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Ciepłych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych nadziei i miłości,
obfitujących we wzajemną życzliwość,
a także radosnych spotkań w gronie najbliższych przy wielkanocnym stole
życzą
Przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze

Wójt Gminy Zarzecze

Małgorzata Byrwa

Tomasz Bury
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IZABELA DZIEDUSZYCKA (1928-2020)
niego zarobić hodując i sprzedając króliki oraz owczą
wełnę, i odkładając kieszonkowe. Dopięła swego i gdy
miała 11 lat koń został kupiony. To doświadczenie,
jak mówiła nauczyło ją wytrwałości w dążeniu do celu.
Izabela Dzieduszycka uważała, że patriotyzm
to nie słowa ale czyny. Należała do Narodowych Sił
Zbrojnych, a następnie Armii Krajowej, gdzie działała jako
łączniczka o pseudonimie „Kazia”. Ponieważ bracia byli
w partyzantce, a starsza siostra została wywieziona do
Wszystko co robiła, czego dokonała Izabela

Oświęcimia, bardzo wcześnie musiała stawić czoło wielu

Dzieduszycka, wypływało z wiary, z miłości do ludzi

przeciwnościom, pomagać matce w utrzymaniu rodziny.

i miłości do Polski. Ta motywacja przyświecała Jej również,

Po zakończeniu II wojny światowej rodzina nie

gdy rozpoczynała współpracę ze społecznością szkół

mogła już mieszkać w Niechłodzie, a gdy miała 18 lat

Zarzecza i Przeworska, a potem współtworząc Muzeum

zmarła jej matka. Pomimo to podjęła studia na Akademii

Dzieduszyckich.

Handlowej w Poznaniu, które ukończyła w 1952 roku.

Los związał Izabelę Dzieduszycką z Zarzeczem

Ucząc się zaczęła grać w ping-ponga i zdobywać laury.

poprzez męża Tadeusza, najstarszego syna ostatnich

Miedzy innymi mistrzostwo Polski w grze indywidualnej

właścicieli pałacu, którzy w Zarzeczu mieszkali do 1944

kobiet w 1949 i 1950 roku.

roku,

kiedy

to

zostali

wysiedleni

przez

władze

Przeprowadziła się do Warszawy, gdzie w 1960

komunistyczne.

roku wyszła za mąż za Tadeusza Dzieduszyckiego. Zawsze

Sama Izabela urodziła się w Niechłodzie koło
Poznania,

w

ziemiańskiej

Bojanowskich

stworzyli dom trzem córkom Marii, Elżbiecie i Krystynie.

o tradycjach patriotycznych. Ojciec był prezesem kółek

Gdy dziewczynki były małe stwierdziła, że musi

rolniczych. Organizował

rodzinie

mówiła, że to najlepsze co ją w życiu spotkało. Wspólnie

wspólne spotkania ziemian

im stworzyć środowisko alternatywne do komunistycznej

i gospodarzy. Matka wspierała potrzebujące rodziny

szkoły. Dlatego zaangażowała się w działalność Klubu

zgodnie z wartościami, które uosabiał ich krewny,

Inteligencji Katolickiej, gdzie organizowała letnie i zimowe

Błogosławiony Edmund Bojanowski.

obozy dziecięce.

Jak sama wspominała w autobiograficznej książce

Wraz z grupą członków

zdelegalizowanego

„Kucem na Ursynów” był to bardzo szczęśliwy dom, choć

w stanie wojennym Klubu Inteligencji Katolickiej,

matka po przedwczesnej śmierci ojca wychowywała

we współpracy z Prymasowskim Komitetem Pomocy

samotnie

Represjonowanym

sześcioro

dzieci.

Izabela

Dzieduszycka

przy

kościele

Św.

Marcina

wspominała, że mądre wychowanie przez matkę,

w

która stawiała wymagania, ukształtowało jej charakter.

organizowała pomoc rodzinom osób represjonowanych,

Gdy chciała mieć własnego kucyka musiała na

Warszawie

i

Duszpasterstwem

szczególnie wyjazdy wakacyjne dla dzieci.
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W 2008 roku Izabela, jako Prezes Związku

W najtrudniejszych czasach wierzyła, że Polska
będzie wolna, choć mówiła córkom, że „ona może tego nie

Rodowego

dożyje, ale wy na pewno”. W 1983 roku z grupą przyjaciół

Wiesławem Kubickimi i Starostą Jarosławskim Tadeuszem

założyła

Chrzanem

Przymierze

Rodzin,

katolicką

organizację

Dzieduszyckich

oraz

przy

wraz

Wójtem

poparciu

władz

Zarzecza

Regionu,

działającą poprzez parafie, której celem było wspieranie

doprowadziła do utworzenia Muzeum Dzieduszyckich

rodziców w wychowaniu dzieci, Wierzyła, że edukacja

w rodzinnym pałacu. Działalność Izabeli Dzieduszyckiej

dzieci i młodzieży połączona wychowaniem w wartościach

w Zarzeczu wypływała z miłości do męża, rodziny

chrześcijańskich

i

to

fundament

przyszłości

Polski.

społeczności

Podkarpacia.

Chodząc

po

pięknie

Dlatego kiedy Polska była już wolna, w 1993 roku

odrestaurowanym parku nie raz zastanawiała się „Czy mój

z entuzjazmem i energią, mimo że była w wieku

Tadunio to widzi?”
Organizowała

emerytalnym, zabrała się do budowania szkół Przymierza

w zarzeckim pałacu spotkania

z ciekawymi ludźmi m.in.: Krzysztofem Zanussim,

Rodzin na warszawskim Ursynowie i Bielanach.

Mają Komorowską, Andrzejem Zollem, naukowcami

Mąż, Tadeusz Dzieduszycki, choć znacznie starzy,
wspierał ją jak mógł we wszystkim co robiła, bo dewizą

Kazimierzem

Karolczakiem,

który

współtworzył

jego życia było „Miłość bez uczynków martwą jest”.

merytorycznie muzeum wraz z Krystyną Kieferling.

Tadeusz przekazał Izabeli miłość do Zarzecza i jego

Organizowała bale charytatywne, których celem

mieszkańców opowiadając historię rodziny. Pomimo

było zbieranie funduszy na stypendia dla młodzieży.

opuszczenia domu w dramatycznych okolicznościach

Zapraszała na nie gości z Polski i zagranicy.
Dzięki Jej kontaktom Zarzecze odwiedził Prezydent

Dzieduszyccy nigdy nie zerwali kontaktów z mieszkańcami

Polski Bronisław Komorowski. Z Jej inicjatywy wielu

Zarzecza.

młodych ludzi z Podkarpacia podjęło studia w Uczelni

Gdy pierwszy raz Izabela przyjechała do Zarzecza

Wyższej Przymierza Rodzin.

na pogrzeb teściów w 1978 roku mąż oprowadził ją po
pałacu, który był wtedy ruiną z oknami zabitymi deskami.

W ostatnich latach bardzo często przyjeżdżała do

Jak pisze we wspomnieniach, „Wymowna była leżąca na

Zarzecza by odpocząć, spotkać się z zaprzyjaźnionymi

schodach tej ruiny sowiecka gazeta Prawda. Pomyślałam,

mieszkańcami,

tak to jest prawda o tym, do jakiego zniszczenia PRL

seminariach i sympozjach naukowych. Bardzo lubiła

doprowadza tak wspaniałe zabytki.”

spotykać się z młodzieżą w ramach działalności
Podkarpackiej

Kolejny raz Izabela Dzieduszycka przyjechała do

ale

także

Resursy

uczestniczyć

Kultury

w

Pamięci,

różnych

której

Zarzecza po śmierci męża. Pałac był już w zupełnie innym

przekazywała swoje doświadczenia pracy społecznej

stanie dzięki wysiłkom wójta Wiesława Kubickiego.

pomagając w wychowaniu obywatelskim.

Na początku lat 2000-nych reaktywowała Związek Rodowy

2 stycznia 2021 r., zgodnie ze swym życzeniem,

Dzieduszyckich. Mając niezwykłą umiejętność jednoczenia

została pochowana w ukochanym Zarzeczu w krypcie pod

ludzi wokół spraw społecznych namówiła spadkobierców

kościołem p.w. Św. Michała Archanioła.

Wandę i Włodzimierza Dzieduszyckich, by zrzekli się praw
Krystyna Dzieduszycka-Rycerska

do odzyskania pałacu w zamian za przeznaczenie obiektu
na cele kulturalne i edukacyjne.
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ROZPOCZĘTE INWESTYCJE I REMONTY
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIENNOWIE
W dniu 9 grudnia 2020 r. został przekazany

Termin realizacji sali gimnastycznej „pod klucz”

Wykonawcy plac budowy pod realizację pełnowymiarowej

ustalono na 30 listopad bieżącego roku. Obiekt będzie

sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do budynku szkoły

wykonany zgodnie z aktualnymi standardami i wytycznymi

podstawowej w Siennowie. Wykonawcą w drodze

Ministra Sportu, jak również będzie w pełni przystosowany

przetargu wybrana została firma DOMREX z Białobrzegów.

dla osób niepełnosprawnych.

Wartość robót budowlanych wynosi 2.051.236,92 zł,
z czego dofinansowanie Ministerstwa Sportu z programu
Sportowa

Polska

edycja

2020

to

1.329.100

zł.

Obecnie zakończono roboty ziemne i fundamenty, trwa
deskowanie ścian fundamentowych.
Odrębnym
wyłoniono

postępowaniem

Wykonawcę

na

dostawę

przetargowym
wyposażenia

i sprzętu sportowego. Została nim firma Pesmenpol
z Myślenic. Wartość dostawy urządzeń sportowych
wyceniono na 82.164,00 zł.

PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W ZARZECZU
Zakres

robót

obejmuje

budowa

trzeciego

rezerwowego zbiornika wody czystej o pojemności 318 m3,
montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kW,
prace

remontowe

technicznych

oraz

posadzek
rozbudowa

i

ścian
i

pomieszczeń

przebudowa

linii

technologicznej do uzdatniania wody w tym: zestaw
aeracji, zestawy filtracyjne - odżelazianie i odmanganianie,
modernizacja układów elektrycznych i sterowniczych.
Obecnie zakończono wykonywanie fundamentów
wewnątrz budynku pod dodatkowe stanowiska filtrów
i stanowisko aeratora. W trakcie realizacji są roboty

Modernizacja SUW w Zarzeczu realizowana jest
Inwestycja

ziemne pod płytę denną żelbetowego, prefabrykowanego

współfinansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów

zbiornika wody czystej. Termin zakończenia inwestycji

Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego. Wartość robót

to 30 listopada 2021 r.

przez

firmę

Sanitex

z

Tryńczy.

wynosi 1.992.600 zł, z czego pozyskane środki pomocowe
wynoszą 1.029.915 zł.
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PIĘĆ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W TOKU POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH
1. Zmiana

sposobu

użytkowania,

przebudowa

w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II,

i rozbudowa pomieszczeń szkolnych na żłobek

przebudowę węzła cieplnego w budynku Hali

w budynku Szkoły Filialnej im. Kardynała Stefana

Sportowej GOSiR w Zarzeczu, na co otrzymano

Wyszyńskiego w Rożniatowie wraz z budową placu

dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji

zabaw – wartość zadania 600.000 zł, w tym

Lokalnych o wartości 570.000 zł, a wartość zadania

dofinansowanie 480.000 zł z budżetu Wojewody

wynosi 712.000 zł.

Podkarpackiego.
2. Przebudowa

4. Budowa chodników przy drogach powiatowych

czterech

przepompowni

ścieków

w miejscowościach Kisielów i Siennów w formule

w miejscowościach Zalesie i Żurawiczki w formule

zaprojektuj – wybuduj – wartość zadania 350.000 zł,

zaprojektuj-wybuduj – wartość zadania 535.050 zł,

współfinansowane

w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu

z Powiatem Przeworskim w kwocie 200.000 zł.

Inwestycji Lokalnych 400.000 zł.
3. Przebudowa

i

zmiana

w

ramach

porozumienia

5. Budowa placów zabaw w miejscowościach Pełnatycze

sposobu

użytkowania

i

Zarzecze

–

wartość

zadania

138.000

zł,

pomieszczenia zaplecza na pomieszczenie kotłowni

w tym dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju

gazowej

Obszarów Wiejskich w kwocie 88.007 zł.

wraz

towarzyszącymi,

z

robotami

wykonania

i

instalacjami

instalacji

gazowej

INWESTYCJE I REMONTY GMINNE W SYSTEMIE GOSPODARCZYM
Sukcesywnie realizowane są remonty budynków
komunalnych,

przy

wykonawstwie

pracowników

W miejscowości Maćkówka przysiółek „Potok”

gospodarczych Urzędu Gminy oraz uczestników Centrum

trwa rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku 600 mb.

Integracji Społecznej. Obecnie trwa kapitalny remont

Niebawem

II piętra w budynku Internatu Zespołu Szkół im. W. Witosa

wodociągowych i kanalizacji sanitarnej przy drogach

oraz remont sali dużej w remizie OSP w Kisielowie.

dojazdowych ulicy Widokowej w Zarzeczu.

rozpocznie

się

rozbudowa

sieci

Rozbudowa sieci wodociągowej

Paweł Bar

Remont pomieszczeń w Internacie
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CENTRUM KULTURY W ZARZECZU
PROJEKT „CYFROWE GOK–i W PODREGIONIE PRZEMYSKIM”
Centrum Kultury w Zarzeczu pod koniec 2020 roku

swobodnie korzystać w ramach realizacji projektu

przystąpiło do projektu „Cyfrowe GOKi w podregionie

jak i swoich działań statutowych.

przemyskim”, w ramach Programu Operacyjnego Polska

W ramach zadania „Cyfrowe GOK-i w podregionie

Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś priorytetowa nr 3 Cyfrowe

przemyskim” pracownik Centrum Kultury skorzystał

kompetencje

3.2

z 60 godzin ze szkoleń w zakresie „Dziennikarstwa on-line”

„Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”

oraz „Bezpiecznych zachowań w sieci”. Kolejny etap

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju

projektu zakłada uczestnictwo w szkoleniach dzieci

Regionalnego.

i młodzież w wieku 10 – 18 lat. Uczestnicy szkoleń zdobędą

społeczeństwa.

Działanie

nr

Projekt realizowany jest przez Fundację VCC

wiedzę z zakresu dziennikarstwa i bezpieczeństwa w sieci,

z Lublina, która przekazała nam nieodpłatnie 5 laptopów

a także otrzymają certyfikaty poświadczające zdobyte

z oprogramowaniem. Z przekazanych sprzętów możemy

umiejętności.

KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK
W styczniu Centrum Kultury zorganizowało

wraz z pracownikami CK udała się do szkół i przedszkoli,

Konkurs Kolęd i Pastorałek. Ze względu na obostrzenia

aby osobiście wręczyć nagrody.

związane z epidemią COVID-19 tegoroczna edycja

Dziękujemy za tak liczny udział w konkursie

konkursu odbyła się w formie online. Patronat Honorowy

młodym artystom. Podziękowania należą się również

nad

rodzicom i nauczycielom, którzy poświęcili swój czas, aby

wydarzeniem

objęła

Małgorzata

Byrwa

–

Przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze.

przygotować uczestników do konkursu.

Konkurs przerósł nasze oczekiwania, ponieważ
wpłynęło do nas 114 prezentacji konkursowych z całej
Polski.

Komisja

konkursowa

oceniając

nadesłane

wykonania kierowała się przede wszystkim zasadami
regulaminu. Wśród nagrodzonych znalazło się wielu
młodych artystów z naszej gminy. Jurorzy postanowili
przyznać jedną nagrodę Grand Prix za kultywowanie
tradycji śpiewania dawnych kolęd i pastorałek Mikołajowi
Boratynowi ze Szkoły Podstawowej w Siennowie.
Najmłodsi laureaci oraz zdobywca Grand Prix otrzymali
dyplomy i nagrody od Przewodniczącej Rady Gminy, która
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OGÓLNOPOLSKI STRAŻACKI KONKURS PLASTYCZNY
Centrum

Kultury

jest

współorganizatorem

w Pełnatyczach, Jakub Ziółkowski ze Szkoły Podstawowej

Eliminacji Wojewódzkich Ogólnopolskiego Plastycznego

im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach;

Konkursu Strażackiego. W tym roku po raz pierwszy

w kategorii kl. V – VIII szkół podstawowych: II miejsce –

konkurs

Kacper

odbywa

się

według

nowego

regulaminu

Maślanka

z

Zespołu

Szkół

w

Zarzeczu,

opracowanego przez Komisję ds. młodzieży i sportu

a wyróżnienie otrzymała w tej kategorii Marcelina Lis

ZG ZOSP RP.

ze Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi

Tytuł

tegorocznej

edycji

konkursu

brzmi:

w Maćkówce.

„100 - lat Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

Konkurs był doskonałą okazją do ukazania pracy

Rzeczypospolitej Polskiej. Wierni tradycji w służbie

strażaka oczami dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych przy

drugiemu człowiekowi”.

użyciu różnych technik plastycznych.

Rok 2021 to rok obchodów 100-lecia istnienia

Dziękujemy wszystkim za tak liczny udział

i działalności Związku OSP RP - organizacji zrzeszającej

w tegorocznej edycji konkursu młodym i trochę starszym

ochotnicze straże pożarne, w których służbę na wielu

artystom, a opiekunom gratulujemy zaangażowania

polach społecznej aktywności od ponad wieku pełnią

w rozpropagowanie konkursu w swoim środowisku.

strażacy

ochotnicy

służąc

ojczyźnie

i

drugiemu

konkursu

wpłynęło

człowiekowi.
Na

tegoroczną

edycję

aż 836 prac z 13 powiatów województwa podkarpackiego
(brzozowskiego, dębickiego, jasielskiego, jarosławskiego,
krośnieńskiego, leżajskiego, łańcuckiego, mieleckiego,
przemyskiego, przeworskiego, rzeszowskiego, sanockiego
i tarnobrzeskiego).
Wśród tegorocznych laureatów

Jedna z nagrodzonych prac

znaleźli się

uczniowie ze szkół z naszej gminy, a są to:
w kategorii przedszkola: III miejsce Jagoda Szewczyk
z Przedszkola Publicznego w Zarzeczu, wyróżnienia w tej
kat. otrzymali: Julia Telega, Michał Hypta, Gabriel Sowa
i Daria Ziółkowska ze Szkoły Podstawowej im. św. Brata
Alberta w Żurawiczkach, Paweł Rojek z Zespołu Szkół
w Zarzeczu;
w kategorii kl. I – IV szkół podstawowych: wyróżnienia
zdobyli: Antoni Gwóźdź, Natalia Pawłowska i Nikola Czura
z Zespołu Szkół w Zarzeczu, Aleksander Przybylski
z Zespołu Szkół w Zarzeczu - Szkoła Filialna im. Orła Białego

Galeria prac konkursowych
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Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU SENIORA „WESOŁE JEST ŻYCIE STARUSZKA”
W lutym minął rok działalności na terenie Gminy

zajęciowym natomiast wykonują piękne prace manualne.

Zarzecze Klubu Seniora „Wesołe jest życie staruszka”.

Tradycją w Klubie stało się obchodzenie urodzin,

Seniorzy spędzają każdy wtorek i czwartek bardzo

czy ważnych świąt kościelnych i państwowych.

aktywnie, na nudę nie ma czasu. Obecnie w ramach
projektu

realizowane

są

bardzo

ciekawe

Celem uatrakcyjnienia spotkań w Klubie Prezes

zajęcia.

Fundacji im. Braci Sołuńskich Cyryla i Metodego zaprosił do

Raz na dwa tygodnie odbywają się pogawędki z lekarzem

Zarzecza kucharza z Serbii, który przygotował do degustacji

dotyczące profilaktyki schorzeń występujących u osób

tradycyjne potrawy ze swojego kraju.

starszych. Podczas tych spotkań lekarz internista bardzo

Seniorzy wybrali się również do Teatru im. Wandy

szczegółowo omawia zagadnienia związane z cukrzycą,

Siemaszkowej

w

Rzeszowie

na

spektakl „Szalone

z chorobami serca, itp.

nożyczki”. Sztuka bardzo Klubowiczom przypadła do gustu.

Odbywają się również zajęcia z dietetykiem

Na kolejne miesiące zaplanowane są nie mniej

i trenerem fitness. Seniorzy zgłębiają tajniki zdrowego

ciekawe atrakcje m.in. wyjazd na dwudniową wycieczkę

żywienia, a także uczestniczą w ćwiczenia poprawiających

do Wrocławia.

sprawność ruchową. Podczas spotkań z terapeutą
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MUZEUM DZIEDUSZYCKICH W ZARZECZU ZYSKUJE NOWE OBLICZE
obiekty, m.in. grafiki, pochodzące z teki Magdaleny
z Dzieduszyckich Morskiej, pierwszej właścicielki pałacu
i autorki pierwszej koncepcji urządzenia jego wnętrz.
Dzięki nowej aranżacji wnętrz turyści będą mogli
dokładnie poznać historię pałacu i jego mieszkańców.
Muzeum dla zwiedzających najprawdopodobniej
będzie otwarte już na „majówkę”, więc zachęcamy do
odwiedzania odnowionych wnętrz muzealnych i pięknego
zabytkowego parku.

Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu zostało
utworzone w 2008 roku, od tego czasu stała ekspozycja nie
była zmieniana. W 2020 roku rozpoczęły się prace
remontowe sal muzealnych. Zostały odmalowane ściany
oraz odnowione parkiety. Prace adaptacyjne i aranżacyjne
objęły niemal wszystkie sale na I piętrze zabytkowego
pałacu, gdzie mieści się Muzeum Dzieduszyckich oddział
Muzeum w Jarosławiu.
Na wystawie oprócz poddanych konserwacji mebli

Barbara Szczygieł

pojawiły się też inne, dotychczas nie eksponowane

PUBLICZNY ŻŁOBEK W ZARZECZU
Publiczny Żłobek w Zarzeczu, mimo trudnej
sytuacji

epidemicznej

kraju

Pluszowego Misia. Pluszowy miś to największy przyjaciel

funkcjonuje bez zakłóceń. Miniony czas, nasi podopieczni

dzieci. I choć przez lata zmieniał się nieco, to trzeba

spędzili bardzo aktywnie. Realizowane były takie tematy

przyznać, że każde pokolenie ma swojego ulubionego

jak:

zwierzątka

pluszowego misia. Wcześniej był to: Miś Coralgol, Uszatek,

domowe”, „Zima”, „Dokarmianie zwierząt” czy „Tydzień

Yogi czy Kubuś Puchatek, a dzisiaj najpopularniejszy jest

z Kubusiem Puchatkiem”. Podczas realizacji zajęć dzieci

Niedźwiedź przyjaciel Maszy.

„Kolorowy

panującej

tydzień”,

w

naszym

25 listopada 2020 r. obchodziliśmy Dzień

„Poznajemy

doskonaliły swoją samodzielność, umiejętność współpracy

27 listopada 2020 r. w nastroju zabawy, z gromkim

oraz nawiązywanie wzajemnych relacji. Poznały wiele

śmiechem i w atmosferze radości uczestniczyliśmy

piosenek, rymowanek i różnych zabaw ruchowych, a także

w Zabawie Andrzejkowej. W trakcie naszej zabawy dzieci

miały okazję korzystać z różnych form plastycznych.

mogły wziąć udział w różnych konkursach, zabawach oraz

Pamiętaliśmy o ważnych uroczystościach i świętach.

wróżbach. Przy dźwiękach muzyki przenieśliśmy się
9
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zostaną w przyszłości.
4 grudnia 2020 r. do naszego żłobka zawitał
najbardziej oczekiwany gość w roku, czyli św. Mikołaj.
Dla części dzieci było to pierwsze spotkanie z Mikołajem
w ich życiu. Przygotowania do spotkania z Mikołajem
trwały cały tydzień. Dzieci oglądały kostium św. Mikołaja
mogły go dotykać, przymierzać, słuchały różnych bajek
o św. Mikołaju. Wszystko po to, aby nasze spotkanie
z Mikołajem upłynęło bez zbędnego stresu, żeby żadne
dziecko się nie bało. W organizacji tego ważnego spotkania
uczestniczyli również rodzice, za co bardzo dziękuję.
22 stycznia 2021 r. świętowaliśmy Dzień Babci
i Dziadzia. Przygotowania rozpoczęliśmy od udekorowania
naszej sali, następnie przygotowywaliśmy laurki, a także
ćwiczyliśmy piosenkę. Dzieci w tym dniu przyszły
w odświętnych strojach i bardzo się starały, aby jak
najładniej zaśpiewać i zatańczyć dla Babci i Dziadzia.
29 stycznia br. odbył się Bal Karnawałowy.
Karnawał

to

czas

wspaniałej,

radosnej

zabawy.

W tym dniu sala żłobkowa zamieniła się w zaczarowaną
krainę pełną wróżek, motylków, kotków. Nie zabrakło
również bajkowej Elzy. Przewagę jednak mieli chłopcy
w strojach policjantów. Przy dźwiękach skocznej muzyki
radosnym zabawom nie było końca. Jeszcze raz
dziękujemy cioci Gabrysi za wykonanie zdjęć.
15 lutego br. dzieci miały okazję świętować
Walentynki. Ten szczególny dzień pełen był czerwonego
koloru i serduszkowych kształtów. Wszystkie dzieci
w Publicznym Żłobku w Zarzeczu stwierdziły, że najbardziej
na świecie kochają swoich rodziców.
„Tyle za nami a jeszcze więcej przed nami …” realizowane tematy można na bieżąco śledzić na naszym
Facebooku. ZAPRASZAMY!
Agata Koba
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SZKOŁA PODSTAWOWA W MAĆKÓWCE
PROJEKTY REALIZOWANE W NASZEJ SZKOLE
DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU – projekt, którego

także bałtyckich sąsiadów. Dzięki niemu uczniowie poznali

organizatorem jest Polskie Centrum Programu Safer

ryby

Internet. Celem tego programu jest inicjowanie działań na

Syrenka

rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów

i

internetowych, zaznajomienie rodziców z problematyką

bałtyckich. Okazało się, że ryby są cenniejszym skarbem

bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego

Bałtyku niż skrzynie pełne złota.

bałtyckie
dzieliła

zapoznawała

oraz
się
z

ich

wyjątkowe

sekretem
wartościami

dobrego

zwyczaje.
zdrowia

odżywczymi

ryb

wykorzystania Internetu. Uczniowie klas 1-3 uczestniczyli
w zajęciach edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa
w sieci, rozmawiali o zasadach korzystania z Internetu.
Wspólnie przygotowali i wykonali gazetkę tematyczną.
Elementem programu „Safer Internet" jest udział
w projekcie Sieciaki.pl, który ma na celu przede wszystkim
edukację dzieci w zakresie bezpieczeństwa w sieci.

DOBRZE JEMY - program realizowany przez Fundację
Szkoła na Widelcu. Jego celem jest poprawa żywienia
dzieci i młodzieży w Polsce. Edukacja żywieniowokulinarna

to

połączenie

przekazywania

wiedzy

teoretycznej dotyczącej zasad zdrowego odżywiania,
sposobu komponowania diety, wiedzy dotyczącej tego
w jaki sposób mądrze robić zakupy, ale i tego jak jedzenie
wpływa na nasz organizm z praktycznymi zajęciami, dzięki
którym dzieci zdobywają praktyczne umiejętności takie jak
SKARBY BAŁTYKU - autorem tego projektu jest

krojenie, siekanie, poznają sprzęty kuchenne, uczą się

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb. Jest on dedykowany

zasad higieny i pracy w kuchni.

dla uczniów klas 1-3 oraz 4-6 szkoły podstawowej i ich
rodziców. Posejdon zaprasza ciekawskich i poszukiwaczy
skarbów na wyprawę w głąb Bałtyku. Przybliża historię
najbliższego nam morza, wzbogaca
podwodnym królestwie.

wiedzę o jego

Podczas podróży uczniowie

dowiedzieli się: skąd wziął się Bałtyk, dlaczego woda w nim
faluje, ile jest w nim wody i skąd ta woda pochodzi, poznali
11
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NAUKA DLA CIEBIE - to wspólny Program Centrum Nauki

W czasie trwającej pandemii koronawirusa w szkole

Kopernik i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

przeprowadzono zajęcia profilaktyczne, których celem

Jego

było

celem

jest

popularyzacja

nauki

w

małych

kształtowanie

nawyków

dbania

o

zdrowie

miejscowościach na terenie całej Polski. W ramach tego

i zapobiegania chorobom. Uczniowie otrzymali wiele

programu uczniowie Szkoły Podstawowej w Maćkówce

cennych wskazówek na temat profilaktyki przeziębień

uczestniczyli w zajęciach online prowadzonych na żywo

i zachorowań na grypę. Następnie praktycznie ćwiczyli

przez

Nauki

technikę mycia rąk, tworzyli plakaty metodą ,,burzy

Kopernik. Zajęcia te miały formę dialogu i przy pomocy

mózgów” nt: – Jakie są przyczyny zachorowań na grypę

eksponatów

oraz Jak zapobiegać grypie? Wszystkie dzieci obejrzały

edukatorów

warszawskiego

animatorzy

Centrum

prezentowali

dzieciom

różnorodne zagadnienia naukowe i wspólnie z dziećmi

filmy

wykonywali ciekawe eksperymenty dotyczące powietrza

objawów, leczenia oraz profilaktyki. Zdobytą wiedzę

(klasy młodsze) oraz ciśnienia (kl. 4-8). Uczniowie mieli

wykorzystały

przy

możliwość porozmawiać z edukatorami o interesujących

o

zdrowotnej na tablicy

ich kwestiach

W ramach podsumowania młodsze dzieci wykonały

i zadać nurtujące ich pytania. Były to

ciekawe spotkania z nauką i kolejne doświadczenia

i wysłuchały ciekawostek na temat grypy, jej

tematyce

rozwiązywaniu

zadań

o

zadań

interaktywnej.

gazetkę pt: „Szkoła czystych rąk”.

z edukacją online.

IMPREZY I UROCZYSTOŚCI
Mimo

edukacji

zdalnej,

zaplanowane

imprezy

i uroczystości są realizowane zgodnie z harmonogramem.
Wydarzenia

zapisane

w

kalendarzu

szkolnym

są

SZKOŁA CZYSTYCH RĄK - to akcja edukacyjna dotycząca

skierowane do całej społeczności szkolnej oraz środowiska

profilaktyki chorób przenoszonych przez ręce. Celem akcji

lokalnego. W tym roku szkolnym odbyło się szereg

jest podniesienie poziomu wiedzy wśród dzieci na temat

uroczystości: Pasowanie na ucznia, Dzień Kubusia

zdrowego stylu życia poprzez promowanie właściwych

Puchatka, Dzień Kota, Walentynki, Dzień pizzy, Tłusty

nawyków higienicznych polegających na przestrzeganiu

czwartek. Na stałe do kalendarza imprez w naszej szkole

reguł higieny rąk w powiązaniu z prewencją zakażeń grypy

wpisało się Święto Babci i Dziadzia. W tym roku najmłodsi

i Covid-19. Zima jest to czas kiedy jesteśmy szczególnie

uczniowie złożyli swoim kochanym babciom i dziadkom

narażeni na zachorowania, ponieważ pogoda sprzyja

życzenia online. Nie zabrakło wierszy, piosenek, tańców

rozprzestrzenianiu się wirusów.

i serdeczności.
Maria Sopel
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SZKOŁA PODSTAWOWA W SIENNOWIE
NOWE TABLETY SĄ JAK MARZENIE…
21 stycznia 2021 r. Państwowy Instytut Badawczy

edukacyjnych w sieci, a w razie takiej konieczności do

NASK - operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

realizacji zdalnego nauczania.

przekazał naszej szkole tablety wraz z usługą dostępu
do

Internetu

w

formie

„Szkolnych

Pakietów

Multimedialnych OSE”. Pakiet składa się z 25 zestawów,
których elementami są: tablet wraz z usługą mobilnego
dostępu

do

Internetu,

klawiatura

bezprzewodowa

(Bluetooth) z etui, rysik oraz logotyp w formie naklejki
na etui tabletu. Wartość dostarczonego sprzętu wynosi
24.261,75 zł. Tablety są przeznaczone do wykorzystania
zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli w celu
usprawnienia procesu edukacji cyfrowej, dostępu do treści

MAMY W SZKOLE SZYBKI INTERNET!
Od 17 lutego 2021r. nasza szkoła wreszcie ma

100Mb/s, jest przeznaczone wyłącznie na potrzeby szkoły.

zapewniony Internet z sieci OSE. Łącze ma przepustowość

Szybki Internet OSE jest finansowany z budżetu państwa.

WIZYTA PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY
Małgorzata Byrwa - Przewodnicząca Rady Gminy

zajęła II miejsce; Grand Prix - Mikołaj Boratyn z klasy IV,

Zarzecze objęła honorowy patronat nad tegorocznym

a Miłosz Garbarz i Oliwia Garbarz z klasy IV – otrzymali

Gminnym Konkursem Kolęd i Pastorałek w Zarzeczu.

wyróżnienia.

W środę - 10 lutego 2021 roku zawitała do naszej szkoły

W szkole można było zastać tylko przedszkolaków,

wraz z Barbarą Szczygieł - Dyrektor Centrum Kultury

bo starsi uczą się zdalnie. Niestety …

w Zarzeczu, aby wręczyć nagrody laureatom konkursu:

To była miła wizyta, oby takie okazje trafiały się jak

młodsza grupa przedszkolna „Promyczki” otrzymała

najczęściej! Dziękujemy!

wyróżnienie; starsza grupa przedszkolna „Słoneczka”

MULTIMEDIALNE ZAJĘCIA NAJMŁODSZYCH
Rozwijanie

multimedialnych

umiejętności

i

oswajanie

dzieci

z technologią to w dzisiejszych czasach umiejętność potrzebna tak jak
wiązanie buta. Na zdjęciu prezentuje się młodsza grupa Promyczków
w czasie kolejnych zajęć z wykorzystaniem monitora interaktywnego.

Elżbieta Nykiel
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZARZECZU
REMONTY
Po ponad dwóch miesiącach nauki zdalnej,

przedszkolne na drugim piętrze szkoły. Wszystkie remonty

przerwie świątecznej oraz feriach zimowych w dniu

zostały wykonane przez pracowników naszej szkoły.

18 stycznia br. uczniowie klas I - III wrócili do szkoły,
do odmalowanych i pachnących świeżością sal lekcyjnych.
Wszystkie

sale,

wyglądają

naprawdę

pięknie

i kolorowo. Pomalowane zostały ściany, lamperie, słupy
betonowe oraz wykonane zostały na ścianach nowe
rysunki postaci z bajek. W nowych miejscach w salach
zostały zawieszone tablice dekoracyjne, informacyjne oraz
dydaktyczne. W każdej sali znajduje się też tablica
interaktywna. Obecnie po remoncie dwóch pięter szkoły
klasy I - III mieszczą się na jednym piętrze, a oddziały

PLAC ZABAW PRZY NASZEJ SZKOLE ODNOWIONY
W ostatnim czasie powstał nowy plac zabaw przy

i dziecięcej beztroski. Wartość elementów opiewa na

naszej szkole. Kolorowy i bezpieczny sprzęt, pozwoli

kwotę 40 tys. zł.

dzieciom urozmaicić czas spędzony tu z rówieśnikami.
Mamy nadzieję, że niedługo będą mogły z niego skorzystać
wszystkie chętne maluchy. Nowe elementy placu to:
zestaw Tytan, zestaw Monika, koń sprężynowiec,
samochód sprężynowiec, podwójna ważka, podwójna
huśtawka, siedziska kubełkowe oraz stolik do piaskownicy.
Plac zabaw to doskonałe kolorowe miejsce integracji

PROJEKTY
15 lutego br. miało miejsce otwarcie wystawy prac

oznacza wspólne spędzenie jeszcze więcej czasu rodziców

uczniów klasy IIIa, którzy z pomocą rodziców, dziadków,

z dziećmi. Albumy te, to prawdziwa skarbnica wiedzy!!!

rodzeństwa

miejscu

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się,

zamieszkania, otoczeniu, najbliższej rodzinie oraz o sobie

by one powstały!!! Wystawa związana jest z zakończeniem

samym, swoich zainteresowaniach, wydarzeniach z życia

I etapu projektu pn. „Cudze chwalicie, Swego nie znacie”.

oraz marzeniach. Albumy wykonane zostały w formie

W ramach IV edycji ogólnopolskiego programu

lapbooków. Są piękne, kolorowe, wykonane bardzo

Edukacja Inspiracja w tym roku szkolnym wyróżnionych

starannie oraz pomysłowo. Aby powstały, trzeba było

zostało 40 projektów edukacyjnych, w tym 3 projekty

poświęcić naprawdę dużo czasu oraz chęci. Miło, że

z naszej szkoły: „Mała społeczność wielkich ludzi”, „Brawo

lapbooki wykonane zostały przy pomocy rodziców, co

my – dla przyrody dzia-ła-my!” i „Nasza Gmina Zarzecze”.

wykonali

albumy

o

swoim
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to projekt,

odbywać on-line. Dla uczniów, którzy wykażą się

który zakłada, że uczniowie zbiorą informacje na temat

największym zaangażowaniem przewidziane są nagrody

wybitnych postaci z naszego regionu, a następnie stworzą

rzeczowe. Uczniowie przygotowujący grę sami decydują

grę tematyczną dla swoich kolegów. Kolejnym etapem

jakie postacie pojawią się w zadaniach i dla wielu

projektu będzie przeprowadzenie jej wśród

uczestników rywalizacji ich dobór może być zaskoczeniem.

uczniów

w klasach IV- VIII naszej szkoły. Rywalizacja będzie się
***
„Brawo my – dla przyrody dzia-ła-my!” Celem

propagowanie postaw i działań korzystnych dla przyrody.

projektu jest zrozumienie przez uczniów potrzeby

Uczniowie przygotują spektakl i konkurs o tematyce

selektywnej zbiórki odpadów, w szczególności tych

związanej z ochroną środowiska. Dla uczestników projektu

najbardziej

przewidziane są również warsztaty przyrodnicze.

niebezpiecznych

dla

środowiska

oraz
***

„Nasza Gmina Zarzecze”- w ramach projektu
uczniowie poznają historię miejscowości, w których
mieszkają, ich atrakcje turystyczne, poznają zagadnienia
z zakresu oświaty, kultury i sportu. Zorganizują spotkanie
z przedstawicielami władz gminy.
Na
przygotują

podstawie

zgromadzonych

wystawę,

multimedialną

oraz

a
folder

informacji

następnie

prezentację

(broszurę)

zawierające

najważniejsze informacje o Naszej Gminie Zarzecze.
Dla

społeczności

szkolnej

ogłoszą

konkurs

dotyczący wiedzy o gminie. Uczniowie poszerzą swoje
zainteresowania i wyobraźnię twórczą oraz rozbudzą
w sobie postawy badawcze i innowacyjne.

SUKCESY UCZNIÓW
 Gabriel

laureaci

 Filip Kasperski i Kacper Maślanka - wyróżnienie

Ogólnopolskiego Konkursu o Świętym Janie Pawle II

w Wojewódzkim Konkursie w kategorii prezentacja

w kategorii literackiej;

multimedialna „Chcę żyć zdrowo”;

Kwaśniak

i

Jakub

Broda

-

 Julia Magoń - laureatka II Wojewódzkiego Konkursu

 Julia Magoń, Gabriel Kwaśniak i Jakub Broda –

Literackiego pt. „Mój dzień z Królową Jadwigą”;

laureaci XV edycji Wojewódzkiego Konkursu „Nam

 Gabriel Kwaśniak - finalista Wojewódzkiego Konkursu
Recytatorskiego

„Polska

poezja

Henryk Sienkiewicz patronuje” w kategorii literackiej;
 Nikola

religijna”

Podolec

-

wyróżnienie

w

XV

edycji

organizowanego we współpracy z Teatrem im. Wandy

Wojewódzkiego Konkursu „Nam Henryk Sienkiewicz

Siemaszkowej w Rzeszowie;

patronuje” w kategorii literackiej;
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 Gabriel Kwaśniak – laureat III Wojewódzkiego
Konkursu

Literackiego

„Wolność

jest

w

wojewódzkiego

nas.

„Wolność

jest

w

Konkursu

w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy”.

 Gabriel Kwaśniak – laureat III Wojewódzkiego
Literackiego

Ogólnopolskiego

Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego

Ku pamięci żołnierzy wyklętych” w kategorii „poezja”;

Konkursu

XXVI.

Nasi uczniowie odnieśli również sukcesy na etapie

nas.

wojewódzkim Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu

Ku pamięci żołnierzy wyklętych” w kategorii „proza”.

Plastycznego

Ponadto: Hubert Klimko, Filip Kasperski, Gabriel

oraz

w

Gminnym

Konkursie

Kolęd

i Pastorałek o czym mowa w informacji Organizatorów.

Kwaśniak, Szymon Pels zakwalifikowali się do etapu

dr Krzysztof Majkowski

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻURAWICZKACH
ZMIENIAMY SWOJE OTOCZENIE
Nieobecność uczniów w szkole i nauka zdalna jest

Społecznej prace remontowe wykonywane są przez

okazją, by kontynuować prace remontowe w Szkole

konserwatora z pomocą podopiecznych CIS.

Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach.

W

ostatnich

miesiącach

odrestaurowano

Celem prowadzonych prac jest przede wszystkim

zniszczone parkiety na korytarzu szkolnym oraz w trzech

zapewnienie uczniom i nauczycielom jak najlepszych

salach

warunków do nauki i pracy. Dzięki remontom jest ładniej,

Utworzono i przeprowadzono

bezpieczniej i przyjemniej, tym bardziej, że zarówno

kapitalny

uczniowie, jak i nauczyciele spędzają w szkole po kilka

nowych

godzin dziennie.

pracowni

Prace finansowane są z budżetu Gminy Zarzecze

lekcyjnych

remont

i

gabinecie

pedagoga-higienistki.

dwóch

klasopracowni:
języków

obcych

i przyrodniczej. Obecnie trwają

oraz środków pozabudżetowych pozyskiwanych przez

prace

remontowe

dyrektora szkoły. Dzięki współpracy z Centrum Integracji

w świetlicy szkolnej i jadalni.

NASZE SUKCESY
Miarą sukcesu szkoły są codzienne osiągnięcia

dodatkowe działania, angażują się i mogą rozwijać swoje

każdego ucznia, które składają się na doskonałe

talenty, zainteresowania, pasje. A oto efekty tych starań

przygotowanie

w bieżącym roku szkolnym:

naszych absolwentów

na kolejnych

szczeblach edukacji, dlatego każdego dnia staramy się,

II Wojewódzki Konkurs o Św. Królowej Jadwidze - kategoria

by każdy uczeń wykorzystał maksymalnie posiadane

praca plastyczna (album) „Śladami św. Królowej Jadwigi”:

predyspozycje i mógł osiągnąć satysfakcjonujące go

I miejsce - Marcel Bielec (kl.III), Kornelia Magoń (kl. III),

wyniki. Zachęcamy naszych uczniów do udziału w różnego

wyróżnienie - Aleksandra Świerk (kl. III) - opiekun

rodzaju konkursach, zawodach, olimpiadach.

M. Stępak.

Włączamy w realizację różnorodnych programów

Kategoria praca literacka – „Kartka z pamiętnika – mój

i projektów. Sukcesem jest już to, że uczniowie podejmują

dzień z królową Jadwigą” wyróżnienie
16
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Wojewódzki Konkurs na ozdobę Bożonarodzeniową:

W. Drabik–Wąsacz; Julia Barszczak (kl. VI) - opiekun

wyróżnienie: Zofia Kościńska – opiekun M. Kocur, Julia

K. Drapała.

Kościńska – opiekun M. Karpa.

Kategoria: drużynowy konkurs wiedzy „Życie i działalność

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny – etap

św. Królowej Jadwigi” III miejsce - Katarzyna Jarosz

wojewódzki: wyróżnienia: Julia Telega, Michał Hypta,

(kl. VIII), Julia Kościńska (kl. VII), Zuzanna Trelka (kl. VII) -

Gabriel Sowa – opiekun Monika Kościńska, Daria

opiekunowie drużyny B. Klisz, I. Węglowska.

Ziółkowska

XV Wojewódzki Konkurs Turystyczny Dzieci i Młodzieży

Aleksandra Ulma, Jakub Ziółkowski – opiekun M. Stępak.

Szkolnej na „Najlepszy produkt turystyczny mojej Małej

XXVI. Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza

Ojczyzny - jakiej nie znacie": Kategoria klasy I-IV;

i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do

III miejsce: Zofia Biskupska (kl. IV), Emilia Łukaszów

Orszy" – Julia Kościńska – zakwalifikowanie się do etapu

(kl. IV), Adrian Siupik (kl. IV) - opiekun W. Drabik – Wąsacz.

wojewódzkiego – opiekun: Beata Klisz, Iwona Węglowska.

Kategoria klasy V-VIII: I miejsce: Monika Bieniasz (kl. VIII),

Beata Klisz

–

opiekun

–

Bożena

Górska-Ruszała,

Katarzyna Jarosz (kl. VIII), Bartłomiej Harpula (kl. VIII) opiekun J. Kubicka.

Z MIŁOŚCI DO MAŁEJ OJCZYZNY
„Tropiciele z Żurawiczek z misją do Lwowa”

z instytucjami kultury m.in. z Muzeum w Zarzeczu,

to projekt edukacyjny realizowany przez uczniów kl. VI

Muzeum w Przeworsku oraz Zakładem Narodowym

pod opieką nauczyciela historii - Iwony Węglowskiej.

im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Projekt

wziął

udział

konkursie

Dzięki pozyskanym informacjom i materiałom

Projektanci Edukacji i otrzymał na realizację działań grant

przygotowują objazdową wystawę tematyczną oraz

publiczności w kwocie 1000 zł.

internetową formę wycieczki. W ten sposób lokalnie

Założeniem

w

ogólnopolskim

projektu

jest

kontynuacja,

i globalnie chcą popularyzować wiedzę na temat lokalnej

zapoczątkowanego w ubiegłym roku, zgłębiania przez

historii. Tropiciele swoje działania projektowe zamierzają

młodzież tajemnic małej ojczyzny - tj. Żurawiczek i okolic.

sfinalizować w kwietniu.

Wówczas efektem realizowanego grantowego projektu
„Młodzi na tropach przeszłości”, była stworzona z pomocą
lokalnej społeczności - szkolna izba pamięci.
W toku prac okazało się, że historia Żurawiczek i jej
mieszkańców kryje w sobie wiele tajemnic. Tym razem
grupa

projektowa

„Tropiciele”

zamierza

pokazać

powiązania historii lokalnej z historią ogólnonarodową,
wskazać związki postaci historycznych związanych z małą
miejscowością

i

i

kultury

ośrodkami

regionem

z

ważnymi

polskiej.

obiektami

Głównym

celem

zainteresowania uczniów stał się Lwów, a w ramach
działań

projektowych

nawiązali

oni

współpracę
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Z kolei „Wehikuł czasu” to projekt realizowany

Romana Czarneckiego w Warszawie. W ramach projektu

przez uczniów klasy IV pod opieką pani dyrektor Beaty

powstanie wystawa prezentująca historię szkoły oraz

Klisz. Jego głównym celem jest zapoznanie uczniów ze 150

publikacja

- letnią historią Szkoły w Żurawiczkach. Projekt uzyskał

na terenie wsi Żurawiczki oraz 50-lecie oddania

dofinansowanie w kwocie 3.500 zł w ramach Programu

do użytku budynku szkoły.

Edukacja

Inspiracja finansowanego

upamiętniająca

przez Fundację

150-lecie

szkolnictwa

Iwona Węglowska

SZKOLNA IZBA PAMIĘCI „KAPSUŁA CZASU”
22.12.2020 r. miało miejsce

od dzisiaj możemy podziwiać w naszej Izbie. Liczymy, że

otwarcie

Izby

po ustaniu pandemii nasze zbiory ujrzy cała miejscowa

Pamięci „Kapsuła Czasu”.

społeczność i ci wszyscy, dzięki którym udało nam się

Kameralna

zrealizować projekt.

Szkolnej

uroczystość

z udziałem przedstawicieli
szkolnej i lokalnej społeczności oraz zaproszonych gości
miała związek ze zwieńczeniem prac nad realizowanym od
jesieni 2019 r. edukacyjnym projektem historycznym
o nazwie „Młodzi na tropach przeszłości”. Pomysł projektu
doceniła wówczas Edukacyjna Fundacja im. Romana
Czerneckiego, dzięki której z programu „Edukacja
Inspiracja” otrzymaliśmy na realizację naszych działań
grant w wysokości 3.500 zł.

Celem projektu „Młodzi

na tropach przeszłości” było zaszczepienie wśród uczniów
Szczególne słowa podziękowania kierujemy do:

zainteresowania historią małej ojczyzny, związanymi z nią

członków rodzin postaci przedstawionych na biogramach,

postaciami i ich dokonaniami.
Symbolicznego otwarcia Izby Pamięci dokonali:

m.in.: Aurelii Piekło, Pawła Sało, Lilianny Mierzwy-

Anna Schmidt - Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej,

Będowskiej, Marii Będowskiej, Kazimierza Mikiewicza;

Bogusław Urban - Starosta Powiatu Przeworskiego,

Małgorzaty Wajdy, Elżbiety Dendury-Barwinek, Elżbiety

Tomasz Bury – Wójt Gminy Zarzecze, Beata Klisz - Dyrektor

Dendury-Świtalskiej; specjalistów i fachowców: Karoliny

Szkoły Podstawowej w Żurawiczkach, Iwona Węglowska -

Karpy,

nauczycielka historii i autorka projektu. Po czym

Waldemara

uczennice: Julia Kościńska, Maja Siupik, Karolina Sobuś

Wojciecha Kruka, Piotra Prymona; uzdolnionej plastycznie

i Zuzanna Trelka zaprezentowały gościom: pamiątki

absolwentki naszej szkoły – Wiktorii Siupik oraz wszystkich

związane z historią lokalną; biogramy zasłużonych dla

uczniów, którzy zaangażowali się w realizację projektu.

miejscowości

postaci;

komiks

o

płk.

Tomasza

Wąsacza,

Węglowskiego,

Waldemara
Małgorzaty

Wąsacza,
Wołoszyn,

Iwona Węglowska

Wojciechu

Szczepańskim oraz folder miejscowości Żurawiczki, które
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ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. WINCENTEGO WITOSA W ZARZECZU
STAŻ ZAWODOWY W GRECJI!
Po raz kolejny nasza szkoła weźmie udział

mieli możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego

w projekcie Erasmus+. Obecnie przygotowujemy się

w nowoczesnym, zagranicznym przedsiębiorstwie oraz

do projektu „W świecie praktyk!”, w ramach którego

rozwoju umiejętności językowych i komunikacyjnych.

23 uczniów naszej szkoły z klasy II i III, kształcących się

Dodatkowo, w wolnym czasie poznają główne

w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

atrakcje turystyczne regionu, historię, tradycję oraz

będzie uczestniczyć w 2-tygodniowym wyjeździe do Grecji.

narodową i lokalną kuchnię. Uczniowie bardzo miło

W dniach od 26 kwietnia do 7 maja 2021 br.

wspominają udział w projektach już zrealizowanych.

młodzież odbędzie tam praktyki zawodowe. To wielka

Mamy więc nadzieję, że i ten przyniesie bogactwo

szansa dla naszych uczniów. Podczas praktyk będą oni

pozytywnych doświadczeń.

OLIMPIADA WIEDZY Z ZAKRESU BHP W ROLNICTWIE INDYWIDULANYM
Warunki epidemiologiczne nie pozwoliły na

Dziękujemy organizatorom i fundatorom nagród, którymi

przeprowadzenie Olimpiady w tradycyjnej formule.

byli: Państwowa Inspekcja Pracy OIP w Rzeszowie, KRUS

Również rozstrzygnięcie i podsumowanie finału odbyło

Oddział Regionalny w Rzeszowie, KOWR Oddział Terenowy

się w formie wideokonferencji. Komisja konkursowa

w Rzeszowie, ARiMR Oddział Regionalny w Rzeszowie,

wyłoniła trzech laureatów oraz przyznała trzy wyróżnienia.

Podkarpacka Izba Rolnicza, PODR w Boguchwale,

Wśród wyróżnionych znalazł się uczeń naszej szkoły

PCH AGROHURT S.A. Pawłowi serdecznie gratulujemy

w

i życzymy dalszych sukcesów.

zawodzie Technik Rolnik

–

Paweł Rzeszutek.

CHARYTATYWNY KIERMASZ WIELKANOCNY
Na

przełomie

lutego

oraz

marca

klasa

cel. Cały dochód zostanie przeznaczony dla Wiktora

I technikum: technik żywienia i usług gastronomicznych

Przybytka jako mała cegiełka w jego leczeniu i rehabilitacji.

przy pomocy pani Grażyny Rzeszutek oraz pani Barbary
Juroszek-Sowy zorganizowała Kiermasz Wielkanocny.
W ramach akcji uczniowie sprzedawali ręcznie wykonane
arcydzieła:

obrusy

robione

na

szydełku,

ozdoby

świąteczne, kartki, oryginalne różańce itp. Uczniowie do
akcji włączyli swoich przyjaciół, którzy chętnie przekazali
swoje prace. Dodatkowo przygotowali również małe
słodkie

niespodzianki,

które

sprzedawali

wśród

najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła
II w Zarzeczu. Każda rzecz została przygotowana
samodzielnie, z wielkim sercem, aby wspomóc szczytny
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ZAJĘCIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W marcu naszą szkołę odwiedzili uczniowie szkoły

zapachowy),

układali

piramidę

zdrowia.

Gorąco

podstawowej w Zarzeczu. Pod okiem opiekunów,

zapraszamy uczniów klas ósmych do kontynuowania nauki

z pomocą uczniów naszej szkoły, zdobywali umiejętności

w naszej szkole i zgłębiania tajników zawodu technika

kucharskie i logistyczne. Uczyli się m.in. jak zrobić włoską

żywienia i logistyka.

pizzę, kawę frappe, badali swój węch (daltonizm
Grażyna Winiarz

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „PARKOWA”


W grudniu 2020 roku Gmina Zarzecze wspólnie
ze Stowarzyszeniem „Działamy razem” złożyła wniosek

prowadzenia restauracji i zewnętrznego cateringu
m.in. dla żłobka, przedszkoli i osób prywatnych,

o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu



transportu zleconego i dla osób prywatnych,

„Nawigator II - Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”,



pralni i magla głównie dla internatu i schroniska przy

realizowanego

w

ramach

Regionalnego

Programu

Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu oraz

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata

dla innych zainteresowanych podmiotów i osób.

2014-2020. Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna

Celem Spółdzielni Socjalnej jest aktywizowanie

Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii

społeczności lokalnej oraz utworzenie 10 nowych miejsc

społecznej w regionie do Caritas Archidiecezji Przemyskiej

pracy. Spółdzielnia

/ Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości.

„NAWIGATOR II – Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Socjalna,

w

ramach

projektu

Projekt ma na celu utworzenie spółdzielni

otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 406.200 zł,

socjalnej osób prawnych, której Członkami założycielami

w tym 210 200 zł. dotacji na zakup sprzętu i wyposażenia

będą Gmina Zarzecze i Stowarzyszenie „Działamy razem”.

i 196.000 zł wsparcia pomostowego.

Spółdzielnia Socjalna „Parkowa” będzie świadczyć usługi

Obecnie zostały złożone dokumenty do KRS w celu

w zakresie:

zarejestrowania Spółdzielni.
Sylwia Mazur

KONKURS NA NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA 2021 ROKU
Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza Wszystkich
mieszkańców

Gminy

Zarzecze

do

wzięcia

książek

przez

czytelników,

jak

również

dbałość

udziału

o wypożyczone książki. Konkurs potrwa do 31 grudnia

w konkursie na Najlepszego Czytelnika 2021 roku.

2021 roku. Tytuł najlepszego czytelnika zostanie przyznany

Konkurs przeznaczony jest dla czytelników zapisanych

w trzech kategoriach wiekowych. Dzieci do lat 10, młodzież

do biblioteki, dlatego jeśli ktoś ma ochotę wziąć udział

od 11 do 24 lat oraz dorośli. Dla zwycięzców czekają

to zapraszamy do zapisania się do biblioteki i korzystania

atrakcyjne nagrody. Regulamin konkursu dostępny jest

z bogatego rodzaju literatury. Zasadami konkursu są

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zarzeczu oraz na

aktywność czytelnicza uczestników, której wyrazem jest

Facebook biblioteki.

liczba wypożyczonych książek, terminowość oddawania

Karolina Gwóźdź
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - EDYCJA 2021
 zakupach,

Gmina Zarzecze otrzymała dofinansowanie w wysokości
49.419 zł na realizację Programu „Asystent osobisty osoby

z

zastrzeżeniem

aktywnego

udziału

uczestnika Programu przy ich realizacji;

niepełnosprawnej”- edycja 2021. Program finansowany

 załatwianiu spraw urzędowych;

jest z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego

 nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju

Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

organizacjami;

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako

 korzystaniu z dóbr kultury;

formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym

 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełno-

przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności –

sprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej

także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich

lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby

do/z placówki oświatowej.

w związku ze znacznie ograniczoną możliwością

Gmina Zarzecze planuje objąć wsparciem 10 osób, w tym

samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego

3 dzieci w okresie od maja do grudnia 2021 r., planowana

współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie

liczba godzin miesięcznie na 1 uczestnika ma wynieść 15.

jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

Uczestnik programu nie ponosi żadnej odpłatności.

 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnos-

telefoniczny z GOPS w Zarzeczu do dnia 23.04.2021 r.

prawności albo orzeczenie równoważne.

Jednocześnie informujemy, że usługi asystenta mogą

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy

świadczyć:

asystenta w:

 osoby

posiadające

dokumenty

potwierdzające

 wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez

uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach:

uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca,

asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby

placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki

starszej, opiekun medyczny;
 osoby

służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie

posiadające

co

najmniej

i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje

udokumentowane

finansowe,

bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym

wydarzenia

kulturalne/rozrywkowe/

społeczne/sportowe);

doświadczenie

6-miesięczne,
w

udzielaniu

np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia
osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.
***

WZROST ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO
Informujemy, że od 1 stycznia 2021 r. wzrosła wysokość

(w roku 2020 r. wynosiła 1.830 zł, wzrost o 141,00 zł

świadczenia pielęgnacyjnego i wynosi 1.971 zł miesięcznie

miesięcznie).
***
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PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2021
Gmina Zarzecze otrzymała dofinansowanie w wysokości

Program na terenie gminy Zarzecze realizowany będzie

39.168 zł na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa –

poprzez

edycja 2021”.

w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin

Gmina Zarzecze planuje objąć wsparciem 10 osób, w tym

lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad

3 dzieci w okresie od maja do grudnia 2021 r., planowana

dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami

liczba godzin miesięcznie na 1 uczestnika ma wynieść 12.

ze

Uczestnik programu nie ponosi żadnej odpłatności.

znacznym

orzeczeniami

stopniem

niepełnosprawności

równoważnymi,

poprzez

oraz

świadczenie

usługi

opieki

wytchnieniowej

możliwość

Osoby chętne do wzięcia udziału w tym Programie

udzielenia doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi

proszone są o kontakt tel. z pracownikami socjalnymi

opieki wytchnieniowej.

GOPS w Zarzeczu – 16 640 11 86 do 23.04.2021 roku.
***

PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA” KONTYNUACJA W 2021 R.
Gmina Zarzecze w roku 2021 kontynuuje realizację

Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu

programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby,

„Wspieraj Seniora”. Program jest kontynuacją działań

w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

z roku 2020, a jednocześnie odpowiedzią na potrzeby osób

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów

w wieku 70 lat i więcej w zakresie ochrony przed

nie

zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się

opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Zachęcamy seniorów, którzy mają więcej niż 70 lat

Strategicznym celem Programu jest zapewnienie usługi

i potrzebują wsparcia, aby zadzwonili na infolinię:

wsparcia

więcej,

22 505 11 11 lub bezpośrednio do GOPS w Zarzeczu pod

a w szczególnych przypadkach osób poniżej 70 roku życia,

numer: 16 640 11 86 i zgłosili decyzję o pozostaniu w domu

którzy w stanie epidemii zdecydują się na pozostanie

dla

w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny

w Zarzeczu skontaktują się z osobą i ustalą potrzeby.

Seniorów

w

wieku

70

lat

i

przysługuje

własnego

osobie,

która

bezpieczeństwa.

korzysta

z

Pracownicy

usług

GOPS

zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.
***

DRZEWKO ŻYCZLIWOŚCI W GMINIE ZARZECZE /NR ZBIÓRKI – 2021/367/KS/
Pracownicy GOPS w Zarzeczu powołali Komitet Społeczny

wolontariusze, w tym Szkolne Koło Caritas w Zarzeczu,

„Ofiarujemy

pracownicy szkół, uczniowie, Koła gospodyń wiejskich i

cząstkę

niepełnosprawnym,

siebie

samotnym”.

seniorom,
Celem

osobom
planowanej

stowarzyszenia działające na terenie gminy Zarzecze.

w ramach komitetu zbiórki była pomoc seniorom, osobom

Przygotowane paczki zostały w okresie przed Świętami

niepełnosprawnym, samotnym z terenu gminy Zarzecze.

Wielkanocnymi przez pracowników Gminnego Ośrodka

Do akcji włączyli się pracownicy jednostek organizacyjnych

Pomocy Społecznej w Zarzeczu przekazane osobom

terenu gminy Zarzecze, sołtysi i radni Gminy Zarzecze,

starszym, samotnym, niepełnosprawnym z terenu gminy

pracownicy Centrum Integracji Społecznej w Zarzeczu,

Zarzecze wraz z życzeniami.
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KONKURS LITERACKO-RECYTATORSKI „MOJE SZCZĘŚCIE TO MOJA RODZINA”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu ogłosił

Wybrani

15.02.2021

pt.

zaprezentują wiersz własnego autorstwa przed Komisją

„Moje szczęście to moja rodzina” pod Honorowym

Konkursową. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie

Patronatem Wójta Gminy Zarzecze przy współpracy szkół

szkół podstawowych z terenu gminy Zarzecze w dwóch

z terenu gminy Zarzecze.

kategoriach wiekowych: klas IV-VI i klas VII-VIII.

Celem konkursu jest m.in. promowanie talentów

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, dla

literackich i recytatorskich wśród uczniów z terenu gminy

zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody dla całej

Zarzecze.

rodziny.

r.

konkurs

literacko-recytatorski

przez

polonistów

szkolnych

uczniowie

***

GMINNY KONKURS WOKALNY PT. „ZŁOTY GŁOS SENIORA GMINY ZARZECZE”
Wójt Gminy Zarzecze w dniu 5.03.2021 r. ogłosił Gminny

zgłoszenia i dostarczyć ją do 30 kwietnia 2021 r. do

Konkurs Wokalny pt. „Złoty głos seniora w gminie

Centrum Kultury w Zarzeczu. Nagrodą główną w konkursie

Zarzecze”.

będzie

Konkurs

ma

na

celu

upowszechnianie

nagranie

singla

oraz

warsztaty

muzyczne

i promowanie twórczości artystycznej seniorów, zaś

z profesjonalnym trenerem wokalnym.

motywem przewodnim konkursu jest – „Piosenka moich

Szczegółowych informacji udzielają współorganizatorzy

lat młodości”. Uczestnikami konkursu mogą być osoby,

Konkursu: Centrum Kultury w Zarzeczu – tel. 16 640 15 14,

które ukończyły 60 lat, soliści. Zainteresowani, którzy chcą

i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu

wziąć udział w konkursie powinny wypełnić kartę

- tel. 16 640 11 86.

***

GMINNY KONKURS WOKALNY PT. „THE BEST VOICE OF ZARZECZE”
Wójt Gminy Zarzecze w dniu 5.03.2021 r. ogłosił Gminny

 III kat.: klasy IV - VI szkoły podstawowej (soliści),

Konkurs Wokalny pt. „The Best Voice of Zarzecze”.

 IV kat.: klasy VII –VIII szkoły podstawowej i szkoła

Celem konkursu jest m.in. promowanie i rozwijanie

średnia (soliści),

talentów wokalnych, umacnianie więzi rodzinnych poprzez

 V kategoria: dorośli do 60 roku życia (soliści).

wybór piosenek o tematyce rodzinnej, rozbudzenie u osób

Zainteresowani, którzy chcą wziąć udział w konkursie

młodych zamiłowania do śpiewu i muzyki, sposób na

powinni wypełnić kartę zgłoszenia i dostarczyć ją do

alternatywne spędzenie czasu wolnego w rodzinnym

30 kwietnia 2021 r. do Centrum Kultury w Zarzeczu .

gronie.

Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby, w następujących

Szczegółowych informacji udzielają współorganizatorzy

kategoriach wiekowych:

Konkursu: Centrum Kultury w Zarzeczu tel. 16 640 15 14

 I kat.: przedszkolaki w wieku 3-6 lat (soliści i duety),

i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu

 II kat.: klasy I – III szkoły podstawowej (soliści),

tel. 16 640 11 86.
***
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ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ - SKŁADANIE WNIOSKÓW W 2021 R.
W roku 2021, aby ubiegać się o kontynuację przyznania

Usługowego

świadczenia wychowawczego i jego wypłatę na każde

bankowość elektroniczną oraz przez platformę ePUAP oraz

dziecko do 18 roku życia, znowu będzie trzeba złożyć

w tradycyjnej formie papierowej w siedzibie GOPS

wniosek o ustalenie prawa do tego świadczenia. Ostatnio

w Zarzeczu lub za pośrednictwem urzędu pocztowego.

taki wniosek składaliśmy w 2019 roku.

Nie jest poprawną formą złożenie wniosku wysłanego

Wnioski na nowy okres świadczeniowy trwający od

przez e-mail.

1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. można składać:

Przyznane

 od 1 lutego 2021 roku drogą elektroniczną,

wydania decyzji administracyjnej. Osoby ubiegające się

 od 1 kwietnia 2021 roku drogą tradycyjną.

o świadczenie otrzymają informację o przyznaniu

Wniosek o wypłatę świadczenia będzie można złożyć drogą

świadczenia na podany we wniosku adres e-mail.

online

za

pośrednictwem

Portalu

Emp@tia:

empatia.mrips.gov.pl,

świadczenie wychowawcze

przez

nie wymaga

Informacyjno***

PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD
Od 1 marca do 31 sierpnia br. można składać wnioski

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Oprócz tego

w programie „Aktywny samorząd”, który skierowany jest

PFRON dofinansowuje również zakup nowoczesnych

do osób z niepełnosprawnościami. Zgłoszenia należy

protez kończyn (co najmniej na III poziomie jakości).

kierować za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia na

Obszar D - dotyczy pomocy w utrzymaniu aktywności

stronie

bezpośrednio

zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku.

– dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo

Program dzieli się na dwa moduły:

pod inną tego typu opieką. Wsparcie jest kierowane do

Moduł I dzieli się na następujące formy wsparcia:

osób

Obszar A – obejmuje pomoc w zakupie i montażu

niepełnosprawności,

oprzyrządowania do posiadanego samochodu oraz pomoc

ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

w uzyskaniu prawa jazdy. W ten sposób wspierane są

Moduł II to pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie

osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem

wyższym. Jest adresowany do osób ze znacznym lub

niepełnosprawności i dysfunkcją narządu ruchu, jak

umiarkowanym

również osoby głuche.

pobierających naukę w szkole policealnej, kolegium lub

Obszar B - obejmuje m.in. pomoc w zakupie sprzętu

szkole wyższej, a także do osób, które przewód doktorski

elektronicznego

lub

otworzyły poza studiami doktoranckimi.

oprogramowania.

Ponadto

sow.pfron.org.pl

lub

jego

elementów

PFRON

może

oraz
pomóc

ze

Szczegóły

znacznym

lub

umiarkowanym

które

są

stopniem

dotyczące

programu

stopniem

przedstawicielem

niepełnosprawności,

można

uzyskać

w sfinansowaniu szkoleń w zakresie obsługi nabytego

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku,

w ramach programu sprzętu elektronicznego.

ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk, tel. 16 649 09 10 w.24

Obszar C - w ramach tego obszaru można np. uzyskać
dofinansowanie

do

zakupu

wózka

lub

skutera

Anna Krzeszowska-Gwóźdź
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ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
Środowiskowy Dom Samopomocy w Zalesiu swoją

fizycznej, jak i psychicznej. Nasi podopieczni objęci są

działalność rozpoczął w 2013 roku, natomiast Filia

profesjonalną pomocą psychologiczną i pielęgniarską.

w Łapajówce w 2014 roku. Do ŚDS w Zalesiu uczęszcza

Po świątecznej przerwie w styczniu, w pełnym

28 osób, do Łapajówki 25 osób. Uczestnikami ŚDS są osoby

reżimie sanitarnym wypoczęci i pełni energii Uczestnicy

z terenu Gminy Zarzecze, jak również z terenu gmin:

powrócili na zajęcia, do swoich prac codziennych typu

Kańczuga, Pawłosiów, Roźwienica i Przeworsk.

wyszywanie i szydełkowanie. Najprzyjemniejsze prace

Celami naszego ŚDS są głównie: rehabilitacja

wykonała pracownia kulinarna racząc nas swojskimi

przywracająca uczestników do życia w środowisku

wypiekami. W lutym obchodziliśmy święto zakochanych

społecznym; kształtowanie u osób niepełnosprawnych

zapoznając się z sylwetką Św. Walentego. Wykonaliśmy

postaw samodzielności, zaradności życiowej i zasad

drobne upominki i obdarowaliśmy nimi osoby najbliższe

współżycia

naszemu sercu. Korzystając z uroków zimy wybraliśmy się

w

środowisku

zainteresowań

osób

specjalistycznych

lokalnym;

rozwijanie

niepełnosprawnych
umiejętności

oraz

na kulig do Radawy.

zawodowych

Obecnie ruszamy z produkcją ręcznie robionych

umożliwiających podjęcie pracy zarobkowej; zapewnienie

kartek wielkanocnych, część z nich zostanie przekazana

stałego kontaktu z rodzinami uczestników; integracja

do Urzędu Gminy, a w okresie świątecznym zostaną

ze środowiskiem lokalnym, mająca na celu zmianę

rozesłane do wszystkich życzliwych osób z najlepszymi

świadomości mieszkańców gminy w podejściu do

życzeniami. W lutym w ośrodku w Zalesiu została

problemu

(przeciwdziałanie

wymieniona większość starego oświetlenia na nowe.

wykluczeniu społecznemu) oraz wnikliwa i bezustanna

W najbliższym czasie planujemy również remont

ocena sytuacji podopiecznych w rodzinie, mająca na celu

łazienki w Zalesiu oraz malowanie ścian w ośrodku

przeciwdziałanie izolacji naszych podopiecznych.

w Łapajówce, wszystko po to by nasi uczestnicy czuli się

niepełnosprawności

komfortowo w swoim drugim domu. Z nadejściem wiosny
rozpoczniemy prace w ogrodzie: sadzenie krzewów,
kwiatów, sianie warzyw. Uczestnicy bardzo lubią prace
ogrodowe, obcowanie z naturą pozwala na rozładowanie
napięć psychicznych i służy jako relaksacja. Wiosną często
spacerujemy po pobliskim lesie, a naukowcy stwierdzili,
że sylwoterapia (terapia drzewami) obniża tętno i ciśnienie
Uczestnicy

ŚDS

biorą

udział

w

zajęciach

krwi, wzmacnia układ krążenia i poprawia przemianę

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 13:30.

materii.

Zapewniamy, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie
w

pracowni

kulinarnej,

Mamy nadzieję, że w najbliższych miesiącach

ogrodniczej,

obecna sytuacja dotycząca pandemii i obostrzenia z nią

plastycznej, społeczno-kulturalnej, czy komputerowej.

związane, pozwolą nam na zorganizowanie spotkania

Dysponujemy

wielkanocnego dla naszych uczestników.

salą

stolarskiej,

rehabilitacyjną

wyposażoną

w niezbędne sprzęty służące do poprawy kondycji

Marlena Chudy
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CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Trudno uwierzyć, że 1 lutego minął rok, odkąd

i OSP Zalesie. Remont prowadzony jest również na

rozpoczęło działalność Centrum Integracji Społecznej,

pierwszym piętrze budynku Internatu.

biorąc pod uwagę ilość wydarzeń na przestrzeni zaledwie
365 dni.

Panie z warsztatu gastronomicznego codziennie

Rok pełen miłych przeżyć, mniejszych lub

pomagają w

większych sukcesów ale również wytężonej pracy.

przygotowaniu smacznych i pysznych

posiłków dla uczniów szkół. W czasie sprzyjającej pogody

W ostatnim czasie prace skupiały się na

prace skupiają się utrzymaniem porządku w miejscach

odśnieżaniu terenu gminy miedzy innymi chodników

użyteczności publicznej na terenie Gminy Zarzecze.

i parkingów w poszczególnych wioskach. Trwają prace

Niebawem

remontowe

prace związane z odkrzaczaniem

na

terenie

Szkół

Podstawowych

w Żurawiczkach i Siennowie oraz remizach OSP Kisielów

uczestnicy warsztatów

będą wykonywać
oraz

utrzymaniem

porządku w pasach dróg.
Paulina Kostecka

GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
KOMPLEKSOWY REMONT POMIESZCZEŃ W HALI SPORTOWEJ
remont portierni, montaż drzwi wejściowych do biur
GOSiR-u, remont korytarza przy wejściu do biur, wymiana
drzwi do biur, kapitalny remont dwóch pomieszczeń
biurowych dla pracowników działu sportowego, remont
pomieszczenia

socjalnego,

utworzenie

salki

konferencyjnej z pomieszczenia, które służyło kiedyś jako
pokój dla pielęgniarki.
W

czasie

trwającej

pandemii

praktycznie

Prace

całkowicie zablokowała została działalność sportowa

remontowe

trwały

dwa

miesiące,

a dotyczyły one całkowitego demontażu istniejących

naszej jednostki. W związku z tym od początku roku

elementów

pracownicy GOSiR w Zarzeczu wykonali ogrom prac

oraz

montaż

m.in.

nowych

listew

przypodłogowych, wykładzin, szpachlowanie, równanie

związanych z poprawą stanu pomieszczeń znajdujących się

wylewki, malowanie ścian, montaż elementów ściennych.

w Hali Sportowej. Zostały wykonane następujące roboty:
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GMINNA RADA SPORTU
W piątek, 26 marca br. miała miejsce Gminna Rada

multimedialną

dotyczącą

Sportu. Wzięli w niej udział przedstawiciele klubów

zrealizowanych

na

sportowych z terenu naszej gminy oraz Wójt Gminy

zorganizowanych wydarzeń sportowych w 2020 roku.

Zarzecze - Tomasz Bury, Skarbnik Gminy - Zofia Wilk,

W czasie spotkania Tomasz Bury - Wójt Gminy Zarzecze

Pracownik UG - Jan Telega, Radny Gminy Zarzecze -

przekazał informacje związane z planami na rok 2021

Krzysztof Szabowski. W czasie trwającego spotkania

dotyczące współpracy z klubami sportowymi oraz

Dyrektor wraz z Pracownikami przedstawili prezentację

planowanymi inwestycjami w roku 2021.

terenie

inwestycji
Gminy

sportowych
Zarzecze

oraz

IX EDYCJA AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI HALOWEJ 2020/2021
w Zarzeczu, w sezonie 2020/2021. Do rozgrywek
przystąpiło 12 drużyn z terenu Gminy Zarzecze, ale także
drużyny z poza gminy. Zespoły podzielone zostały na grupę
A i B, w których to walczyły o najlepsze miejsca pod kątem
kolejnej fazy rozgrywek. Niestety, panująca pandemia nie
pozwoliła nam ukończyć zmagań, a po rozegraniu czterech
kolejek liga została zawieszona i nie uda się dokończyć jej
w tym sezonie. Mamy jednak nadzieję, że niedługo
ponownie będziemy mogli organizować imprezy sportowe
Końcem ubiegłego roku rozpoczęliśmy rozgrywki

na terenie naszego ośrodka.

dziewiątej już edycji Amatorskiej Ligi Piłki Halowej

Łukasz Laska

GMINA ZARZECZE W PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”
Celem Programu „Czyste powietrze” jest poprawa
jakości

powietrza

i

stanu

naszego

montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem energii;

środowiska.

mikroinstalację

Gmina Zarzecze przystąpiła już w 2019 r. i program nadal

Wniosek

Środowiska w Rzeszowie.
finansowe

termomodernizację

budynku oraz wymianę okien, drzwi i bram garażowych.

jest realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony

Wsparcie

fotowoltaiczną;

o

dofinansowanie

można

składać

osobiście w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
z

Programu

można

i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie lub za pośrednictwem

przeznaczyć na: wymianę starych pieców zasilanych

Gminy Zarzecze do dnia 31.12.2027 roku. Szczegółowych

paliwem stałym na ekologiczne źródła ciepła (spełniające

informacji uzyskać można w pok. Nr 6 Urzędu Gminy

wymagania programu); montaż lub modernizację instalacji

Zarzecze lub pod tel. 16 640 15 29 wew. 22.

centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej;

Joanna Czuba
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ZS
ZARZECZE

Zespół Szkół
im. Wincentego Witosa w Zarzeczu

tel. 16 640 15 82
37-205 Zarzecze, ul. Księdza Stanisława Gajeckiego 7
www.zszarzecze.com
e-mail: zswitos@itl.pl

