, Macedonia Rumunia, Polska (Zarzecze).  

Projekt realizowany będzie w latach  2020-2022. Wartość 

projektu po stronie Zespołu Szkół w Zarzeczu to  40 tys. 

euro. Głównym opiekunem projektu jest pani Anna 

Wygnaniec, nauczyciel języka angielskiego w naszej szkole. 

EUROPEJSKI PROGRAM EDUKACYJNY PLASTICSEUROPE 

 „Plastek i jego zaczarowane pudełko” to 

europejski program edukacyjny PlasticsEurope 

przeznaczony dla młodszych uczniów szkoły podstawowej. 

„Plastek” pomaga dzieciom zrozumieć różnorodność  

i różne właściwości tworzyw sztucznych. W ramach 

projektu 21 września 2020 r. w zabytkowym pałacu 

Dzieduszyckich w Zarzeczu obyły się warsztaty 

szkoleniowe, podczas których nauczyciele klas 0-3 mieli 

okazję zapoznać się z doświadczeniami wchodzącymi  

w skład zestawu eksperymentalnego. Materiały w 

zestawie umożliwiają przeprowadzenie 5 doświadczeń.  

 Nasza szkoła otrzymała bezpłatnie pakiety 

edukacyjne składające się z czterech zestawów 

eksperymentalnych oraz kompletu książek dla uczniów, 

broszury pomocniczej dla nauczyciela, plakatów i filmików 

edukacyjnych. Wszystkie eksperymenty uczniowie mogą 

przeprowadzić samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela, 

łatwo i bezpiecznie - opis każdego doświadczenia i jego 

wyjaśnienie są omówione w książce dla uczniów. Program 

pomoże wzbudzić zainteresowanie zjawiskami i naukami 

przyrodniczymi i technicznymi wśród dzieci naszej szkoły  

w wieku 6-10 lat. Wcześniej odbył się konkurs na logo 

projektu.  

 

PROJEKT „ZDALNA SZKOŁA” 

 Projekt „Zdalna Szkoła” uruchomiony został w celu 

umożliwienia i ułatwienia zdalnej edukacji. Dzięki 

uzyskanej dotacji nasza szkoła otrzymała sprzęt 

komputerowy, który pomoże uczniom oraz nauczycielom 

jeszcze sprawniej prowadzić kształcenie na odległość. 

Wartość projektu to 63.600 zł. 
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PROJEKT „DRUKUJ Z UŚMIECHEM” 

 Zespół Szkół w Zarzeczu otrzymał z projektu 

Fundacji POLSAT i firmy HP w ramach Akcji  

„Drukuj z uśmiechem” 20 nowych laserowych drukarek. 

Celem akcji było wspieranie szeroko pojętej edukacji, 

opieki i wychowania dzieci i młodzieży w całej Polsce. 

Każda z nich wystarczy do wydrukowania nawet do 5000 

stron. Drukarki trafiły do wszystkich klasopracowni szkoły 

oraz do przedszkoli. Wartość otrzymanych drukarek  

to 17.400 zł. Opiekunem projektu był pan Jan Szajny, 

wicedyrektor szkoły. 

PROGRAM „DOBRZE JEMY ZE SZKOŁĄ NA WIDELCU” 

 „Dobrze Jemy” to program skierowany do uczniów 

zerówek oraz klas I-III szkół podstawowych.  

Celem organizatora, czyli Fundacji Szkoła na Widelcu,  

jest przede wszystkim edukacja w zakresie prawidłowego 

i świadomego żywienia oraz zachęcenie najmłodszych do 

gotowania.  

 Zajęcia odbywają się co miesiąc i mają charakter 

teoretyczny i praktyczny. Podczas warsztatów kulinarnych 

uczniowie dowiadują  się, jak gotować nie tylko zdrowo, 

ale również smacznie. 

 W ramach programu 23 października 2020 r.  

w klasie III b - Zespół Szkół w Zarzeczu odbyły się zajęcia 

„Jesienna królowa – dynia”. Uczniowie mieli możliwość 

zdobycia wiadomości na temat walorów zdrowotnych  

i odżywczych dyni, z pomocą nauczyciela wykonali zupę 

krem z tego warzywa według otrzymanego wcześniej 

przepisu i zachowaniem wymagań sanitarnych związanych 

z pandemią. Na zakończenie odbyła się wspólna 

degustacja potrawy. Zupa - krem z dyni bardzo wszystkim 

smakowała! Opiekunem projektu jest pani Małgorzata 

Rochacka. 

dr Krzysztof Majkowski 
 

 

 

PROJEKTY – DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE – WSPÓLNE DZIAŁANIE  

 Projekty oraz granty realizowane w szkole to nie 

tylko dodatkowe środki finansowe, które pozwalają 

wzbogacić ofertę edukacyjną naszej szkoły, podnieść 

jakość bazy dydaktycznej, ale również aktywizacja do 

działania uczniów i nauczycieli. Wprowadzanie pracy  

z projektem powoduje zwiększenie poczucia satysfakcji  

i naszego własnego sprawstwa. Takie działania sprzyjają 

współpracy i budowaniu dobrej atmosfery, angażują całą 

społeczność szkolną i promują naszą szkołę nie tylko  

w środowisku lokalnym.  

 Obecnie w naszej Szkole realizowanych jest kilka 

projektów w ramach różnych programów grantowych.  

Na finiszu są  już dwa „Badacze przeszłości” i „Młodzi na 

tropach przeszłości”. Wymiernym efektem wspomnianych 

projektów jest utworzenie nowoczesnej szkolnej izby 

pamięci, w której zostanie pokazana historia Żurawiczek  

i znajdzie się stała ekspozycja pamiątek ukazujących 

historię miejscowości i jej mieszkańców. Będzie to również 

nowoczesna pracownia historyczna. Wartość obu 

projektów to 7 tys. zł.  

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. BRATA ALBERTA W ŻURAWICZKACH 
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 Od września realizowany jest również autorski 

projekt grantowy finansowany przez fundację mBanku - 

„Geometrycznie zakręceni”. Dzięki grantowi zostały 

zorganizowane zajęcia pozalekcyjne z matematyki,  

których celem jest pokazanie nowatorskich metod 

nauczania matematyki. Dzięki pozyskanym funduszom 

zostało wzbogacone wyposażenie pracowni 

matematycznej o nowe pomoce dydaktyczne.  

 

 Kolejne dwa projekty realizowane są w ramach 

„Nawigator II – program rozwoju ekonomii społecznej”. 

Minigranty w kwocie 6 tys. każdy, pozwoliły na utworzenie 

wypożyczalni gier planszowych i sprzętu sportowego 

„Sposób na nudę”, która ma służyć nie tylko społeczności 

szkolnej, ale również lokalnej oraz wypożyczalni tabletów. 

Projekty promują również ekonomię społeczną w lokalnym 

środowisku. W ramach współpracy z Fundacją EFC Romana 

Czarneckiego udało się pozyskać dziesięć nowoczesnych 

laptopów, które wzbogaciły naszą bazę dydaktyczną i służą 

zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Wartość 

pozyskanego sprzętu to ponad 22 tys.   

 Od początku października realizowany jest 

również projekt „Kapsuła czasu - recepta na samotność” 

adresowany do osób starszych z miejscowości Żurawiczki. 

Pozyskane pieniądze (38 tys.) pozwolą na zakup 

nowoczesnego wyposażenia naszej szkoły oraz 

zorganizowanie warsztatów kulinarnych i informatycznych 

dla osób starszych. Warsztaty będą miały innowacyjną 

formułę, ponieważ będą prowadzone przez uczniów. 

Grant został pozyskany w ramach projektu pn. „INNOES”.  

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY Z WYDŁUŻONYM CZASEM PRACY  

 Od 1 września w Szkole Podstawowej  

w Żurawiczkach funkcjonuje oddział przedszkolny „Mali 

odkrywcy” z wydłużonym czasem pracy. Oddział pracuje 

od 6:30 do 16:30 i został utworzony w celu zapewnienia 

opieki wszystkim chętnym dzieciom w wieku od 3 do 5 lat. 

Obecnie do oddziału uczęszcza 20. wychowanków. 

Wydłużenie czasu pracy daje możliwość zorganizowania 

opieki dla dzieci, których rodzice pracują.  

 Zajęcia w oddziale prowadzone są w taki sposób, 

aby rozwijać u dzieci: samodzielność, pewność siebie, 

kreatywność, ciekawość poznawczą, umiejętność 

współpracy i umiejętności społeczne. Każdego dnia dzieci 

poprzez zabawę odkrywają tajemnice otaczającego świata 

i nabywają nowe umiejętności.  

 Pracujemy zgodnie z ustalonym ramowym planem 

dnia, w którym znalazło się miejsce na zajęcia edukacyjne 

realizowane w ramach podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego, zajęcia z języka angielskiego, 

zabawy integracyjne, muzyczno-ruchowe, logopedyczne, 

plastyczno-techniczne, wspólne posiłki i czas relaksu na 

leżakach. Na potrzeby nowego oddziału został 

przeprowadzony gruntowny remont, nie tylko 

odmalowano sale, ale położono nowe podłogi, 

przebudowano łazienkę, wymieniono stolarkę drzwiową. 

Dzięki przeprowadzonym pracom pomieszczeniom 

nadano nowoczesny, estetyczny wygląd i zapewniono 

bezpieczny pobyt wychowankom.  

Beata Klisz 
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PRZEJĘCIE SZKOŁY  

 

 Od 1 września 2019 r. organem prowadzącym 

naszą placówkę jest Gmina Zarzecze. Cieszymy się z tej 

decyzji i pragniemy podejmować nowe, ciekawe zadania 

zmierzające do rozwoju naszej szkoły. Ubiegły rok szkolny 

pokazał, że w tej nowej rzeczywistości można zrealizować 

wiele planów i projektów, z których skorzystała szkoła  

i gmina. Gmina Zarzecze przejęła majątek wartości 

niespełna 5 mln zł., na który składają się budynki szkoły, 

internatu, budynków gospodarczych, grunty o pow.  

5,06 ha oraz wyposażenie. 

 W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole 

utworzyliśmy dwie klasy pierwsze technikum kształcące  

w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych 

oraz technik logistyk. Cały rocznik liczy 60 uczniów.  

Wśród nich jest 12 uczniów z różnych regionów Ukrainy. 

Znacznie zwiększyła się liczba mieszkańców internatu. 

Obecnie w placówce przebywa 61 wychowanków.  

 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW 

 Stypendium Prezesa Rady Ministrów na najwyższe 

wyniki w nauce pobierają w tym roku uczniowie:  

Gabriela Gardziel – klasa III technikum: technik żywienia  

i usług gastronomicznych oraz Miłosz Kwaśniak – klasa II 

technikum: technik logistyk. 

 Uczniowie naszej szkoły kształcący się w zawodzie 

technik rolnik realizują swoje pasje nie tylko  

w gospodarstwie. Wojtek Kulpa – uczeń klasy II – pasjonuje 

się modelarstwem. Skleja z papieru i tektury modele 

maszyn rolniczych. Są to wykonane z mistrzowską 

precyzją, w określonej skali, miniaturki maszyn używanych 

wcześniej bądź obecnie w gospodarstwach. Wszystkie 

szczegóły się zgadzają. W pojazdach można kręcić 

kierownicą, otworzyć drzwi, odpiąć naczepy itp. 

Miniaturowy ciągnik wielkości ludzkiej dłoni, postawiony 

na grudce ziemi, można pomylić z autentycznym.  

Pracami Wojtka zainteresowała się Telewizja Rzeszów, 

która w październiku nakręciła reportaż z jego udziałem. 

 

PROJEKTY 

 Mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią,  

w szkole udało się przeprowadzić projekt „Uczelnie – 

Szkołom – o finansach z NBP” realizowany przez 

pracowników Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu 

Rzeszowskiego. W ramach tego przedsięwzięcia 

przeprowadzono w szkole cykl warsztatów dla uczniów 

oraz testy wiedzy ekonomicznej. Uczniowie mieli 

możliwość zwiedzenia Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, 

gdzie zostali zapoznani z historią pieniądza w Polsce. 

Następnie w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu 

Rzeszowskiego wzięli udział w warsztatach z zakresu 

inwestowania pieniądza. Zwieńczeniem projektu był test 

sprawdzający wiedzę uczestników nabytą podczas zajęć.  

 W ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa do biblioteki szkolnej zostały zakupione 

książki na kwotę 15.000 zł.  

Grażyna Winiarz

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. WINCENTEGO WITOSA W ZARZECZU 
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INWESTYCJE 

 W bieżącym roku przeprowadzono szereg 

inwestycji. Utworzono nową kotłownię, która ogrzewać 

będzie budynek szkoły.  

 

 W budynku internatu wyremontowano  

i wyposażono trzecie piętro. Jest to 15 pokoi oraz łazienki. 

Na dwóch piętrach wymieniono instalację elektryczną, 

wentylację w kuchni oraz rozbudowano monitoring.  

 

 

 W kwietniu w naszej szkole uruchomiliśmy 

strzelnicę multimedialną, która mieści się na I piętrze 

budynku internatu. Mogą z niej korzystać nie tylko 

uczniowie, ale również grupy korzystające z bazy 

internatu. Korzystanie ze strzelnicy umożliwi młodzieży 

kształcącej się w klasach mundurowych naszej szkoły 

doskonalenie umiejętności strzeleckich. Grupom 

zorganizowanym oraz młodzieży z internatu korzystanie  

z tego miejsca daje możliwość aktywnego i ciekawego 

spędzenia wolnego czasu. Obecnie do dyspozycji mamy 

cztery sztuki broni. Nasza strzelnica to pierwszy tego typu 

obiekt w regionie.  

 

 Wykonano również nowe parkingi, wymieniono 

chodniki oraz pokrycie dachowe na budynku przedszkola. 

W szkole wyremontowano salę gimnastyczną, 

wymieniono okna oraz zainstalowano klimatyzację.  

 

 Odnowiono także archiwum szkolne. Łącznie 

inwestycje wyniosły 493.652 zł.  

Grażyna Winiarz 
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POMOC DLA GMINY JAWORNIK POLSKI 

 Tomasz Bury – Wójt Gminy Zarzecze, Małgorzata 

Byrwa - Przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze oraz Anna 

Krzeszowska-Gwóźdź - Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Zarzeczu w dniu 14 lipca 2020 r. 

przekazali dla mieszkańców Gminy Jawornik Polski, którzy 

zostali poszkodowani w wyniku powodzi, cztery lodówki 

oraz bon o wartości 5.400 zł do zrealizowania w Centrum 

Budowlanym Łuczyk w Jaworniku Polskim.  

 Dziękujemy Radnym Gminy Zarzecze, Radnym 

Powiatowym z terenu Gminy Zarzecze, sołtysom z terenu 

Gminy Zarzecze, Mieszkańcom Zalesia, pracownikom 

Urzędu Gminy Zarzecze oraz jednostkom organizacyjnym 

Gminy Zarzecze, którzy wsparli potrzebujących. 
 

BEZPIECZNE WAKACJE Z GMINĄ ZARZECZE 

 W niedzielę, 2 sierpnia 2020 r. na terenie Zespołu 

Pałacowo-Parkowego w Zarzeczu można było miło spędzić 

czas w ramach Bezpieczne Wakacje z Gminą Zarzecze. 

Organizatorem spotkania był Wójt Gminy Zarzecze,  

przy współorganizacji Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Zarzeczu, Centrum Kultury w Zarzeczu  

i Gminnej Biblioteki w Zarzeczu. Uczestnicy mogli zobaczyć 

różne doświadczenia fizyczno-chemiczne, szukać skarbów 

na terenie parku, a następnie odbyło się losowanie nagród. 

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE REALIZACJĘ PROJEKTU LIDERZY KOOPERACJI 

 

 W dniu 6 września br. w Zespole Pałacowo-

Parkowym w Zarzeczu odbyło się spotkanie 

podsumowujące realizację projektu „Liderzy Kooperacji”. 

W spotkaniu uczestniczyła Anna Schmidt – Sekretarz Stanu 

w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  

jak również Małgorzata Dankowska – Dyrektor Wydziału 

Polityki Społecznej w Rzeszowie, Jerzy Jęczmienionka - 

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  

w Rzeszowie, Bogusław Urban - Starosta Przeworski, 

Wiesław Kubicki - Radny Powiatu Przeworskiego oraz 

przedstawiciele Rady Gminy w Zarzeczu i  sołtysi.  

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZARZECZU 
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 Spotkanie skierowane było przede wszystkim do 

rodzin w terenu gminy Zarzecze, które uczestniczyły  

w projekcie tj. 31 rodzin, w których jest osoba 

niepełnosprawna oraz 17 rodzin wielodzietnych. 

 Projekt Liderzy Kooperacji to model, który zakłada 

współpracę jednostek powiatowych i gminnych na rzecz 

rodzin. Gmina Zarzecze jako jedna z 6 gmin na terenie 

województwa podkarpackiego uczestniczy w tym 

projekcie, w roku 2018 w I-szym Kamieniu Milowym,  

a od 2019 r. w II-gim Kamieniu Milowym. 

 Zaproszeni goście wręczyli rodzinom upominki, 

które zostały zakupione w ramach projektu tj.: rodziny 

wielodzietne otrzymały: tablety i e-booki, środki czystości, 

gry edukacyjne oraz lekcje języka angielskiego, zaś rodziny 

z osobami niepełnosprawnymi: tablety, środki czystości, 

drobny sprzęt do rehabilitacji. Rodziny mogły miło spędzić 

czas i skorzystać z atrakcji, które zostały przygotowane 

przez organizatorów spotkania. 

 Projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej w Rzeszowie na podstawie umowy  

o współpracy dotyczącej pilotażu modelu kooperacji 

pomiędzy Województwem Podkarpackim – Regionalnym 

Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie, a Powiatem 

Przeworskim oraz Gminą Zarzecze, która została 

podpisana 6 czerwca 2019 r. 

 

WSPARCIE SENIORA W GMINIE ZARZECZE 

 W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-

19 przypominamy, iż seniorzy są grupą najbardziej 

narażoną na ciężki przebieg infekcji. Z tego względu ważne 

jest, aby osoby starsze z pełną starannością 

i zrozumieniem stosowały się do wydawanych zaleceń. 

 Informujemy, że osoba starsza, która decyduje się 

pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem 

epidemii może zadzwonić na ogólnopolską infolinię 

uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus 

Wsparcia Seniorów - 22 505 11 11. Przyjmujący zgłoszenie 

przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej 

w danej gminie. Pracownik gminnego ośrodka pomocy 

społecznej kontaktuje się wtedy telefonicznie z seniorem, 

w celu weryfikacji zgłoszenia i ustalenia formy wsparcia, 

która ma polegać w szczególności na dostarczeniu 

zakupów, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, 

w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.  

Koszty zakupów pokrywa w tym wypadku Senior. 

 Pomoc w organizacji zakupów osoby starsze mogą 

również otrzymać kontaktując się z GOPS pod numerem 

telefonu 16 640 11 86. 
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PROJEKT - „PAKIET OCHRONNY DLA OSÓB STARSZYCH, SAMOTNYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH” – SPOŁECZNOŚĆ 

LOKALNA NA RZECZ PROMOWANIA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO REALIZOWANEGO W 2020 R.  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu 

od czerwca do września 2020 r. realizował projekt  

pt. „Pakiet ochronny dla osób starszych, samotnych, 

niepełnosprawnych” – społeczność lokalna na rzecz 

promowania bezpieczeństwa zdrowotnego realizowanego 

w 2020 r. 

 Głównym celem projektu było działanie  

w obszarze ekonomii społecznej, które pozwoliło  

na wsparcie grupy osób w najtrudniejszej sytuacji w czasie 

epidemii koronawirusa. Działania ukierunkowane były na 

zapewnienie zabezpieczenia higienicznego i edukacyjnego 

osobom samotnym, starszym, niepełnosprawnym, którzy 

korzystali z pomocy GOPS w formie zasiłku stałego lub 

usług opiekuńczych.  

 Cele szczegółowe to: zapewnienie środków 

higienicznych do ochrony zdrowia osobom samotnym, 

starszym, niepełnosprawnym - przygotowanie oraz 

rozdystrybuowanie paczek; edukacja społeczna  

i zdrowotna poprzez stworzenie pakietu edukacyjno-

informacyjnego zawierającego informacje na temat: 

utrzymania podstawowych zasad higieny osobistej  

i otoczenia w czasie trwania epidemii, otrzymania pomocy 

psychologicznej, w zrobieniu zakupów,  w jaki sposób 

kontaktować się ze służbą zdrowia oraz innymi 

instytucjami świadczącymi pomoc na terenie gminy  

i powiatu, ekonomii społecznej, a także informacje  

na temat uzależnień; popularyzacja postaw społecznych – 

poprzez zwrócenie uwagi na grupę osób samotnych, 

starszych, niepełnosprawnych wśród społeczności 

lokalnej. 

 W ramach projektu zostały zakupione pakiety 

ochronne dla osób korzystających z pomocy Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu w formie zasiłków 

stałych i usług opiekuńczych oraz zostały przygotowane  

i przekazane materiały informacyjne dotyczące zasad 

bezpieczeństwa w związku z COVID-19, ekonomii 

społecznej, uzależnień. W lipcu br. pakiety ochronne 

(rękawiczki jednorazowe, środki dezynfekujące, maseczki, 

papier toaletowy, płyn do WC, płyn do mycia naczyń, płyn 

do prania, ręcznik kąpielowy, pościel, mydło do rąk),  

jak również materiały informacyjne zostały przekazane 

przez pracowników GOPS przy współpracy z Ochotniczą 

Strażą Pożarną w Zarzeczu do uczestników projektu. 

 Dziękujemy Caritas Archidiecezji Przemyskiej 

Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna 

Podraza, za pozytywną ocenę wniosku, dzięki czemu osoby 

z terenu gminy Zarzecze mogły skorzystać ze wsparcia. 

 

 

 

Projekt „NAWIGATOR II – program rozwoju ekonomii społecznej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś PRIORYTETOWA VIII Integracja społeczna Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie 
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PROGRAM CZYSTE POWIETRZE CZĘŚĆ 2 – WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ 

 Zaświadczenia o wysokości przeciętnego 

miesięcznego dochodu do Części 2 Programu 

Priorytetowego "Czyste Powietrze" w Gminie Zarzecze 

wydawane są przez GOPS w Zarzeczu. 

 Część 2 Programu Priorytetowego Czyste 

Powietrze obejmuje dofinansowanie do działań 

termomodernizacyjnych, które mają na celu 

przeciwdziałanie tzw. niskiej emisji oraz poprawę 

efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych.  

 W ramach uruchomionego naboru wniosków 

można uzyskać nawet do 100% kosztów kwalifikowanych 

na przeprowadzenie audytu energetycznego, do 75% 

faktycznie poniesionych kosztów podłączenia do sieci 

ciepłowniczej wraz z przyłączem czy na zakup i montaż 

kotłowni gazowej, do 50% faktycznie poniesionych 

kosztów zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej 

oraz do 60% faktycznie poniesionych kosztów na pozostałe 

rodzaje działań. Maksymalną kwotę dotacji w tej części 

Programu  37.000 zł – można uzyskać w przypadku, kiedy 

Wnioskodawca zdecyduje się na wymianę źródła ciepła 

oraz montaż instalacji  fotowoltaicznej.   

Beneficjentem Części 2 programu może zostać osoba 

fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki: 

 jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego 

w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego  

z wyodrębnioną księgą wieczystą, 

 przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej 

gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu 

wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – 

Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty: 

1.400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1.960 zł 

w gospodarstwie jednoosobowym. 

 Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności 

gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa 

powyżej, z  tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności 

gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony  

został przeciętny miesięczny dochód wskazany  

w zaświadczeniu, nie przekracza trzydziestokrotności 

kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

 W ramach Części 2 programu istnieje możliwość 

finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do sześciu 

miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie 

oraz nie wcześniej niż w dniu 15.05.2020 r.  

 Część 2 programu umożliwia także 

dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod 

warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż  

6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie 

oraz nie wcześniej niż w dniu 15.05.2020 r. Informacje 

dotyczące programu Czyste powietrze część 2 można 

uzyskać pod numerem telefonu 22 340 40 90.  

 Wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem 

zaświadczenia zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Zarzeczu. Ze względu na okres pandemii 

prosimy osoby o wcześniejsze umawianie się na wizyty  

pod nr tel. 16 640 11 86.

PROGRAM „USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” EDYCJA 2020 W RAMACH 

SOLIDARNOŚCIOWEGO FUNDUSZU WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 

 W roku bieżącym świadczone były specjalistyczne 

usługi opiekuńcze przez rehabilitantów i fizjoterapeutów 

dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności  

do 75 roku życia, jak również dla dzieci do 16 roku życia 

posiadających orzeczenie o niepełnosprawności ze 

wskazaniami. Ze wsparcia skorzystało 20 osób, pomoc 

świadczona była w miejscu zamieszkania. 

Anna Krzeszowska-Gwóźdź
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 Po długiej nieobecności spowodowanej pandemią 

wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2, uczestnicy z ulgą 

powrócili do Środowiskowego Domu Samopomocy.  

W ciągu 3 miesięcy, podczas których nasze ośrodki miały 

zawieszoną działalność, staraliśmy się systematycznie 

odwiedzać podopiecznych w ich domach. Najbardziej 

potrzebującym dostarczaliśmy m.in. środki czystości, 

ciepłe posiłki czy pomagaliśmy w robieniu zakupów. 

 Powoli wracaliśmy do normalnego 

funkcjonowania w nowej rzeczywistości, gdzie trzeba dbać 

o bezpieczeństwo swoje i innych. Przestrzeganie 

podstawowych zasad reżimu sanitarnego tj. maski, częsta 

dezynfekcja rąk, zachowany dystans społeczny to 

priorytety w codziennym naszym życiu. Nasi uczestnicy 

powoli przyzwyczajali się do nowych zasad 

obowiązujących w ośrodku; zdają sobie sprawę, że ich 

przestrzegając, dbają o bezpieczeństwo nie tylko swoje ale 

i współtowarzyszy.  

 

 W sierpniu mieliśmy zaszczyt gościć  

w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zalesiu 

Dyrektora Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ks. Artura 

Jańca. Impreza plenerowa miała na celu podziękowania za 

udział w projekcie „Aktywni Niepełnosprawni”,  

w którym nasi uczestnicy i pracownicy biorą udział już  

od półtora roku. Obecni byli również dziennikarze, 

przeprowadzający wywiady z niektórymi uczestnikami. 

Swoją obecnością zaszczycili nas również Wójt Gminy 

Zarzecze Tomasz Bury, Wójt Gminy Tryńcza Ryszard 

Jędruch, Dyrektor CIS Sebastian Litwin, Dyrektor Centrum 

Kultury w Zarzeczu Barbara Szczygieł.  

 Spotkanie przebiegało w miłej i radosnej 

atmosferze, wszystkim bardzo smakowała kiełbaska  

i kaszanka z grilla, jednak najbardziej rewelacyjny okazał 

się sernik z sosem malinowym.  

 

 Korzystając z pięknej pogody, wybieraliśmy się na 

grzybobranie do pobliskiego lasu. Obcując z przyrodą, 

uczestnicy wyciszali się i nabierali dystansu do obecnej 

rzeczywistości, która dla niektórych jest trudna do 

zaakceptowania. Każdy znaleziony grzybek wywoływał 

uśmiech na twarzy znalazcy. 

 

 We wrześniu byliśmy na Warsztatach 

Artystycznych w Łopuszce Wielkiej, zorganizowanych 

przez tamtejszy ŚDS. Nasi uczestnicy sprawdzali się  

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ZALESIU  
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w warsztatach kulinarnych, plastycznych, stolarskich  

i fotograficznych. Warsztaty były okazją do spotkania  

z uczestnikami z innych ośrodków, do wspólnych rozmów  

i wymienienia doświadczeń. Każdy taki wyjazd jest 

ważnym wydarzeniem w życiu naszych uczestników, jest 

oderwaniem do codziennych trosk. 

 Podobną okazją do odprężenia był wyjazd do kina 

„Warszawa” do Przeworska, na seans filmu „25 lat 

niewinności. Historia Tomasza Komendy”. Był to bardzo 

wzruszający i dający dużo do myślenia film, 

przedstawiający realia polskiego więziennictwa. 

 W Środowiskowym Domu Samopomocy, mimo 

panującej pandemii, życie toczy się dalej. Celebrujemy 

urodziny uczestników, oprócz kulinarnego realizujemy 

wszystkie treningi, dbając oczywiście o bezpieczeństwo 

każdego z nas. W ośrodku w Zalesiu powstała „strefa 

relaksu”, mianowicie stanęła piękna drewniana altana oraz 

dwie huśtawki, dzięki którym nasi uczestnicy mogą 

wypoczywać pośród odgłosów natury.  

 Zdarzyły się też smutne wydarzenia. Pożegnaliśmy 

kilkoro z naszych uczestników, którzy po ciężkich 

chorobach, odeszli z tego świata. Pozostaną na zawsze  

w naszych wspomnieniach, pamięć o nich będziemy 

pielęgnować, odwiedzając ich groby. 

 Czas, w których przyszło nam teraz żyć, jest czasem 

trudnym, niepewnym. My, jako Środowiskowy Dom 

Samopomocy, staramy się zapewnić maksymalne 

bezpieczeństwo dla naszych uczestników. Dbamy  

o zachowanie reżimu sanitarnego, poprzez przestrzeganie 

podstawowych zasad higieny, nasi uczestnicy wiedzą,  

że w każdej sytuacji mogą polegać na każdym  

z pracowników. Wszystkim czytelnikom Kuriera życzymy 

zdrowia i wytrwałości w czasie pandemii.  

Anna Pejner-Szymańska 

 

 

 

DOTACJE DLA NASZYCH KLUBÓW SPORTOWYCH  

 5 czerwca 2020 r. Ministerstwo Sportu ogłosiło 

wyniki programu ,,Klub". Jest to program, który wspiera 

finansowo kluby sportowe. Tegoroczna edycja okazała się 

rekordowa dla naszej Gminy. Wszystkie kluby z naszego 

terenu znalazły się na liście z dofinansowaniem  

w wysokości 10 000 zł, co daje łączna kwotę dodatkowych 

100 000 zł do budżetów klubowych. Dofinansowanie 

otrzymają: Błękitni Maćkówka, Zorza Zarzecze, Gminna 

Akademia Piłkarska Zarzecze, Gminny Klub Sportowy 

Futsal Zarzecze, UKS Koliber Zarzecze, KS Kisielów, LKS 

Wisełka Siennów, Błyskawica Rożniatów, Stowarzyszenie 

Sportowe „Badminton Zarzecze”, Żuraw Żurawiczki. 

Wnioski przygotował Dyrektor GOSiR w Zarzeczu oraz 

Radny Powiatu Przeworskiego Łukasz Laska. 

GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZARZECZU 
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WAKACYJNY RAJD ROWEROWY  

 W niedzielę 21 czerwca odbył się Wakacyjny Rajd 

Rowerowy Szlakiem Gminy Zarzecze. Wtedy też nastąpiło 

oficjalne otwarcie Gminnych Tras Rowerowych, których na 

terenie Gminy Zarzecze jest 4 i mają różny poziom 

trudności o łącznej długości 80 km.  

 Głównymi organizatorami wydarzenia byli Wójt 

Gminy Zarzecze oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji  

w Zarzeczu.  Do organizacji przyłączył się także 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

w Przeworsku, z którym wspólnie wzięliśmy udział w akcji 

pod nazwą WYKRĘCAMY WIRUSA, mającej na celu 

wsparcie finansowe Przeworskiego Szpitala. 

 Rajd okazał się rekordowym wydarzeniem, gdyż na 

jego starcie zameldowało się 140 rowerzystów w wieku  

od 7 do 85 lat. Mimo niekorzystnych prognoz pogodowych 

udało nam się przejechać zaplanowaną 30 km trasę, która 

prowadziła niedawno powstałymi Rowerowymi Trasami 

Gminy Zarzecze.  

 Rajd wiódł nas drogami asfaltowymi, leśnymi  

i szutrowymi co niewątpliwie urozmaiciło wycieczkę  

i pokazało Gminę Zarzecze z nieco innej strony.  

Po zakończeniu rajdu wszyscy uczestnicy skorzystali  

z ciepłego posiłku oraz mieli możliwość zwiedzenia 

Muzeum w Pałacu Dzieduszyckich.  

GMINNA WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW 

 19 czerwca br. rozpoczęła działalność Gminna 

Wypożyczalnia Rowerów, działająca przy Gminnym 

Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zarzeczu. W wypożyczalni  

na ten moment do dyspozycji jest 10 rowerów.  

Ma ona służyć mieszkańcom Gminy Zarzecze a także 

turystom, którzy chcą aktywnie spędzić wolny czas. 

  

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE MURAWY STADIONU GOSIR ZARZECZE 

 W dniach od 30 czerwca do 2 lipca br. miały 

miejsce zabiegi pielęgnacyjne murawy stadionu GOSiR  

w Zarzeczu. Celem zabiegów było przygotowanie boiska  

do wakacyjnych obozów sportowych. W ramach prac 

prowadzonych na murawie przeprowadzone zostały 

następujące zabiegi: areacja, piaskowanie, głębokie 

spulchnianie, włóknowanie.  
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PODSUMOWANIE WAKACYJNYCH OBOZÓW SPORTOWYCH W ZARZECZU  

 Obozy sportowe rozpoczęliśmy w pierwszej 

połowie lipca, gdzie przybyła do nas 10 osobowa grupa 

lekkoatletów z Tarnowa. Większe obozy sportowe 

rozpoczęliśmy 25 lipca, gdzie przywitaliśmy 42 osobową 

grupę z Lublina, która przebywała u nas 6 dni. Kolejnym 

obozem była 50 osobowa grupa z Krakowa, która 

trenowała na naszych obiektach 7 dni.  

 Następnie przyszedł czas na zespół z Warszawy, 

który w stacjonował w naszej miejscowości dwa tygodnie, 

gdzie przebywało 107 uczestników. Obozy sportowe 

zakończyliśmy ponownym przyjazdem zespołu BKS-u 

Lublin, który był ostatnim wakacyjnym obozem 

przebywającym w Zarzeczu.  

 Podsumowując. Naszą Gminę Zarzecze odwiedziło 

6 grup sportowych, które w okresie lipiec – sierpień 

trenowały na obiektach Gminnego Ośrodka Sportu  

i Rekreacji w Zarzeczu. W okresie obozów sportowych na 

obiektach GOSiR-u trenowało łącznie blisko 250 

zawodników z województwa Małopolskiego, Lubelskiego 

oraz Mazowieckiego. Wszystkim uczestnikom obozów 

dziękujemy za przybycie do naszej Gminy. Miejmy 

nadzieję, do zobaczenia. 

PÓŁKOLONIA Z GMINĄ ZARZECZE 

 W dniach 27.07.2020 – 31.07.2020 miała miejsce 

„Półkolonia 2020 z Gminą Zarzecze”. Organizatorem 

aktywnego wypoczynku dla dzieci był Wójt Gminy Zarzecze 

Tomasz Bury, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji  

w Zarzeczu oraz Kluby Sportowe z terenu Gminy Zarzecze: 

Gminna Akademia Piłkarska Zarzecze, Stowarzyszenie 

Sportowe Badminton Zarzecze oraz Koliber Zarzecze.  

 W półkolonii wzięła udział 35 osobowa grupa 

dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zarzecze. Podczas pięciu 

dni atrakcji uczestnicy aktywnego wypoczynku brali udział 

w zajęciach ruchowych, pokazie pierwszej pomocy, 

zajęciach artystycznych oraz uczyły się strzelać na 

multimedialnej strzelnicy.  

 Półkolonia miała również charakter wyjazdowy, 

gdzie dzieci i młodzież miała okazję wyjechać na basen do 

Łańcuta czy też zwiedzić Kraków. Końcowym etapem 

półkolonii była olimpiada sportowa oraz oficjalne 

zakończenie aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

w którym udział wziął Wójt Gminy Zarzecze Tomasz Bury, 

Przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze Małgorzata Byrwa, 

Dyrektor Centrum Kultury Barbara Szczygieł oraz Dyrektor 

GOSiR Łukasz Laska. 
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WAKACYJNA LIGA SZÓSTEK 

 W czasie wakacji zorganizowana została piłkarska 

Wakacyjna Liga Szóstek. Wzięło w niej udział 5 drużyn, 

które rywalizowały ze sobą w systemie każdy z każdym. 

Zwycięską drużyną okazałą się Huta Szkła Jarosław. 

 Najlepszym strzelcem został Wojciech 

Majkutowski z MaawSport Team, najlepszym bramkarzem 

wybrany został Sylwester Bursztyka Huta Szkła Jarosław.  

 

TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY ZARZECZE 

 W słoneczny, niedzielny poranek 9 sierpnia br.  

do walki o najwyższy stopień podium w turnieju 

organizowanym przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Zarzeczu oraz Przewodniczącą Rady Gminy Zarzecze 

Małgorzatę Byrwę, przystąpiło ostatecznie 10 z 12 

zapisanych wcześniej par.  

 Po niemal 9 godzinach bardzo zaciętej gry na 

rozgrzanym piasku poznaliśmy najlepsze pary turnieju. 

Przez praktycznie cały dzień dopisywała nam pogoda ale 

tuż przed meczami półfinałowymi na niebie pojawiły się 

ciemne chmury, zdążyliśmy jednak dokończyć turniej 

mimo, iż ostatnie mecze rozegrane zostały w deszczu.  

 Klasyfikacja końcowa turnieju: 1 miejsce - Bartek 

Uchman (Łańcut) / Mateusz Plesnar (Kosina), 2 miejsce - 

Michał Smelik (Przemyśl) / Jakub Magierski (Jarosław),  

3 miejsce - Konrad Kluz / Kamil Czarnik (Łańcut), 4 miejsce 

- Stefan Paszko (Manasterz) / Daniel Pelc (Gniewczyna).  

 Składamy serdeczne podziękowania na ręce 

Małgorzaty Byrwy za zaangażowanie w organizację 

turnieju a także wsparcie finansowe za które mogliśmy 

zapewnić posiłek dla uczestników oraz część nagród. 

 

  

  

TURNIEJ OLD BOYS O PUCHAR WÓJTA GMINY ZARZECZE 

 W sobotę 26 września br. na boisku orlik odbył się  

I Turniej Piłki Nożnej „Old Boy’s” o puchar Wójta Gminy 

Zarzecze, w którym wzięło udział 5 drużyn. 

Bezkonkurencyjna w tym dniu okazała się drużyna  

z Jarosławia, która zwycięsko wyszła z wszystkim swoich 

pojedynków, remisując jedynie z drużyną z Pełkiń.  

 Po zakończonych rozgrywkach miała miejsce 

ceremonia zakończenia oraz wręczenie nagród. Wzięli  

w niej udział Wójt Gminy Zarzecze Tomasz Bury oraz 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zarzeczu 

Łukasz Laska. Wręczone zostały także nagrody 

indywidualne. Królem strzelców z sześcioma bramkami 

został zawodnik Syrenki Roźwienica - Grzegorz Pilch.   

 Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrany został 

zawodnik zwycięskiej drużyny z Jarosławia - Tomasz 

Jagiełłowicz. Doskonały debiut bramkarski zaliczył 

Maksymilian Czernik z drużyny ETO Zarzecze i to on został 

wytypowany na najlepszego bramkarza turnieju.  
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„6 z GOSiR-em” 

 W dniach od 16 listopada do 6 grudnia br. grupa 

blisko 50 uczestników pokonała dystans 6.043,83 km.  

Była to zabawa na świeżym powietrzu, polegająca bieganiu 

lub uprawianiu nordic walking. Każdy z uczestników 

dokumentował swoją aktywność sportową poprzez 

wysyłanie jej organizatorom konkursu razem z selfie 

wykonywanymi na terenie gminy Zarzecze. Zgodnie  

z regulaminem jednorazowy dystans, który pokonał każdy 

uczestnik wynosił co najmniej 6 kilometrów. 

 Najlepszą z kobiet została Dorota Goraj-Przybylska 

z wynikiem 510,46 km, drugie miejsce przypadło dla Izabeli 

Pieniążek 429,21 km natomiast miejsce trzecie zajęła 

Karolina Kucza 383,57 km. Kategorię mężczyzn wygrał 

Paweł Granda pokonując dystans 553,3 km, tuż za nim na 

miejscu drugim Kamil Hałoń 529,15 km, miejsce trzecie 

przypadło dla Radosława Stecko 261,81.  

 11 grudnia 2020 r. na terenie GOSIR w Zarzeczu 

odbyła się mini gala, która była zwieńczeniem zmagań  

I edycji Mikołajkowej „6 z GOSiR-em”. W trakcie gali 

wystąpiły Julia Kościński i Julia Stepaniak – uczennice 

szkoły „Muzyczny Świat”. Partnerami wydarzenia byli:  

TVP Rzeszów, Kurier Zarzecki, MAAW-SPORT i REHA MAN.  

Uczestnicy na podium otrzymali pamiątkowe statuetki, 

bony podarunkowe oraz zaproszenia na masaż, które 

ufundował Gabinet REHA MAN. 

 

 

„WOJEWÓDZKI PUCHAR POLSKI W FUTSALU” 

 11 grudnia 2020 r. na hali sportowej naszego 

ośrodka odbyła się duża futsalowa impreza pod nazwą 

"Wojewódzki Puchar Polski w Futsalu". Wśród drużyn 

które walczyły o zwycięstwo a tym samym awans do 

krajowego szczebla rozgrywek znajdowała się drużyna 

reprezentująca naszą Gminę czyli Gminny Klub Sportowy 

Futsal Zarzecze.  

 Najlepiej dysponowaną drużyną w tym dniu 

okazała się drużyna Eurobus Przemyśl, która pokonała  

w finale drużynę Spec Stal Łańcut. Trzecie miejsce  

w turnieju zajęła drużyna gospodarzy, GKS Futsal Zarzecze 

stając na najniższym stopniu podium z drużyną Futsal 

Team Przeworsk. W czasie uroczystego zakończenia z rąk 

Prezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Pana 

Mieczysława Golby brązową odznaką Podkarpackiego ZPN 

za działalność na rzecz sportu odznaczeni zostali Łukasz 

Laska Dyrektor naszej jednostki, a także Mariusz Surmiak 

Prezes Gminnego Klubu Sportowego Fusal Zarzecze.   

 Dziękujemy Podkarpackiemu Związkowi Piłki 

Nożnej za współpracę i możliwość współorganizacji 

wydarzeń, które rozwijają futsal na podkarpaciu  

i w naszym regionie. 

 

Łukasz Laska 
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DOTACJE DO ZAKUPU SPRZĘTU I UMUNDUROWANIA 

Rodzaj dotacji OSP Kwota 

dotacji 

Wkład własny 

ze środków 

dotacji z gminy 

Łączny koszt 

zakupu 

Dotacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
i Administracji za pośrednictwem Komendanta 
Głównego Państwowej Straży Pożarnej  

Łapajówka 
Zarzecze 
Rożniatów 

5.755 
3.000 
4.800 

1.250 
520 

0 

7.005 
3.520 
4.800 

Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej i Ochrony 
Środowiska 

Żurawiczki 
Zarzecze 
Łapajówka 
Maćkówka 

15.000 
14.068 
15.000 
15.000 

1.825 
1.563 
1.770 

* 1.700 
 *(środki własne OSP) 

 16.825 
15.631 
16.770 
16.700 

 Razem 72.623 8.628 81.251 

 

DOTACJE DO REMONTU REMIZ 

Rodzaj dotacji OSP Kwota 

dotacji  

Wkład własny  

ze środków 

dotacji z gminy 

Łączny koszt 

zadania 

Dotacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
i Administracji za pośrednictwem Komendanta 
Głównego Państwowej Straży Pożarnej  

Zarzecze 
Maćkówka 

14.900 
7.400 

8.100 
4.000 

23.000 
11.400 

 Razem 22.300 12.100 34.400 
 

DOTACJA DO ZAKUPU SAMOCHODU ŚREDNIEGO W RAMACH AKCJI „BITWA O GŁOSY” 

Rodzaj dotacji OSP Kwota 

dotacji  

Wkład własny  

ze środków 

dotacji z gminy 

Łączny koszt 

zakupu 

Dotacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
i Administracji za pośrednictwem Komendanta 
Głównego Państwowej Straży Pożarnej  

Rożniatów 400.000 0 400.000 

Dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska 

Rożniatów 400.000 0  400.000 

 Razem 800.000 0 800.000 

 OSP Maćkówka i Zarzecze złożyły również wnioski 

do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW  

o sfinansowanie zakupu umundurowania i sprzętu 

pożarniczego. 

 OSP Rożniatów otrzyma motopompę szlamową  

na wyposażenie nowego samochodu, zakupioną z budżetu 

Starosty Powiatowego.  

 Dziękujemy Panu Senatorowi Mieczysławowi 

Golbie za wsparcie przy realizacji wniosków. 

Jan Telega  

DOTACJE DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 

 




