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BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIENNOWIE 

 Trwają roboty przy budowie pełnowymiarowej 

sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do budynku szkoły 

podstawowej w Siennowie. Wykonawcą jest firma 

DOMREX z Białobrzegów. 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 trwają roboty murarskie i żelbetowe  

w zakresie nadproży i wieńców w poziomie +5,30m  

i +6,60m. Kolejnym etapem będzie montaż wiązarów 

dachowych i elementu pokrycia dachu oraz montaż 

stolarki okiennej.  

 Odrębnym postępowaniem przetargowym 

wyłoniono Wykonawcę na dostawę wyposażenia  

i sprzętu sportowego. Została nim firma Pesmenpol  

z Myślenic. Wartość dostawy urządzeń sportowych 

wyceniono na 82.164,00 zł.  

 Termin realizacji sali gimnastycznej „pod klucz” 

ustalono na 30 listopada bieżącego roku. 

  
 

PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W ZARZECZU 

 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody  

w Zarzeczu realizowana jest przez firmę Sanitex z Tryńczy. 

Inwestycja współfinansowana jest z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego. Wartość 

robót wynosi 1.992.600 zł, z czego pozyskane środki 

pomocowe wynoszą 1.029.915 zł.  

 Zakres robót obejmuje budowę trzeciego 

rezerwowego zbiornika wody czystej o pojemności  

318 m3, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kW, 

prace remontowe posadzek i ścian pomieszczeń 

technicznych oraz rozbudowa i przebudowa linii 

technologicznej do uzdatniania wody w tym: zestaw 

aeracji, zestawy filtracyjne-odżelazianie i odmanganianie, 

modernizacja układów elektrycznych i sterowniczych.  

 Obecnie zakończono montaż instalacji 

fotowoltaicznej o mocy 30kW na połaci dachu budynku 

SUW oraz na konstrukcji na gruncie, wykonano roboty 

przy wznoszeniu zbiornika wody czystej. W trakcie 

realizacji są roboty instalacyjne wewnątrz budynku SUW.  

Termin zakończenia inwestycji to 30 listopad 2021 r. 

   

 

BUDOWA KOTŁOWNI W ZESPOLE SZKÓŁ W ZARZECZU  

 W maju rozpoczęto roboty na zadaniu  

pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania 

pomieszczenia zaplecza na pomieszczenie kotłowni 

gazowej wraz z robotami i instalacjami towarzyszącymi, 

wykonania instalacji gazowej w budynku Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II, przebudowę węzła 

cieplnego w budynku Hali Sportowej GOSiR w Zarzeczu”, 

na co otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych o wartości 570.000 zł.  

 Obecnie w/w obiekty były zaopatrywane w ciepło 

z kotłowni osiedlowej Spółdzielni Mieszkaniowej, która 

również będzie przebudowywana na paliwo gazowe. 

 Zadanie obejmuje montaż dwóch jednostek 

kotłowych o łącznej mocy cieplnej 327 kW, roboty  

w zakresie wymiennikowni w budynku hali sportowej, 

wykonanie adaptujących robót budowlanych  

i instalacyjnych w projektowanej kotłowni w budynku 

szkoły podstawowej.   

 Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe INWEST L. Kaczmarczyk z Mielca, który 

zobowiązał się wykonać roboty do dnia 30 lipca 2021 r. 

Wartość umowna robót wynosi 448.950,00 zł.  

GMINNE INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI 
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PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROŻNIATOWIE NA ŻŁOBEK 

 Zakończyły się roboty wykończeniowe przy 

zadaniu pn. „Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa  

i rozbudowa pomieszczeń szkolnych na żłobek w budynku 

Szkoły Filialnej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

w Rożniatowie wraz z budową placu zabaw”. Wykonawcą 

części budowlanej, sanitarnej i elektrycznej była firma 

„ZAWPOL” z Sieniawy.  

 Zakresem robót była kompleksowa modernizacja 

kondygnacji parteru w budynku szkolnym wszystkich 

branż, w tym dostosowanie pomieszczeń żłobka  

w zakresie wymagań sanitarnych i przeciwpożarowych, 

jak również budowa wiaty wypoczynkowej. Wartość 

robót wyniosła 425.396,18 zł.  

 Odrębną częścią powyższego zadania była 

budowa placu zabaw o nawierzchni tartanowej wraz  

z ogrodzeniem, którego wykonawcą była firma APIS 

POLSKA z Jarosławia. Koszt placu zabaw wyniósł 

126.513,61 zł.  

 

 
 

 Powyższe zadanie obejmowało również dostawę 

wyposażenia, pomocy dydaktycznych, umeblowania, 

sprzętu AGD i RTV oraz zabawek dla potrzeb 

nowotworzonego żłobka.  Wartość dostaw wyniosła 

niespełna 100 tys. Zł. 

                                  

BUDOWA PLACÓW ZABAW NA TERENIE GMINY ZARZECZE 

 Zakończono budowę dwóch placów zabaw na 

terenie Gminy Zarzecze. Pierwszy powstał w miejscu 

istniejącego placu zabaw na terenie parku w Zarzeczu.  

W zakresie robót było uporządkowanie terenu, budowa 

ogrodzenia panelowego z furtką oraz montaż sześciu 

urządzeń placu zabaw i elementów małej architektury. 

Koszt wykonania inwestycji wyniósł 59.301,65 zł,  

a wykonawcą robót była firma DELTA CERT z Rzeszowa.  

 Drugi plac zabaw realizowała firma INTERTORG  

z Sanoka. Przy szkole podstawowej w Pełnatyczach 

istniejący plac szkolny plac zabaw został wyposażony  

w nowe urządzenia zabawowe, elementy małej 

architektury, urządzenia siłowni plenerowej oraz chodnik 

z kostki brukowej. Wartość robót wyniosła 51.288,82 zł. 

Dodatkowo z terenu szkolnego zostały usunięte stare 

drzewostany oraz wykonane nowe frontowe ogrodzenie 

panelowe.  

 Na powyższe obiekty Gmina Zarzecze otrzymała 

dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 

70.368,00 zł.    

 

  
 

 Ponadto w miejscowości Kisielów istniejący plac 

zabaw został doposażony o nowe dwa urządzenia 

zabawowe na kwotę 15.006,00 zł, które dostarczyła firma 

MAGIC GARDEN z Pakości.
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REMONTY I PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH ORAZ BUDOWA CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH 

 W Rożniatowie i Zarzeczu zostały poddane 

przebudowie drogi gminne o nawierzchni tłuczniowej 

wraz ze stabilizacją gruntu cementem o łącznej długości 

837,00 mb. Wykonawcą w/w robót była firma Usługi 

Transportowe Piotr Jedynak z Wierzbnej, która roboty 

wykonała za kwotę 107.769,22 zł.  

 

 Systemem gospodarczym realizowane są 

przebudowy dróg gminnych w miejscowości Pełnatycze. 

Nową nawierzchnię betonową zyska dwie drogi na 

odcinku 290 m. Koszt wykonania robót szacuje się na 

44.000 zł.   

 Cząstkowe remonty dróg o nawierzchni 

asfaltowo-bitumicznych wykonywane są sukcesywnie 

„remonterami”, natomiast dróg o nawierzchni 

tłuczniowej - kruszywem frakcji 0-31,5mm wg 

zapotrzebowania.   

 W ramach podpisanej umowy z Wykonawcą 

budowy chodników w miejscowościach Kisielów  

i Siennów – Firmą Usługową Hubert Ślimak w formule 

zaprojektuj-wybuduj, trwają prace projektowe.  

Wartość prac projektowych i wykonawczych opiewa na 

kwotę 327.221,14 zł, a umowny termin zakończenia 

zadania to 28 listopada 2021 r. 
 

INWESTYCJE I REMONTY GMINNE W SYSTEMIE GOSPODARCZYM 

 Sukcesywnie realizowane są remonty budynków 

komunalnych, przy wykonawstwie pracowników 

gospodarczych Urzędu Gminy oraz uczestników Centrum 

Integracji Społecznej.  

 Obecnie zakończono kapitalny remont II piętra  

w budynku Internatu Zespołu Szkół im. W. Witosa, 

remonty pomieszczeń w remizach w Łapajówce  

i Kisielowie.   

 Trwa również rozbudowa sieci wodociągowych  

i kanalizacji sanitarnej przy drogach dojazdowych na 

nowym osiedlu przy ul. Widokowej w Zarzeczu.     

Paweł Bar 
 

 

 
 

 W związku z coraz częściej napływającymi 

informacjami o zaorywaniu, niszczeniu znaków 

granicznych oraz grodzeniu dróg gminnych Wójt Gminy  

Zarzecze informuje, że takie postępowanie jest 

zabronione i przypomina o karach, jakie grożą za 

niszczenie dróg gminnych. 

 Zgodnie z ustawą o drogach publicznych 

obowiązuje zakaz dokonywania w pasie drogowym 

czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub 

uszkodzenie drogi oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu 

drogowego. W szczególności zabrania się zaorywania lub 

zwężania w inny sposób pasa drogowego oraz 

umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego.  

 Zabrania się też odprowadzania wody opadowej  

i melioracyjnej oraz ścieków z przyległych nieruchomości 

do rowów przydrożnych lub na jezdnię drogi.  

Zakaz dotyczy też ruchu pojazdów nienormatywnych na 

drogach z opracowaną stałą organizacją ruchu. 

 Zgodnie z art. 277 kodeksu karnego mówiącego  

o karach za niszczenie, przesuwanie i celowe ukrywanie 

znaków granicznych za takie przestępstwo przewiduje się 

karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia 

wolności do lat 2. Dodatkowo sąd może nakazać usunięcie 

szkody i przywrócenie dawnych oznaczeń. Za zniszczenie 

znaku granicznego w oparciu o kodeks kamy może zostać 

wymierzona kara grzywny.  

 Zaoranie i zawężanie pasa drogowego, stanowi 

wykroczenie i zagrożone jest karą grzywny do 1.000 

złotych lub karą nagany. W przypadku, gdy droga lub 

pobocze zostaną trwale zniszczone lub uszkodzone, 

sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 

miesięcy do lat 5, grzywnie albo karze ograniczenia 

wolności. W przypadku wystąpienia sytuacji nagminnego 

łamania powyższych przepisów i zaleceń, sprawcy będą 

pociągani do odpowiedzialności karnej. 

 

UG Zarzecze

ZA NISZCZENIE ZNAKÓW GRANICZNYCH I DRÓG GMINNYCH,  
GROZI CO NAJMNIEJ MANDAT 



KURIER ZARZECKI                    CZERWIEC 2021 

 

5 

  

 

 

 

 Już po raz 18 do zabytkowego pałacu 

Dzieduszyckich w Zarzeczu w dniu 29 maja 2021 r. przybyli 

laureaci eliminacji Wojewódzkich Konkursu Plastycznego 

„Zapobiegajmy pożarom” oraz ich opiekunowie.  

 Organizatorem wydarzenia był Zarząd 

Wojewódzki OSP w Rzeszowie, a współorganizatorami 

Gmina Zarzecze i Centrum Kultury w Zarzeczu. Jak co roku 

przewodniczącą komisji konkursowej była Janina Mamak, 

która od osiemnastu lat pielęgnuje tradycje plastyczne 

związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Tytuł tegorocznej edycji konkursu brzmiał: „100 - lat 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 

Polskiej. Wierni tradycji w służbie drugiemu człowiekowi”.  

 Na tegoroczną edycję konkursu wpłynęło  

836 prac z 13 powiatów woj. podkarpackiego tj.  

z brzozowskiego, dębickiego, jasielskiego, jarosławskiego, 

krośnieńskiego, leżajskiego, łańcuckiego, mieleckiego, 

przemyskiego, przeworskiego, rzeszowskiego, sanockiego 

i tarnobrzeskiego.  

 Komisja po wnikliwej analizie prac konkursowych 

wyłoniła laureatów i wyróżnionych, wśród których 

znaleźli się uczniowie naszej gminy:  

 w kat. przedszkola: 

III m. Jagoda Szewczyk z Publicznego Przedszkola  

w Zarzeczu; 

wyróżnienia zdobyli: Julia Telega, Michał Hypta, Gabriel 

Sowa, Daria Ziółkowska ze Szkoły Podstawowej im. Św. 

Brata Alberta w Żurawiczkach, Paweł Rojek z Zespołu 

Szkół w Zarzeczu, 

 w kat. szkoły podstawowe kl. I – IV: 

 wyróżnienia zdobyli: Antoni Gwóźdź, Natalia 

Pawłowska, Nikola Czura z Zespołu Szkół w Zarzeczu, 

Aleksander Przybylski ze Szkoły Filialnej im. Orła Białego 

w Pełnatyczach oraz Jakub Ziółkowski ze Szkoły 

Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach, 

 w kat. szkoły podstawowe kl. V – VIII: 

II m. zajął Kacper Maślanka z Zespołu Szkół w Zarzeczu,  

a wyróżnienie zdobyła Marcelina Lis ze Szkoły 

Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Maćkówce.  

 Na podsumowaniu konkursu swoją obecnością 

zaszczyciła nas pani Anna Schmidt – wiceminister rodziny, 

pracy i polityki społecznej, przybyli również Daniel 

Dryniak – zastępca komendanta Głównego Państwowej 

Straży Pożarnej w Rzeszowie, Bogusław Urban – Starosta 

Przeworski, Łukasz Laska – członek Zarządu Powiatu 

Przeworskiego.  

 Przybyłych na podsumowanie konkursu powitał 

Wiesław Kubicki wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego 

ZOSP RP. Po powitaniu został odczytany protokół  

i wręczono nagrody laureatom konkursu. Pięknie o idei 

konkursu i jego laureatach wypowiedziała się pani 

Minister, która zwróciła uwagę, że konkurs jest już 

„pełnoletni” i trzeba nadal kontynuować i promować 

działalność Ochotniczych Straży Pożarnych.  

 Wszystkim uczestnikom, opiekunom oraz 

organizatorom podziękował gospodarz miejsca  

Tomasz Bury – wójt gminy Zarzecze, który w swoim 

wystąpieniu podkreślił jak ważną rolę odgrywają młodzi 

ludzie w tworzeniu dóbr kultury.  

 Muzyczną niespodziankę dla zebranych 

przygotowała wokalistka Dagmara Moskwa. Wydarzenie 

było sfinansowane przez ZW ZOSP RP, Gminę Zarzecze 

oraz Starostwo Powiatowe w Przeworsku, a poczęstunek 

dla wszystkich przybyłych przygotowali uczniowie 

Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu.  

 Warto również wspomnieć, że na szczeblu 

ogólnopolskim z woj. podkarpackiego aż 12 osób znalazło 

się w gronie finalistów. Wszystkim laureatom gratulujemy 

i zapraszamy do udziału w następnej edycji konkursu.  

 

 
 

Barbara Szczygieł

XVIII FINAŁ ELIMINACJI WOJEWÓDZKICH OGÓLNOPOLSKIEGO  

KONKURSU PLASTYCZNEGO „ZAPOBIEGAJMY POŻAROM” 
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 Pod koniec maja w zabytkowym pałacu  

w Zarzeczu mogliśmy uczestniczyć w pięknych koncertach 

muzycznych przygotowanych przez nauczycieli i uczniów 

klasy wokalu Niepublicznej Szkoły Muzycznej II Stopnia  

w Przeworsku. Dnia 24 maja wokalistki przygotowane 

przez panią Renatę Johson–Wojtowicz zaśpiewały piękne 

pieśni i arie znanych europejskich kompozytorów. 

Zgromadzona publiczność była urzeczona pięknymi 

głosami młodych artystek. Na zakończenie koncertu pani 

dyrektor Niepublicznej Szkoły Muzycznej II Stopnia 

pogratulowała uczennicom talentu i zapewniła o dalszej 

współpracy z Centrum Kultury przy organizacji wydarzeń 

muzycznych w pałacu.  

 Kolejna uczta muzyczna odbyła się 27 maja, kiedy 

to dyplomantka Maria Wojnarowicz zaśpiewała recital 

dyplomowy kończący edukację muzyczną w klasie śpiewu 

solowego Niepublicznej Szkoły Muzycznej II St. Na to 

piękne wydarzenie przybyło wiele osób, które chciały 

usłyszeć utalentowaną młodą artystkę. Wśród 

zaproszonych na koncert był również Wójt Gminy 

Zarzecze – Tomasz Bury.  

 Maria Wojnarowicz podczas ok. 40 minutowego 

występu zaprezentowała utwory m.in.: R. Straussa,  

K. Szymanowskiego, F. Lehara, I.J. Paderewskiego,  

W. A. Mozarta, czy S. Rachmaninowa. Śpiewała po polsku, 

niemiecku, rosyjsku. Było to niezwykle wzruszające 

popołudnie, pałac Dzieduszyckich rozbrzmiewał pięknymi 

dźwiękami muzyki klasycznej. Podsumowując recital Wójt 

Gminy Zarzecze pogratulował Marii niezwykłego talentu, 

podziękował za współpracę, na którą zawsze możemy 

liczyć oraz życzył kolejnych sukcesów młodej artystce.  

 Dziękujemy Marii oraz jej rodzicom i pani 

dyrektor Szkoły Muzycznej II St. w Przeworsku za 

przygotowanie tego pięknego i wzruszającego koncertu.  

 
Barbara Szczygieł

 

 

 

 Wójt Gminy Zarzecze oraz Centrum Kultury  

w Zarzeczu zapraszają w dniu 26 czerwca 2021 r.  

o godz. 21:00 do zespołu pałacowo-parkowego  

w Zarzeczu na widowisko plenerowe pn. „Noc 

Świętojańska – powrót do ludowych wierzeń i tradycji”. 

 Noc Świętojańska – to zadanie realizowane  

w ramach programu Narodowego Centrum Kultury 

EtnoPolska 2021, którego celem jest kreatywne 

odtworzenie tradycyjnych obrzędów, pieśni i wierzeń 

ludowych charakterystycznych dla powiatu 

przeworskiego, które zostaną ujęte w formę widowiska 

plenerowego. Pretekstem do powrotu do ludowych 

wierzeń i tradycji przeworszczyzny będą obrzędy 

związane z nocą świętojańską. 

RECITAL DYPLOMOWY MARII WOJNAROWICZ ORAZ KONCERT KLASY 

WOKALU Z NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II ST. W PRZEWORSKU 

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA – POWRÓT DO LUDOWYCH WIERZEŃ I TRADYCJI 
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 „Nie chciała Hania w wianeczku chodzić”, „Dunaj, 

Dunaj”, Wyganiał Jaś konie”, „Siała baba jęczmieniec”,  

to tylko niektóre z pieśni zwyczajowych i obrzędowych, 

które można było usłyszeć podczas XXII Regionalnego 

Przeglądu Grup Śpiewaczych. Przegląd odbył się  

13 czerwca br. na terenie zabytkowego zespołu pałacowo 

– parkowego w Zarzeczu.  

 Organizatorami festynu, już po raz 22 było 

Centrum Kultury w Zarzeczu i Centrum Kulturalne  

w Przemyślu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął 

Starosta Przeworski – Bogusław Urban, patronat 

medialny nad wydarzeniem sprawowali: Gazeta 

Jarosławska, Ekspres Jarosławski, Życie Podkarpackie oraz 

TVP 3 Rzeszów.  

 Przegląd oficjalnie otworzył Wójt Gminy Zarzecze 

– Tomasz Bury, który przywitał wszystkich uczestników  

i życzył powodzenia podczas prezentacji konkursowych 

oraz zaprosił uczestników na kolejne wydarzenia 

kulturalno-rozrywkowe do naszej gminy.  

 Na tegoroczny przegląd wypłynęło 25 zgłoszeń  

w trzech kategoriach: Zespoły Śpiewacze, soliści - dorośli 

oraz zespoły dziecięce z powiatów: przeworski, 

jarosławski, leżajski, rzeszowski, lubaczowski, łańcucki. 

 Prezentacje konkursowe oceniało jury w składzie: 

Katarzyna Ignas – etnograf, Jolanta Dragan – muzyk, 

etnograf oraz Dorota Gunia – muzyk. Podczas obrad jury 

wykonawcom oczekującym na werdykt czas umilił zespół 

muzyczny PJM.  

 
 Nagrody zwycięzcom wręczyli: Wójt Gminy 

Zarzecze – Tomasz Bury oraz Przewodnicząca Rady Gminy 

Zarzecze – Małgorzata Byrwa. Naszą Gminę 

reprezentowały zespoły śpiewacze z Maćkówki, Kisielowa 

i Rożniatowa. Zespół Śpiewaczy z Rożniatowa zdobył  

II miejsce, Zespół Śpiewaczy z Kisielowa zajął III miejsce,  

a Zespół Śpiewaczy z Maćkówki uzyskał wyróżnienie  

I stopnia. 

 
Występ Zespołu Śpiewaczego z Rożniatowa 

 

 
Występ Zespołu Śpiewaczego z Maćkówki 

 

 
Występ Zespołu Śpiewaczego z Kisielowa 

 

Barbara Szczygieł 

FESTYN POD PLATANEM 

XXII REGIONALNY PRZEGLĄD GRUP ŚPIEWACZYCH 
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 Jak kwiaty budzące się wiosną do życia, otwierają 

się na świat, tak i dzieci z Publicznego Żłobka  

w Zarzeczu dojrzały na tyle, aby otworzyć się na 

współpracę z innymi. Wiosenne zajęcia w naszym żłobku 

przygotowywały dzieci na spotkania z nowymi osobami 

oraz na udział w nowych wydarzeniach. Rozpoczęliśmy od 

regularnego wychodzenia na spacery oraz wspólnych 

rozmów. Kiedy dzieci były gotowe zaprosiliśmy do nas 

trenerów z Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Zarzeczu. Pan trener przeprowadził z dziećmi 

profesjonalne zajęcia sportowe, które jednocześnie  

przyniosły dzieciom bardzo dużo dobrej zabawy. 

 Odwiedziliśmy panie z gminnej biblioteki, które 

pokazały nam swoje wspaniałe zbiory, przeczytały 

dzieciom bajkę o chorym kotku. Na koniec wizyty każde 

dziecko otrzymało drobny upominek. Wyruszyliśmy 

również na spotkanie z Ochotniczą Strażą Pożarną.  

Dzieci mogły pooglądać wyposażenie wozów strażackich, 

przymierzyć hełm strażacki, zwiedzić remizę.  

Bardzo dziękujemy za wspaniałe przyjęcie. 

 Jak co roku i tym razem dzieci nie zapomniały 

również o przygotowaniu występów dla swoich mam  

z okazji Dnia Matki. Rodzice zaś pomogli  

w zorganizowaniu dzieciom Dnia Dziecka. Dzień Dziecka  

w tym roku trwał kilka dni. Pierwszego dnia dzieci miały 

zabawy zorganizowane przez ciocie opiekunki w żłobku, 

drugiego dnia zabawę na placu zabaw ze wspaniałą 

zjeżdżalnią, zaś w weekend mogły skorzystać  

ze wspaniałych atrakcji przygotowanych przez Wójta 

Gminy Zarzecze. 

 W filialnym żłobku w Rożniatowie dobiegły końca 

prace remontowo-budowlane. Nowe wyposażenie czeka 

już na przybycie naszych nowych podopiecznych.  

W okresie od 11 maja do 15 czerwca trwała rekrutacja do 

Publicznego Żłobka w Zarzeczu oraz Filii Żłobka  

w Rożniatowie. Dzieci zrekrutowane do Rożniatowa 

rozpoczną zajęcia od 1 lipca, natomiast dzieci przyjęte do 

Zarzecza od 1 września. 

Agata Koba 

 

Dzień Matki w naszym żłobku 

 

Podczas wizyty u strażaków 

 

Z wizytą w bibliotece

 

PUBLICZNY ŻŁOBEK W ZARZECZU 
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 W naszych obu grupach przedszkolnych nie ma 

czasu na nudę. Każdy dzień to odkrywanie nowych 

przygód i tajemnic. Dzieci chętnie przychodzą do 

przedszkola i miło spędzają w nim czas. Obchodzimy 

różne święta, bierzemy udział w różnych akcjach  

i projektach, dzięki czemu z większym zainteresowaniem 

i chęcią dzieci dowiadują się nowych ciekawych rzeczy.  

 W ostatnim czasie dzięki zaproszeniu  Gminnej 

Publicznej Biblioteki  mogliśmy wziąć udział w zajęciach 

bibliotecznych w ramach akcji XX Ogólnopolskiego 

Tygodnia Czytania Dzieciom oraz w programie Mobilna 

Filharmonia „Powróćmy jak za dawnych lat”. Takie 

spotkania są dla dzieci zawsze niesamowitym przeżyciem 

i wyjątkową atrakcją. 

 Pomimo pandemii, nie mogliśmy zapomnieć  

o wyjątkowym dniu jakim jest Święto naszych rodziców. 

Obie grupy przedszkolne stanęły na wysokości zadania  

i przekazały w formie nagranego filmu życzenia dla swoich 

rodziców. Może nie było to tak jak zawsze na żywo, ale 

pochwały i wzruszenia były takie same.  

 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka w tym roku 

świętowaliśmy dzięki uprzejmości i zaproszeniu 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarzeczu oraz Klubowi 

Honorowych Dawców Krwi PCK „Zorza”. W tym  dniu na 

dzieci czekało mnóstwo atrakcji, słodkości, a przy okazji  

mogliśmy  wziąć udział w pokazie pierwszej pomocy, 

obejrzeć samochody i sprzęt strażacki  i dowiedzieć się na 

czym polega praca strażaka.  

 Nareszcie w tym roku mogliśmy pojechać na 

długo wyczekiwaną wycieczkę. Obie grupy przedszkolne 

wraz z opiekunami wzięły udział w całodniowej wycieczce 

autokarowej do Gospodarstwa Agroturystycznego 

„Międzyczasie”. Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy, 

czas spędzony wśród zwierząt gospodarski, zwiedzanie 

muzeum wsi, udział w warsztatach rękodzieła  

i kulinarnych, ognisko,  to atrakcje, które czekały na nas  

w gospodarstwie. Był to wyjątkowy dzień, pełen radości  

i uśmiechu, długo o nim będziemy pamiętać. 

 W Przedszkolu każdy dzień jest inny i pełen 

atrakcji. Przed nami jeszcze mnóstwo ciekawych rzeczy do 

odkrycia i zdobycia. Zapraszamy do naszego przedszkola 

wszystkie dzieci, które chcą się bawić, odkrywać świat  

i nie lubią się nudzić.  

 

Monika Przewrocka 

 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W ZARZECZU 
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DZIEŃ ZIEMI 

 Co roku 22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień 

Ziemi. Od 2020 roku z powodu pandemii Covid-19 

instytucje i aktywiści proekologiczni przenieśli się do 

świata online i tu prowadzą akcje edukacyjne na temat 

zmiany codziennych nawyków. W tym roku hasło 

przewodnie Dnia Ziemi brzmi: „Przywróć naszą Ziemię". 

 Na godzinach wychowawczych dowiedzieliśmy 

jak być EKO każdego dnia. Działania, które zamierzamy 

realizować: sortowanie odpadów, oszczędzanie energii  

i wody, uświadamianie innych, używanie toreb 

wielokrotnego użytku lub papierowych zamiast 

reklamówek. Uczniowie starszych klas pozbierali śmieci. 

 

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE 

 W ramach Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 13 i 14 maja 

w naszej szkole uczniowie klas I-III uczestniczyli  

w warsztatach profilaktycznych online.  

 Pierwsze warsztaty pt. „Tomek i czarny kruk -

agresja i przemoc, czyli jak je kontrolować i nie dać się 

ponieść emocjom” skierowane były do uczniów klas II-III  

i dotyczyły przygotowania dzieci do funkcjonowania 

wolnego od przemocy poprzez nauczenie ich  

kontroli negatywnych emocji, rozwiązywania konfliktów 

oraz rozróżniania zachowań akceptowanych  

i nieakceptowanych społecznie.  

 Drugie warsztaty pt. „Bezpieczne smyki – 

bezpieczne poruszanie się w sieci i w mediach 

społecznościowych”, w których uczestniczyli uczniowie 

klas I-II, miały na celu wytworzenie u dzieci postaw  

i zachowań, które w przyszłości będą je chronić przed 

potencjalnymi zagrożeniami. 

 W trakcie warsztatów najmłodsi nauczyli się, jak 

bezpiecznie korzystać z Internetu, jak reagować  

w przypadku spotkania obcej osoby, jak wezwać pomoc 

oraz jak zachowywać się na placu zabaw, w domu i na 

ulicy, żeby nie zrobić sobie ani innym krzywdy. 

WITAJ MAJ, 3 MAJ …

 Uczniowie klas 0 – III przygotowali uroczystą 

akademię z okazji Święta Konstytucji  3  Maja.  W czasie 

akademii poznali,  czym jest konstytucja i jakie zawarte są 

w niej najważniejsze prawa obywateli. W tym roku 

obchodzimy okrągłą rocznicę uchwalenia pierwszej 

polskiej konstytucji, dlatego rok 2021 ogłoszono Rokiem 

Konstytucji 3 Maja. 

 Ze względu na brak możliwości udziału całej 

społeczności szkolnej w tradycyjnej akademii, uczniowie 

klasy IV i VI naszej szkoły przygotowali nagranie 

okolicznościowego teatrzyku kukiełkowego. Miał on na 

celu przybliżyć okoliczności i powody, dla których nasi 

przodkowie podjęli się tego doniosłego czynu i uchwalili 

pierwsze ogólnonarodowe prawo. Miejmy nadzieję, że 

taka forma przekazu rozjaśni wszystkim uczniom temat, 

jakim jest znaczenie konstytucji dla państwa i narodu. 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W MAĆKÓWCE 
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ŚWIATOWY DZIEŃ PSZCZÓŁ 

 20 maja 2021 r. obchodzony jest – ustanowiony 

przez ONZ – Światowy Dzień Pszczół. Uczniowie klas 0-III 

w ramach projektu „Pszczoła” zapoznali się  

z informacjami dotyczącymi powiązań łączących pyszne 

owoce i  warzywa z tymi pożytecznymi owadami; czym 

różni się trzmiel od pszczoły miodnej? Jak przebiega 

proces zapylania? Jakie są przyczyny ginięcia pszczół?  

Jak można chronić pszczoły? Jakie właściwości mają różne 

miody? Po zajęciach uczniowie na pewno nie zrobią 

krzywdy żadnej pszczole i będą traktować te owady  

z należytym szacunkiem i respektem. 

 

DZIEŃ MAMY I TATY 

 Dzień Mamy i Taty jest jednym z najpiękniejszych 

świąt w roku szkolnym. Pełnym pięknych życzeń  

i wzruszeń. Dzieci z oddziału przedszkolnego uczciły ten 

dzień 28.05.2021 r. Na sali gimnastycznej odbyła się część 

artystyczna podczas, której dzieci z mocno bijącymi 

serduszkami zaprezentowały wiersze, piosenki i tańce. 

Uroczystość przebiegła w ciepłej i serdecznej atmosferze. 

Po części artystycznej nadszedł czas na prezenty i słodki 

poczęstunek.   

 

DZIEŃ BOCIANA BIAŁEGO 

 30 maja 2021 r. w najmłodszych klasach 

obchodzony był Dzień Bociana Białego. Bocian to ptak, 

który zajmuje szczególne miejsce w sercach Polaków,  

w naszej tradycji i kulturze. W tym dniu dzieci poznały 

zwyczaje i tryb życia tych pięknych ptaków.  

Poznały sposoby ochrony ich piskląt i gniazd. Bocian na 

gnieździe zapowiada lato i wakacje, więc tym bardziej jest 

bliski uczniom. 
 

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW 

 Uczennica klasy VII Magdalena Słysz zajęła III 

miejsce w Gminnym Konkursie Matematycznym 

organizowanym przez Szkołę Podstawową  

w Żurawiczkach w ramach projektu „Geometrycznie 

Zakręceni”. Konkurs skierowany był dla uczniów z klas  

7 i 8 z terenu gminy Zarzecze. W konkursie 

uczestnicy  musieli się wykazać nie tylko wiedzą, ale 

również pomysłowością i umiejętnościami praktycznymi.   

 Uczeń klasy III Maciej Słysz został wyróżniony  

w Międzynarodowym Konkursie „Kangur 

Matematyczny”.  W konkursie może uczestniczyć każdy 

uczeń bez względu na wyniki w nauce i osiągnięcia 

na lekcjach matematyki. Atrakcyjne zadania konkursowe 

popularyzują wiedzę matematyczną, mobilizują do 

rozwijania zainteresowań, umożliwiają sprawdzenie 

umiejętności i stwarzają szansę zdobycia cennych nagród 

w postaci obozów zagranicznych i krajowych oraz 

wyjątkowych nagród rzeczowych. W naszej szkole w tym 

roku brało udział 16 uczniów z klas II-VII. 

 Uczennica klasy VI  Nicola Obłoza zajęła I miejsce 

w konkursie literacko- recytatorskim „Moje szczęście to 

moja rodzina” pod honorowym Patronatem Wójta Gminy 

Zarzecze w kategorii wiekowej IV – VI.  Nicola okazała się 

nie tylko pomysłowym twórcą wiersza, ale również 

ciekawym interpretatorem i ilustratorem obrazów 

poetyckich.  
 

DZIEŃ DZIECKA 

 1 czerwca w naszej szkole świętowaliśmy Dzień 

Dziecka. W zależności od upodobań dzieci zamawialiśmy 

pizzę i kebaby. To święto rozciągnęło się na jedną długą 

godzinę wychowawczą, na której graliśmy w gry 

planszowe integrujące klasę, rozmawialiśmy na różne 

tematy i śpiewaliśmy piosenki.  
 

DZIEŃ PATRONA SZKOŁY 

 7 czerwca odbył się Dzień Patrona Szkoły  

św. Królowej Jadwigi. Uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy 

świętej, a następnie w naszej szkole obejrzeliśmy piękny 

montaż słowno–muzyczny poświęcony naszej patronce 

przygotowany przez uczniów I – III. 

Maria Sopel
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MARZENIA W SKALI

 „Marzenia w skali” to nazwa projektu 

edukacyjnego realizowanego w Szkole Podstawowej  

im. Marii Konopnickiej w Siennowie. Projekt 

dofinansowany jest przez Fundację mBanku, która 

wspiera dzieci i młodzież w nauce matematyki. W ramach 

projektu realizowano zajęcia rozwijających myślenie 

matematyczne dla uczniów klas IV-VII, a finałowym  

zadaniem było  wykonanie makiety wymarzonej sali 

gimnastycznej. To z kolei wymagało  nawiązania ścisłej 

współpracy z rodzicami i na szczęście tacy się znaleźli  

wśród tatusiów uczniów klasy V.  Wstępna prezentacja 

makiety miała miejsce 1 czerwca  2021 r. Balony 

reklamowe projektu wpisały się klimat kolorowych 

obchodów Dnia Dziecka - było niezwykle barwnie.  

Na zdjęciu z makietą prezentuje się klasa piąta, która  

w tym dniu ubrana była w bankowym kolorze 

pomarańczowym. Już dziś jest gotowa gablota i w połowie 

czerwca 2021 kompletny produkt finałowy projektu 

będzie udostępniony społeczności lokalnej. Tymczasem  

nasze marzenie realizuje się w rzeczywistości, sala nam 

rośnie a my już wiemy jak będzie pięknie wyglądać. 

 

Anna Zając - koordynator projektu

 

BĄDŹ DUMNY, WYWIEŚ FLAGĘ” 

 10 maja 2021 r. podsumowano 

Patriotyczny Konkurs Fotograficzny  

"Bądź dumny, wywieś flagę" 

organizowany w naszej szkole.  

To najpopularniejszy konkurs 

organizowany w całej Polsce przy okazji 

świąt narodowych. Zadaniem 

konkursowym było wywieszenie flagi na 

zewnątrz domu przed Świętem Flagi, 

wykonanie zdjęcia, na którym jest uczeń 

startujący w konkursie sfotografowany na 

tle własnej flagi i przysłanie zdjęcia  

w formie elektronicznej do organizatora Konkursu.  

  

W wyznaczonym terminie nadesłano 39 

zdjęć, przyznano nagrody i dyplomy. 

Najważniejsze jest jednak to, że nadal tak 

trudno przychodzi nam wywieszenie 

własnej flagi w dniu narodowego święta. 

Już dziś zapowiadamy i zachęcamy do 

kupna flagi narodowej, bo przy okazji 

Listopadowego Święta  Niepodległości 

zaprosimy do konkursu wszystkich 

mieszkańców naszej gminy. Na zdjęciu Ewa 

Dziedzic - jedna z najmłodszych 

nagrodzonych uczestniczek konkursu.  

Elżbieta Nykiel

RADA RODZICÓW PRZEZ DUŻE R. 

 Kiedy w szkole brak już pomysłów i motywacji  

do działania, cztery zaradne mamy pracujące w zarządzie 

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Marii 

Konopnickiej w Siennowie pod przewodnictwem  

pani Marty Żak rozkręcają zaskakującą inicjatywę,  

która zmienia nudne trawiaste boiska  szkolne w ciekawy 

teren rekreacyjny. W ruch poszły druciane szczotki, 

kolorowe farby do metalu, na boisko wjechał ciężki 

sprzęt, pojawiła się sterta piasku, robotę znaleźli 

spawacze i stolarze.   

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SIENNOWIE 



KURIER ZARZECKI                    CZERWIEC 2021 

 

13 

 Naprawiono, co można było naprawić, 

odmalowano, co dało się odmalować. Wszystko zrobiono 

mimo deszczowej pogody przed samym Dniem Dziecka. 

To nie koniec, bo pomysły się jeszcze nie wyczerpały, ale 

nie wyprzedzajmy faktów. O tym jeszcze napiszemy,  

a tymczasem gratulujemy dzielnej, pomysłowej Radzie  

i dziękujemy wszystkim, którzy współpracowali  

w realizacji tego przedsięwzięcia.  

Elżbieta Nykiel

 

KOLOROWY ZAWRÓT GŁOWY - DZIEŃ DZIECKA 

 Tradycja świętowania 1 czerwca jako Dnia 

Dziecka liczy przeszło pół wieku. Został on ustanowiony  

w celu upowszechnienia ideałów i celów związanych  

z prawami dziecka zawartymi w Karcie Narodów 

Zjednoczonych. Uczniowie naszej szkoły świętowali  

z rozmachem. Postanowiliśmy uczcić ten dzień kolorowo 

na przekór deszczowej pogodzie i każda klasa wybrała 

sobie swój kolor.  

 Oddziały przedszkolne: Promyczki oraz Słoneczka 

wybrały kolor żółty. Wszystkie dzieci wraz  

z paniami ubrały się na żółto, przygotowaliśmy 

transparenty z nazwami  naszych grup oraz ze specjalnymi  

hasłami i wierszykami związanymi z naszym kolorem.  

Tak eksponowali swoje kolory również starsi i ich 

wychowawcy, ale żółty kolor oczywiście był 

najpiękniejszy. Z kolei Panie z Rady Rodziców 

przygotowały dla wszystkich dzieci z naszej szkoły 

niesamowitą ucztę: były grillowane kiełbaski, gofry ze 

smakowitymi dodatkami, wata cukrowa i popcorn. 

 Pogoda zachwyciła pięknym słońcem  i mogliśmy 

urządzić wielki piknik na  zewnątrz przy muzyce. 

Przedszkolaki mogły również skorzystać z usługi 

malowania twarzy przez starsze koleżanki z naszej szkoły 

oraz z zabawy  z bańkami mydlanymi. Było super! 

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za poświęcony 

czas oraz fantastyczną organizację wyjątkowego dnia.  

 

 

Malwina Nowosiad – wychowawca oddziału 

przedszkolnego Promyczki   

 

 
  

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW 

 Uczniowie naszej szkoły odnieśli sukcesy  

w VIII Ogólnopolskim Dyktandzie Niepodległościowym 

„Po polsku o historii”.  Gabriel Kwaśniak i Gabriela 

Hajduk zajęli ex aeqo I-sze miejsce otrzymując tytuł 

laureata w kategorii uczniowie klas VII- VIII. Również  

w kategorii uczniów klas IV – VI mamy laureatów. Są nimi 

Julia Szklarz oraz Kamil Świerk. W eliminacjach 

wojewódzkich Konkursu uczestniczyło 174 uczniów. 

 Wśród 29 uczestników Wojewódzkiego Konkursu 

Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego.  

Od Cedyni do Orszy 972-1514” znalazło się 4 uczniów 

naszej szkoły. Wszyscy spisali się na  medal. Tytuł laureata 

etapu wojewódzkiego otrzymali Hubert Klimko uczeń 

klasy VIb, Filip Kasperski uczeń klasy VIb, Szymon Pels 

uczeń klasy VIIIa. Tytuł finalisty otrzymał Gabriel 

Kwaśniak uczeń klasy VIIa. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZARZECZU 
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Uczestnicy konkursu historycznego 

 

 23 kwietnia br. odbyło się rozstrzygnięcie  

X Jubileuszowego Wojewódzkiego Konkursu 

Matematycznego Trójwymiarowy Świat Matematyki. 

Konkurs organizowany jest corocznie przez Zespół Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących  im. Stefana Banacha 

w Jarosławiu. Konkurs polegał na połączeniu wiadomości 

matematycznych ze zdolnościami plastycznymi. 

Uczniowie wykonywali siatki brył, obliczali i rysowali, 

wycinali i sklejali. Bryły łączone były w całość tworząc 

pojazd marzeń. Z naszej szkoły uczeń klasy VIa Kacper 

Maślanka zdobył I miejsce w tym konkursie, uzyskując 

tytuł laureata. 

 Uczeń naszej szkoły Gabriel Kwaśniak wziął udział 

w III Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „Strofy  

o Ojczyźnie”. Gabryś zaprezentował wiersz Cypriana 

Kamila Norwida „Moja ojczyzna” i  uzyskał tytuł laureata 

tego Konkursu zajmując  II  miejsce w kategorii klas VII- 

VIII. W konkursie wzięło udział 29 uczniów z 12 szkół 

noszących im. Jana Pawła II, które znajdują na terenie 

województwa podkarpackiego. 

 

 

Praca konkursowa Kacpra Maślanki 

 

101. ROCZNICA URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II 

 18 maja 2021 r. obchodziliśmy 101. rocznicę 

urodzin Karola Wojtyły, Wielkiego Papieża – Patrona 

naszej szkoły.  

 W celu upamiętnienia tej uroczystości uczniowie 

należący do pocztu sztandarowego wraz  

z klasami pierwszymi oddali hołd swojemu Patronowi 

poprzez wciągnięcie flagi na maszt, odśpiewanie hymnu 

państwowego, złożenie  kwiatów i zniczy pod figurą.  

 

 

POWRÓT UCZNIÓW DO NAUKI STACJONARNEJ I PEŁEN NIESPODZIANEK DZIEŃ DZIECKA 

 Od dnia 31 maja 2021 roku wszyscy uczniowie 

wrócili do szkoły. Ten fakt sprawił nam wszystkim wiele 

radości.  Cieszymy się, że przez najbliższe  tygodnie szkoła 

ponownie będzie tętnić życiem. Już 1 czerwca z okazji 

Dnia Dziecka nasi uczniowie mogli wziąć udział w wielu 

atrakcjach zorganizowanych przez wychowawców klas, 

zarówno na terenie gminy, jak też na wyjeździe. 

dr Krzysztof Majkowski 
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 FINAŁ PROJEKTU „GEOMETRYCZNIE ZAKRĘCENI” 

 31 maja 2021 r. uczniowie klas VII i VIII pod opieką 

nauczycieli matematyki - Joanny Kubickiej i Justyny 

Turek, zakończyli realizację projektu „Geometrycznie 

Zakręceni” finansowanego przez Fundację mBanku  

od września 2020 r. do końca maja 2021 r. 

 Działania projektowe obejmowały różne formy 

aktywności uczniów, zarówno zajęcia warsztatowe, 

podczas których uczniowie poszerzali swoje wiadomości  

i umiejętności związane z własnościami wielokątów 

foremnych i brył euklidesowych, jak również działania 

praktyczne tematycznie związane z geometrią m.in.: 

pieczenie ciasteczek w kształcie wielokątów foremnych, 

wykonywanie modeli Piramidy Sierpińskiego, szycie puf 

złożonych z wielokątów foremnych do świetlicy szkolnej, 

czy poszukiwanie wielokątów foremnych i brył 

eulklidesowych w otaczającym nas świecie.  

 Głównym celem projektu było zainteresowanie 

uczniów nauką matematyki, pokazanie, że jest to 

dziedzina wiedzy, która ma szerokie zastosowanie w życiu 

codziennym. Wszystkie aktywności, które uczniowie 

podejmowali realizowane były na zajęciach 

pozalekcyjnych i pozwalały na rozwijanie  logicznego 

myślenia i wyobraźni przestrzennej. Są to umiejętności 

niezbędne również w codziennym życiu.   

 Projekt „Geometrycznie zakręceni” to nie tylko 

ciekawe, inspirujące zajęcia dodatkowe dla uczniów, ale 

również wsparcie finansowe w kwocie blisko 8 tys. zł. 

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu, zakupione zostały 

pomoce dydaktyczne, które wzbogaciły pracownię 

matematyczną m.in. gry logiczne, klocki i układanki 

matematyczne, które po raz pierwszy zostały 

wykorzystane podczas „Tygodnia Aktywnych Przerw”  

i nadal cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów. 

Finansowe wsparcie projektu pozwoliło również na 

zorganizowanie ciekawych i różnorodnych konkursów  

i zakup atrakcyjnych nagród. Oprócz konkursów szkolnych 

został zorganizowany Gminny Konkurs Matematyczny dla 

uczniów klas VII – VIII. Wzięli w nim udział uczniowie szkół 

podstawowych z terenu Gminy Zarzecze. Uczestnicy 

konkursu zmagali się z zadaniami geometrycznymi, 

przygotowanymi w nietypowej, ciekawej formie. Musieli 

wykazać się nie tylko wiedzą, ale również pomysłowością, 

kreatywnością i wyobraźnią przestrzenną. W ramach 

projektu została zakupiona drukarka, laminator, mobilna 

tablica magnetyczna, a do świetlicy uszyte pufy.  

 

 

EKSPOZYCJA WYSTAWY OBJAZDOWEJ SZKOLNYCH TROPICIELI HISTORII LOKALNEJ 

 „Tropiciele z Żurawiczek z misją do Lwowa” to 

tytuł projektu i jednocześnie nazwa grupy projektowej, 

którą tworzą uczniowie klasy VI, w ramach XI edycji 

Ogólnopolskiego Konkursu Projektanci Edukacji. 

Opiekunem grupy projektowej jest nauczyciel historii - 

pani Iwona Węglowska. Efektem pracy uczniów jest 

„mobilna” wystawa pt. „Z miłości do polskości…aż do 

Lwowa”, która była prezentowana w pięknym, 

zabytkowym Pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu, siedzibie 

Muzeum i Gminnego Centrum Kultury oraz w Muzeum  

w Przeworsku, które udostępniło sale Pałacu 

Lubomirskich na ekspozycję uczniowskiej wystawy. Praca 

nad przygotowaniem wystawy pozwoliła uczniom na 

zapoznanie się z historią lokalną oraz rozwijać 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. BRATA ALBERTA W ŻURAWICZKACH 
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zainteresowania i pasje. Z kolei możliwość ekspozycji 

wystawy w pałacu Dzieduszyckich i w Muzeum 

Przeworskim jest promocją pracy naszych uczniów  

i szkoły. Dziękujemy pani dyrektor Barbarze Szczygieł  

i panu dyrektorowi Łukaszowi Mrozowi za wsparcie  

i pomoc w przygotowaniu wystawy i możliwość jej 

prezentacji szerokiej publiczności, każdy odwiedzający 

Centrum Kultury w Zarzeczu i Muzeum Lubomirskich  

w Przeworsku mógł podziwiać pracę naszych uczniów. 

Praca nad projektem pokazała, że pasja i zaangażowanie 

przynosi piękne efekty. 
 

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW 

 Wysokie wyniki uczniów uzyskiwane 

w konkursach to wyznacznik wysokiego poziomu pracy 

szkoły. Uczniowie naszej szkoły w tym roku szkolnym 

mogą pochwalić się wieloma sukcesami na szczeblu od 

gminnego do międzynarodowego. Świadczą one o tym,  

że codzienna praca uczniów i nauczycieli na zajęciach 

lekcyjnych, ale przede wszystkim na zajęciach 

pozalekcyjnych przynosi efekty. Największe sukcesy 

naszej szkoły w roku szkolnym 2020/2021: 

 Międzynarodowy Konkurs Historyczny „Niedźwiedź 

Wojtek - żołnierz gen. Andersa” - Kategoria Komiks: 

Wyróżnienie: Maja Siupik - kl. VII (op. I. Węglowska) 

 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „My kochamy las, 

las kocha nas- mieszkańcy naszych lasów”: II miejsce 

– Artur Majka - kl. III (op. M. Stępak); III miejsce  

– Karolina Pieniążek - kl. II (op. A. Zawisza). 

 Wojewódzki Konkurs „Od unii lubelskiej do Unii 

Europejskiej, Zjednoczeni w różnorodności - Wszyscy 

ludzie są braćmi” - Kategoria wiedza: II miejsce - 

Katarzyna Jarosz - kl. VIII (op. B. Klisz); III miejsce - 

Zuzanna Trelka - kl. VII (op. I. Węglowska). 

 Etap Wojewódzki XXVI Ogólnopolskiego Konkursu 

Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy 

żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. 

Od Cedyni do Orszy” - Kategoria wiedza: laureat - Julia 

Kościńska - kl. VII (op. I. Węglowska, B. Klisz). 

 XVIII Wojewódzki Konkurs Kuratoryjny „Juliusz 

Słowacki i jego epoka” - Kategoria wiedza: II miejsce - 

Maja Siupik - kl. VII (op. K. Drapała); III miejsce - 

Zuzanna Trelka - kl. VII (op. K. Drapała). 

 Wojewódzki Konkurs Słowno - Muzyczny: „Dziś idę 

walczyć Mamo ... Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 

Niezłomnych” - Kategoria recytacja: I miejsce - 

Zuzanna Trelka - kl. VII (op. K. Drapała); III miejsce  - 

Maja Siupik - kl. VII (op. K. Drapała). Kategoria pieśń 

patriotyczna: I miejsce – Julia Kościńska - kl. VII  

(op. M. Kościńska, W. Drabik-Wąsacz). 

 VIII Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe -  

„Po polsku o historii” - etap wojewódzki: Laureat  - 

Milena Orzechowska - kl. IV (op. W. Drabik – Wąsacz) 

 XVIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy 

pożarom” – etap wojewódzki. Wyróżnienia:  

Michał Hypta, Julia Telega , Gabriel Sowa - kl. 0  

(op. M. Kościńska); Daria Ziółkowska - 4 lata  

(op. A. Ulma, B. Górska-Ruszała); Jakub Ziółkowski - 

kl. III (op. M. Stępak). 

 II Wojewódzki Konkurs o Św. Królowej Jadwidze - 

Kategoria wiedza: III miejsce - drużyna Katarzyna 

Jarosz, Julia Kościńska, Zuzanna Trelka (op. B. Klisz,  

I. Węglowska). Kategoria praca plastyczna: I miejsce: 

Marcel Bielec; II miejsce: Kornelia Magoń; 

wyróżnienie: Aleksandra Świerk - kl. III (op.  

M. Stępak). Kategoria praca literacka: wyróżnienia: 

Milena Orzechowska - kl. IV (op. W. Drabik–Wąsacz), 

Adrian Siupik - kl. IV (op. W. Drabik-Wąsacz), Julia 

Barszczak - kl. VI (op. K. Drapała). 

 XV Wojewódzki Konkurs Turystyczny Dzieci  

i Młodzieży Szkolnej na "Najlepszy produkt 

turystyczny mojej Małej Ojczyzny - jakiej nie znacie" 

Kategoria klasy I-IV: III miejsce, grupa z klasy IV:  

Zofia Biskupska, Emilia Łukaszów, Adrian Siupik  

(op. W. Drabik-Wąsacz).  

Kategoria klasy V-VIII: I miejsce, grupa z klasy VIII: 

Monika Bieniasz, Katarzyna Jarosz, Bartłomiej 

Harpula (op. J. Kubicka). 

Beata Klisz 



KURIER ZARZECKI                    CZERWIEC 2021 

 

17 

 

 

STAŻ ZAWODOWY W GRECJI  

 Młodzież Zespołu Szkół im. W. Witosa w Zarzeczu 

po raz kolejny wzięła udział w projekcie Erasmus+.  

23 uczniów wraz z opiekunami 16 maja wyjechało  

do słonecznej Grecji. Praktyki, które odbyli w tym 

pięknym kraju były bardzo wyczerpujące, ale przyniosły 

moc nowych doświadczeń. Uczniowie codziennie mieli 

ręce pełne roboty. Przygotowywali wyśmienite dania, 

które niczym profesjonalni kelnerzy serwowali rano,  

po południu i wieczorem.  

 Po pracy przychodził czas wolny, który spędzano 

na basenie, w hotelu, na plaży. Praktykanci wyjeżdżali też 

na wycieczki poznawcze: do oliwiarni, w rejs po morzu 

Egejskim, na wyspę Trikeri, na której zwiedzili stare 

więzienie dla kobiet. Podczas rejsu obserwowali delfiny, 

które popisywały się, płynąc przy burcie Elizabeth.  

Na statku mogli bawić się wraz z załogą przy greckiej 

muzyce, uczyli się regionalnych tańców.  

 Odwiedzili także Meteory, których widok zapierał 

dech w piersiach. Zwiedzili Varlaam – klasztor 

prawosławny, położony na jednym z Meteorów. 

Wysłuchali historii miasteczka, którego mieszkańcy przez 

najazd Turków musieli ukrywać się na jednej ze skał  

w wydrążonych jaskiniach. Odwiedzili pracownię pisania 

ikon, gdzie dowiedzieli się, jak powstają te dzieła. Mieli 

okazję zakupić ręcznie robione obrazy świętych, które 

wyglądają na bardzo stare, w rzeczywistości są świeżo 

pisane. Pani Magda – pilotka, nie pozwalała na nudę. 

 Młodzież zobaczyła wodospad w Litochoro, 

zwiedziła mury Zamku w Platamonas, zrobiła zakupy na 

targu. Kiedy nadszedł czas pożegnania, wszystkim było 

niezwykle smutno.  

 Przed wyjazdem uczestnicy praktyk pożegnali się 

z morzem i wsiedli do autokaru, wyruszając w długą 

podróż do domu. Droga była wyczerpująca, ale dzięki 

wspaniale wykwalifikowanym kierowcom, wszyscy dotarli 

bezpiecznie na miejsce. Czekamy na nowe projekty i nowe 

doświadczenia.  

 

 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. WINCENTEGO WITOSA W ZARZECZU 
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MATURA  

 30 kwietnia 2021 roku uczniowie klasy IV TLŻ 

odebrali świadectwa ukończenia szkoły, nagrody 

książkowe, upominki przygotowane przez młodszych 

kolegów, panią pedagog i wychowawcę klasy. Wspólnie 

obejrzeli okolicznościowe prezentacje i wysłuchali 

nagrania piosenki w wykonaniu kolegi przebywającego na 

kwarantannie. Wszystko to skłaniało do refleksji, 

przywoływało wspomnienia, pozwalało na radosny 

uśmiech. 4 maja abiturienci przystąpili do egzaminu 

maturalnego. Wszystkim życzymy połamania pióra!  

 

 OBSŁUGA GASTRONOMICZNA  

 Uczniowie z Technikum żywienia i usług 

gastronomicznych chętnie włączają się w obsługę 

wydarzeń odbywających się na terenie gminy. Dlatego też 

przygotowali pyszny poczęstunek na podsumowanie 

konkursu „Zapobiegajmy pożarom”. Uczestnikom 

najbardziej smakowały proziaki z pastą i masełkiem 

smakowym. 6 czerwca młodzież naszej szkoły włączyła się 

w obchody Gminnego Dnia Dziecka. Wraz z opiekunem 

przygotowali wafle, trufle, szaszłyki owocowe, soki i inne 

pyszności, którymi na stoisku szkolnym częstowali 

wszystkich przybyłych na to wydarzenie.  

 

ZAJĘCIA Z WOT 

 9 czerwca uczniowie klas technikum 

logistycznego spotkali się z żołnierzami 34 Batalionu 

Lekkiej Piechoty w Jarosławiu wchodzącego w skład  

3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. 

Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” w Rzeszowie. Uczniowie 

przeszli szkolenie dotyczące działalności WOT. Zapoznali 

się z obsługą broni, co było wielką atrakcją. Młodzież 

mogła również przymierzyć umundurowanie żołnierza.  

 

ZAJĘCIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 W ostatnim czasie naszą szkołę odwiedzili 

uczniowie klas 7 i 8 z Siennowa, Maćkówki i Żurawiczek. 

Wzięli oni udział w warsztatach przygotowanych przez 

uczniów z Technikum i mogli się sprawdzić w zawodach 

technik logistyk i technik żywienia i usług 

gastronomicznych. Młodzież dzieliła się swoim 

doświadczeniem i wiedzą zdobytą podczas zajęć.  

 Młodsi koledzy nauczyli się formowania 

ładunków na paletach, rozwiązywali zadania logiczne oraz 

– dzięki przygotowanym modelom – sprawdzili się jako 

przyszli kierowcy samochodów ciężarowych i wózków 

widłowych.  

 Podczas spotkania z zakresu gastronomii goście 

układali piramidę żywienia, rozpoznawali zapachy, wzięli 

udział w pokazie i degustacji włoskiej pizzy oraz greckiej 

kawy frappe. Obejrzeli również prezentację z wyjazdów 

na praktyki do Grecji i Portugalii.  

 Młodzież ze szkoły podstawowej mogła również 

sama spróbować swoich sił jako pracownicy pizzerii, 

bariści itp. Spotkania przebiegły w bardzo miłej 

atmosferze. Ósmoklasiści! Do zobaczenia we wrześniu!  

 

Grażyna Winiarz 
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 W dniu 27.05.2021 r. zaproszenie pracowników 

Gminnej Biblioteki Publicznej, mieszczącej się  

w Zabytkowym Pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu,  

przyjęli muzycy z Mobilnej Filharmonii z Rzeszowa. 

Audycja muzyczna ,,Powróćmy jak za dawnych lat" 

została poprowadzona w bardzo przyjemny i ciekawy 

sposób. Dzieci mogły wysłuchać nie tylko koncertu,  

ale również krótkich komentarzy do utworów. Mobilna 

Filharmonia przeniosła dzieci w magiczny świat lat 20 i 30 

ubiegłego wieku. Zostały zaprezentowane utwory gwiazd 

polskiej sceny muzycznej dawnych lat, m. in. Eugeniusza 

Bodo, Mieczysława Fogga czy Hanki Ordonówny.  

W koncercie uczestniczyły trzy grupy dzieci z przedszkoli  

i zerówek. Uśmiech i zadowolenie dzieci sprawiły, że 

przygoda w świecie melodii, brzmień i odgłosów poza 

walorami edukacyjnymi miała także inny aspekt – 

dobrego samopoczucia. Bardzo serdecznie dziękujemy 

muzykom z Mobilnej Filharmonii za występ, pięknie 

wykonane utwory i dobrą zabawę.  

*** 

 Wprowadzanie dzieci w świat literatury 

rozpoczyna się od wczesnych lat. Już małe dzieci  

z zaciekawieniem oglądają z dorosłymi ilustracje, 

rozpoznają w książkach bliskie im elementy 

rzeczywistości. Stopniowo literatura, zwłaszcza  

w przedszkolach, towarzyszy dzieciom prawie, na co 

dzień. Od 28 kwietnia 2021 roku, Gminną Bibliotekę 

Publiczną w Zarzeczu odwiedzają  grupy przedszkolaków 

5 i 6 latków wraz z Paniami ze Szkoły Podstawowej  

w Zarzeczu. Dla wielu z nich była to pierwsza wizyta  

w domu, gdzie „mieszka książka”.  

 Tematem spotkań było zapoznanie maluchów   

z biblioteką. Przedszkolaki zwiedziły placówkę, 

dowiedziały się co należy zrobić, aby stać się czytelnikiem 

biblioteki oraz jak należy się w niej zachowywać. Dzieci  

z chęcią wysłuchiwały bajek czytanych przez Panie 

bibliotekarki. Takie spotkania umożliwiają bezpośredni 

kontakt z książką, rozbudzają zainteresowania 

czytelnicze, przybliżają literaturę dziecięcą i jej autorów, 

jednocześnie są inspiracją do działalności plastycznej. 

Dzieci  wykonały piękne i kolorowe prace.   

 Naszym Gościom bardzo spodobały się kolorowe 

i bogato ilustrowane książki, które z chęcią oglądały.  

Na zakończenie dzieci otrzymały w prezencie drobne 

upominki i obiecały często odwiedzać to ciekawe miejsce. 

Żegnając się zapewniały, że przyjdą ponownie, tym razem 

z rodzicami, by zapisać się do biblioteki i wypożyczyć 

książki. Spotkania odbyły się w radosnej i pełnej 

uśmiechów atmosferze,  umożliwiając dzieciom 

bezpośredni kontakt z książką. 

 

 

Monika Sosnowska 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZARZECZU 
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 Dzięki naszej ulubionej porze roku jaką jest 

wiosna w naszym Domu pojawiły się nowe rabaty, 

ogródki, a co za tym idzie prace ogrodowe, które 

przynoszą nam mnóstwo radości. Po pełnym obaw dla nas 

czasie jakim był  miesiąc kwiecień wracamy do zwyczajnej 

długo wyczekiwanej przez nas codzienności. W kwietniu  

z powodu wielu zachorowań spowodowanych wirusem 

Sars-COV II decyzją Wojewody Podkarpackiego 

musieliśmy zawiesić działalność naszego ośrodka na dwa 

tygodnie. W tym czasie nasi uczestnicy byli w stałym 

kontakcie telefonicznym z opiekunami, którzy pomagali  

w zakupach i innych codziennych sprawach. Uczestnicy  

w tym czasie mogli również korzystać z usług psychologa.  

Bardzo dobrą informacja dla całej społeczności ŚDS jest 

to, iż od czerwca 2021 r. zniesiono odpłatność za 

korzystanie z dziennych usług świadczonych w ośrodkach 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  

 

 W ramach standaryzacji ośrodków wsparcia dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi ŚDS w Zalesiu otrzymał 

z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej środki  

w kwocie 38 000 zł. Cała kwota zostanie przeznaczona  

na remont dachu na budynku ŚDS w Zalesiu.  

 Cieszymy się bardzo sukcesem naszego 

uczestnika Tomasza, który zdobył wyróżnienie  

w konkursie zorganizowanym przez Wójta Gminy 

Zarzecze „The best voice of Zarzecze”. Tomasz wystąpił  

z piosenką pt. „Przeznaczenie” grupy Vertus.  

 W miesiącu kwietniu w ŚDS w Łapajówce 

odnowiona została szatnia uczestników poprzez 

odmalowanie ścian, zamontowane zostało nowe 

oświetlenie w pracowni oraz sali rehabilitacyjnej, 

natomiast w ŚDS w Zalesiu zdemontowany został brodzik 

na miejsce, którego powstała nowa dużo wygodniejsza 

kabina prysznicowa.  

 W maju dwie grupy uczestników  wyjechało do 

mieszkań treningowych do Zboisk i Rajskiego w ramach 

projektu „Aktywni Niepełnosprawni” realizowanego 

przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej ucząc się 

samodzielności w robieniu zakupów, sporządzania 

posiłków oraz dbania o to, by w mieszkaniu panował ład  

i porządek. W ramach realizacji treningu spędzania czasu 

wolnego uczestnicy SDS wyjechali do Soliny zwiedzając 

Zaporę Solińską oraz Skansen w Sanoku.  

 

 W maju zostaliśmy zaproszeni przez Dyrektora 

oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Żurawiczkach na 

warsztaty informatyczno–kulinarne, za co serdecznie 

dziękujemy było to niesamowicie miłe i ciekawe 

doświadczenie dla uczestników ŚDS. 

 W miesiącu marcu i kwietniu Pan Bóg powołał do 

Siebie  trzech naszych uczestników, którzy byli z nam od 

samego początku wnosili w nasze życie mnóstwo  radości, 

zostaną w naszych sercach i naszej pamięci na zawsze. 

Marlena Chudy 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 
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GMINNY DZIEŃ DZIECKA  

 W dniu 6.06.2021 r. w Zespole Pałacowo-

Parkowym w Zarzeczu odbył się Gminny Dzień Dziecka. 

Wszystkich uczestników przywitał Tomasz Bury - Wójt 

Gminy Zarzecze. W tym dniu na scenie zaprezentowali się 

zwycięzcy Gminnego Konkursu Wokalnego pt. „The best 

voice of Zarzecze”. Następnie dzieci mogły obejrzeć 

spektakl profilaktyczny pt. „Jak pokonać smoka”. 

Uczestników spotkania bawił wodzirej, który organizował 

gry i zabawy. Kolejną atrakcją był występ duetu 

akrobatycznego – Celina Małek i Wiktoria Wilk wraz  

z dziećmi. Na scenie mogliśmy również podziwiać 

Edukacyjne Show Naukowe, Klinikę Doktora Misia oraz 

warsztaty cyrkowe.  

 

 

 Dzieci korzystały również z następujących 

atrakcji: gry i zabawy z wodzirejem, placu cyrkowego - 

namiot cyrkowców, gigantycznej gry planszowej, pokazu 

szczudlarza bańkowego, który robił bańki mydlane, 

szczudlarza balonowego, który wydawał baloniki dla 

dzieci, Kliniki Doktora Misia, dwóch zjeżdżalni, fotobudki, 

waty cukrowej i popcornu. Dla uczestników spotkania 

została przygotowana loteria fantowa. Dodatkową 

atrakcją był pokaz sprzętu wojskowego, straży pożarnej, 

policji, pokaz motocykli. Zespół Szkół im. Wincentego 

Witosa w Zarzeczu przygotował stoisko kulinarne,  

jak również możliwość skorzystania ze strzelnicy 

multimedialnej. 

 

 

„MOJE SZCZĘŚCIE TO MOJA RODZINA” 

 W dniu 24.05.2021 r. odbył się finał konkursu 

literacko-recytatorskiego „Moje szczęście to moja 

rodzina”. Celem konkursu było m.in. promowanie 

talentów literackich i recytatorskich.  

 Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół 

podstawowych z terenu gminy Zarzecze w dwóch 

kategoriach wiekowych: klas IV- VI szkoły podstawowej, 

klas VII-VIII szkoły podstawowej. Do Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Zarzeczu zostało przekazanych 18 

prac. Wiersze o tematyce rodzinnej prezentowane przez 

uczniów były bardzo interesujące.  

 31.05.2021 r. w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu 

podczas spotkania literacko-poetyckiego, nastąpiło 

wręczenie nagród uczestnikom konkursu literacko- 

recytatorskiego pt. „Moje szczęście to moja rodzina”. 

Podczas spotkania zaproszeni goście oraz pozostali 

uczestnicy konkursu mogli podziwiać występy laureatów, 

jak również posłuchać wierszy, które zostały przeczytane 

przez Barbarę Szczygieł – Dyrektora Centrum Kultury 

w Zarzeczu i Monikę Sosnowską – Kierownika Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Zarzeczu. Całość spotkania 

prowadziła Anna Krzeszowska-Gwóźdź – kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu. 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZARZECZU 
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Tomasz Bury – Wójt Gminy Zarzecze przywitał wszystkich 

uczestników, pogratulował, jak również złożył życzenia 

z okazji Dnia Matki. Wśród zaproszonych gości 

uczestniczyli Małgorzata Byrwa – Przewodniczący Rady 

Gminy Zarzecze, Katarzyna Balawender – 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Kultury 

Fizycznej, Zdrowia i Rodziny, Beata Klisz – Dyrektora 

Szkoły Podstawowej w Żurawiczkach, Marlena Chudy – 

kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Zalesiu oraz nauczyciele, członkowie komisji 

konkursowej, mamy wraz z dziećmi biorącymi udział  

w konkursie. 

Laureaci konkursu zostali: 

kategoria I – klasy IV- VI szkół podstawowych:  

Nicola Obłoza, Sara Górska, Wojciech Górski. 

kategoria II – klasy VII- VIII szkół podstawowych:  

Mirela Łanda, Julia Kościńska, Zuzanna Trelka. 

 Spotkanie uświetnił występ Marii Wojnarowicz. 

Na koniec spotkania wszystkim mamom wręczone zostały 

bukieciki konwalii. 

 

„THE BEST VOICE OF ZARZECZE” 

 W dniu 25.05.2021 r. odbył się finał Gminnego 

Konkursu Wokalnego organizowanego przez Wójta 

Gminy Zarzecze pt. „The best voice of Zarzecze”.  Celem 

Konkursu było m.in. promowanie i rozwijanie talentów 

wokalnych; umacnianie więzi rodzinnych poprzez wybór 

piosenek o tematyce rodzinnej; uwrażliwienie na piękno 

i bogactwo języka polskiego; rozbudzenie u młodych 

wykonawców zamiłowania do śpiewu i muzyki; 

 Do konkursu zgłosiło się 26 uczestników, 

aczkolwiek podczas przesłuchań wystąpiły 23 osoby. 

Dzieci, młodzież, osoby dorosłe zaprezentowały utwory 

przed komisją konkursową. Poziom uczestników był na 

bardzo wysokim poziomie. 

 W dniu 31.05.2021r. w Zabytkowym Pałacu w 

Zarzeczu podczas spotkania literacko-poetyckiego, 

nastąpiło wręczenie nagród uczestnikom Gminnego 

Konkursu Wokalnego pt: The best Voice of Zarzecze” 

ogłoszonego przez Wójta Gminy Zarzecze. Podczas 

spotkania zaproszeni goście oraz pozostali uczestnicy 

konkursu mogli podziwiać występy laureatów. 

 Laureatami Gminnego Konkursu Wokalnego pn. 

„The Best Voice od Zarzecze” zostali: 

Kategoria I  –  Przedszkole, dzieci w wieku 3 – 6 lat 

Oliwa Dyndał, Liliana Sowa, Marcelina Dziad. 

Kategoria II – klasy I-III szkół podstawowych 

Lena Dziad, Zofia Kościńska, Oskar Lewko. 

Kategoria III – klasy IV-VI szkół podstawowych 

Wyróżnienie: Milena Superson 

Kategoria IV, klasy VII- VIII szkół podstawowych i szkoły 

średnie 

Julia Kościńska, Zuzanna Trelka, Kacper Superson. 

Kategoria V – dorośli do 60  

Wyróżnienie: Tomasz Homik 

Spotkanie uświetnił występ Marii Wojnarowicz, której 

bardzo dziękujemy. 

 Podczas spotkania przedstawiono najpiękniejszy 

głos w ramach Gminnego Konkursu Wokalnego pt: The 

best Voice of Zarzecze”, którym została Julia Kościńska.  

 Składamy także podziękowania dla rodziców  

za pomoc i poświęcony czas, a także trud 

w przygotowaniu dzieci i młodzieży do konkursu. 

Jesteśmy wdzięczni za zaangażowanie oraz aktywne 

uczestnictwo.  
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PROGRAMY „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” I „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”   

 Gmina Zarzecze – Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Zarzeczu od miesiąca maja br. realizuje 

Programy: „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”  

i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 

2021, które finansowane są ze środków Funduszu 

Solidarnościowego w ramach resortowego Programu 

Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Głównym celem 

Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” jest 

wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących 

bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem 

o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, 

poprzez możliwość udzielenia doraźnej, czasowej pomocy 

w formie usługi opieki wytchnieniowej. Celem zaś 

programu Program „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” – edycja 2021 jest zaś zapewnienie 

dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia 

w wykonywaniu codziennych czynności oraz 

funkcjonowaniu w życiu społecznym osób 

niepełnosprawnych. W gminie Zarzecze z w/w 

programów korzysta w chwili obecnej 20 osób. Uczestnicy 

programu nie ponoszą żadnej odpłatności. 
 

CIEPŁE POSIŁKI W GMINIE ZARZECZE DZIĘKI CARITAS ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ  

 W dniu 16 kwietnia br. została podpisana 

trójstronna umowa pomiędzy Caritas Archidiecezji 

Przemyskiej z siedzibą w Przemyślu a Spółdzielnią 

Socjalną „Gorzyczanka” w Gorzycach oraz Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zarzeczu w ramach 

projektu „Nawigator II – Program Rozwoju Ekonomii 

Społecznej”. W ramach podpisanej umowy 34 osoby  

z terenu gminy Zarzecze przez 13 dni będą otrzymywać 

ciepłe posiłki wraz z dowozem do domu. Ciepłe posiłki 

dostarczane są do osób starszych, samotnych, chorych, 

niepełnosprawnych. Posiłki są bezpłatne. Program 

finansowany był w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego.
 

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W RAMACH PROJEKTU „LIDERZY KOOPERACJI” 

 15 kwietnia br. w gminie Zarzecze gościła Barbara 

Ciurko-Malik reprezentująca Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Rzeszowie. W ramach spotkania 

podsumowano działania podejmowane w ramach 

projektu „Liderzy Kooperacji”. Projekt ten realizowany był 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, 

Rozwój, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne 

dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.5 

Skuteczna pomoc społeczna finansowanego ze środków 

EFS na lata 2014-2020, którego Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej w Rzeszowie był liderem.  

 Pani Barbara przywiozła podziękowania za 

współpracę dla gminy Zarzecze, jak również 

przedstawicieli współpracujących w projekcie Zespołu 

Kooperacji. Serdecznie dziękujemy i liczymy na dalszą 

współpracę w przyszłości, celem realizacji nowych, 

ciekawych  inicjatyw na rzecz drugiego człowieka. 

 

DYSTRYBUCJA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH Z CARITAS 

 W dniu 30.03.2021r. III Podkarpacka Brygada 

Obrony Terytorialnej w Rzeszowie dostarczała w gminie 

Zarzecze paczki żywnościowe z Caritas Archidiecezji 

Przemyskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2020 r. 

Dostarczono artykuły do 604 osób, w tym 236 

rodzin/osób.  

 Żywność otrzymały osoby zakwalifikowane przez 

pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Zarzeczu do Programu, zgodnie z obowiązującymi 

wytycznymi. Wszystkim osobom, które pomogły  

w dystrybucji żywności składamy serdeczne 

podziękowania. 

Anna Krzeszowska-Gwóźdź
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PIERWSZE ZAJĘCIA SEKCJI AKROBATYKI  

 29 kwietnia 2021 r. odbyły się pierwsze zajęcia 

sekcji akrobatyki, prowadzone przez licencjonowanego 

trenera Celinę Małek. Pierwsze zajęcia cieszyły się bardzo 

dużą popularnością. Łącznie na treningu dwóch grup 

pojawiło się blisko 50 dzieci. Oficjalnego otwarcia sekcji 

akrobatyki dokonali Tomasz Bury - Wójt Gminy Zarzecze 

oraz Dyrektor GOSiR Łukasz Laska. Prowadzony jest ciągły 

nabór do sekcji akrobatyki, przez trener Celina Małek – 

tel. 886 464 854. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek  

o godz. 16:00 (grupa młodsza do 9 r.ż.) oraz 17:15  

(grupa starsza od 10 r.ż.). 

 

 

PIERWSZE TRENINGI KOŁA AKTYWNOŚCI GOSIR ZARZECZE  

 Trzeciego oraz szóstego maja odbyły się pierwsze 

treningi Grupy Rowerowej oraz Grupy Biegowej Koła 

Aktywności Fizycznej GOSiR Zarzecze. W poniedziałek  

3 maja nasi rowerzyści wyruszyli w trasę do Jodłówki, 

pokonując w mocno zmiennych warunkach pogodowych 

dystans 47 km. Nasi biegacze, swój pierwszy trening 

odbyli w czwartek 6 maja. Odbył się on w godzinach 

wieczornych przy światłach na stadionie 

lekkoatletycznym naszego ośrodka.  Zapraszamy 

wszystkich, którzy chcieliby spędzić aktywnie swój wolny 

czas, zapewniamy, iż nasze zajęcia dostosujemy do 

poziomu i umiejętności każdego uczestnika.  

 Zapisy do Koła Aktywności Fizycznej pod 

numerem telefonu 667 192 332.  
 

II TURNIEJ OLD BOYS O PUCHAR WÓJTA GMINY ZARZECZE  

 15 maja br. na boisku orlik odbył się II Turniej Piłki 

Nożnej „Old Boy's” o puchar Wójta Gminy Zarzecze 

Tomasza Burego. W turnieju udział wzięło 5 drużyn, które 

rywalizowały ze sobą systemem gry „każdy z każdym”.  

Po raz kolejny zwyciężyła drużyna JKS Jarosław rzucając 

rywalom wyzwanie odebrania tytułu mistrza w kolejnych 

edycjach turnieju, drugie miejsce wywalczyła drużyna 

Czemrol Pełkinie, trzecie Przeworsk Old Boys, natomiast 

egzekwo na czwartym miejscu z równą ilością punktów 

uplasowali się Dach Pol Kisielów oraz Eto Zarzecze. 

 Po zakończonych rozgrywkach miała miejsce 

ceremonia zakończenia oraz wręczenie nagród. Wzięli  

w niej udział Wójt Gminy Zarzecze Tomasz Bury, 

Przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze Małgorzata 

Byrwa, Radny Rady Gminy Zarzecze Krzysztof Szabowski 

oraz Dyrektor GOSiR Łukasz Laska. 

 Królem strzelców z trzynastoma bramkami został 

Dariusz Pietryna (JKS Jarosław). Najlepszym 

zawodnikiem turnieju wybrany został Jacek Drzystek 

(Przeworsk Old Boys). Wybrany został również najlepszy 

bramkarz turnieju, którym okazał się zawodnik drużyny 

Czemrol Pełkinie - Antoni Mroczka. Pamiątkową 

statuetkę wraz z serdecznymi podziękowaniami otrzymał 

nasz niezawodny sędzia Krzysztof Nazarko. 

Łukasz Laska

GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZARZECZU 
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 30 maja br. w Rożniatowie odbyła się uroczystość 

Dnia Strażaka i przekazania samochodów ratowniczo- 

gaśniczych: nowego pozyskanego w ramach „Bitwy  

o wozy” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożniatowie 

oraz używanego dla  Ochotniczej Straży Pożarnej  

w  Siennowie. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. na 

placu przed remizą. Podczas uroczystego apelu nastąpiło 

wręczenie odznaczeń dla wyróżniających się strażaków. 

 Nie zabrakło również przemówień zaproszonych 

gości, wśród których obecna była Wiceminister Pracy 

 i Polityki Społecznej Anna Schmidt, Senator Mieczysław 

Golba, Marszałek Anna Huk i wielu innych dostojnych 

gości. Organizatorem uroczystości był Wójt Gminy 

Zarzecze Tomasz Bury oraz Zarząd Gminny ZOSP RP. 

Barbara Zięba

 

 
 
 Wójt Gminy Zarzecze przypomina, że od dnia  

1 kwietnia 2021 r. w całej Polsce trwa Narodowy Spis 

Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.  Jego podstawową 

metodą jest spis internetowy, czyli samospis.  

W samospisie musi wziąć udział każda osoba 

przebywająca w Polsce na stałe lub tymczasowo oraz 

Polacy mieszkający za granicą. Osobie, która nie weźmie 

udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i 

Mieszkań 2021 grozi kara do pięciu tysięcy złotych. 

Dodatkowo osobom, które podadzą w spisie 

nieprawdziwe informacje, oprócz kary finansowej grozi 

do dwóch lat więzienia.  

Metody przeprowadzenia samospisu: 

 Samospis internetowy  

Wszystkich domowników może spisać jedna osoba 

mieszkająca w gospodarstwie domowym. W tym 

przypadku osoba, która pierwsza się zalogowała wypełnia 

formularz identyfikacyjny spisuje wszystkich członków 

rodziny oraz spisuje ankietę mieszkaniową.  

Po zakończeniu spisywania formularza pojawi się 

informacja o zapisaniu danych w bazie, będzie to 

oznaczać zakończenie spisu. Spis można przeprowadzić  

na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, 

uzupełniając wymagane dane w formularzu, dostępnym 

na stronie internetowej: https://spis.gov.pl/.  

 Spis przez telefon  

Osoby wykluczone cyfrowo mogą skorzystać z opcji „spisz 

się przez telefon” na infolinii spisowej obsługiwanej przez 

pracowników statystyki publicznej od poniedziałku do 

piątku od 8:00 do 18:00 po  numerem: 22 279-99-99. 

 Spis realizowany przez rachmistrzów 

Osoby, które nie będą mogły samodzielnie spisać się 

poprzez formularz internetowy lub telefoniczne na 

infolinii spisowej, zostaną spisani przez rachmistrzów 

telefonicznie. Zgodnie z ustawą nie można odmówić 

przekazania danych rachmistrzowi. Rachmistrzowie 

dzwonią z numeru 22 828 88 88 lub z numeru infolinii 

spisowej tj. 22 279 99 99. 

GMINNE OBCHODY DNIA STRAŻAKA W ROŻNIATOWIE 

https://spis.gov.pl/
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 20 lutego 2021 roku weszła w życie kolejna 

nowelizacja Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym  

w administracji, która nakłada na wójta gminy, nowe 

obowiązki. Obowiązkiem gminy jest prowadzenie działań 

windykacyjnych, które obejmują przede wszystkim 

wysyłanie upomnień. Przekazywanie informacji  

o zadłużeniu – tzw. czynności informacyjne, mają 

charakter dobrowolny. Jeżeli jednak te działania nie 

spowodują wpłaty zobowiązań gmina ma obowiązek 

przekazania dalszej egzekucji do właściwych urzędów 

skarbowych. Oprócz upomnień, które co do zasady  

są niezbędne w celu wszczęcia ewentualnej egzekucji 

administracyjnej, staramy się za pośrednictwem 

dostępnych kanałów informacyjnych wysyłać wiadomości  

o istniejącym zadłużeniu, czy to sms-em, czy 

telefonicznie, czy wiadomością e-mail. W przypadkach, 

gdzie dysponujemy wyłącznie adresem do 

korespondencji, wysyłamy listy.  Działania te określane są 

w ustawie jako „czynności informacyjne”, w ślad za 

którymi podejmowany jest kolejny etap – czyli wszczęcie 

egzekucji administracyjnej. Przekazanie egzekucji do 

urzędu skarbowego, wiąże się z poniesieniem przez osobę 

która nie zapłaciła podatku – dodatkowych kosztów. 

Jeżeli nastąpi wszczęcie egzekucji administracyjnej 

zostanie naliczona opłata manipulacyjna w wysokości 

100,00 zł oddzielnie od każdego tytułu wykonawczego.  

To jednak nie koniec kosztów. Osoba która nie zapłaci 

podatku bezpośrednio do gminy zostanie obciążona także 

opłatą egzekucyjną – może być to 10% lub 5%  

w zależności od tego czy zapłata zostanie 

wyegzekwowana czy też nastąpi zapłata bezpośrednio do 

urzędu skarbowego lub Gminy. Ponadto dłużnik będzie 

zobowiązany do zwrotu wydatków jakie urząd skarbowy 

poniesie w związku z prowadzoną egzekucją 

administracyjną. Przykładowo: jeżeli zaległość wynosi 

150 zł – urząd skarbowy pobierze kwotę około 320 zł. 

 Podkreślić należy, że opłaty pobierane przez 

urząd skarbowy nie są przekazywane do Urzędu Gminy. 

Stanowią one przychód budżetu państwa. Wspólnie 

możemy działać tak, by te koszty nie powstały i nie 

narażały domowych budżetów na nieplanowane wydatki. 

Dlatego też, bardzo prosimy aby rzetelnie podejść do 

informacji jakie Państwu przekazujemy o istniejącym 

zadłużeniu. Także na decyzjach podatkowych, które 

corocznie Państwu wysyłamy jest informacja  

o kwocie zaległości lub nadpłaty. Jednak podana tam 

kwota nie zawiera kosztów upomnień ani odsetek.  

 Informacje dotyczące aktualnego stanu Państwa 

rozliczeń z tytułu podatków lokalnych uzyskacie 

Państwo dzwoniąc pod numer telefonu 16 640 15 29 

wew. 17. Nowelizacja ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji obejmuje także opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi – więcej 

informacji uzyskacie Państwo pod numerem telefonu 

16 640 15 70. 

Elżbieta Madera

 

 

W Urzędzie Gminy Zarzecze działa 

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny 

Programu „Czyste Powietrze”. 

Mieszkańcy Gminy Zarzecze mogą 

uzyskać pomoc w wypełnieniu i złożeniu wniosku o 

dofinansowanie wymiany, zakupu i montażu nowego 

źródła ciepła; instalacji centralnego ogrzewania lub 

ciepłej wody użytkowej; mikroinstalacji fotowoltaicznej; 

wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz ocieplenia 

budynku. W ramach Programu można uzyskać 

dofinansowanie nawet do 37 tys. zł. Szczegółów 

udzielamy pod nr tel. 16 640 15 29 wew. 22 lub osobiście 

w pok. nr 6 Urzędu Gminy Zarzecze. 

Joanna Czuba 

NOWE ZASADY EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ 

PUNKT KONSULTACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” 
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 Gmina Zarzecze posiada w swych zasobach działki 

budowlane przeznaczone do sprzedaży. Na potrzeby 

dużego zainteresowania lokalizacją zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej na terenach wiejskich  

i podmiejskich opracowano Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości 

Maćkówka, obejmujący powierzchnię ponad 13 ha.  

 Jest to obszar sąsiadujący bezpośrednio  

z kompleksem leśnym oraz zabudową mieszkaniową,  

jak również jest możliwość stosunkowo prostego 

skomunikowania z drogą publiczną oraz uzbrojenia 

terenu w zakresie infrastruktury technicznej w oparciu  

o istniejące uzbrojenie wsi Maćkówka. W planie 

wyznaczono tereny głównie pod budownictwo 

mieszkaniowe jednorodzinne, a także tereny usługowe  

i sportowo-rekreacyjne. Powierzchnia działek 

budowlanych wynosi od 0,09 ha do 0,23 ha. 

 Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 

internetowej Gminy Zarzecze w zakładce „tereny 

budowlane”. Sprzedaż działek nastąpi w ramach 

przetargu nieograniczonego. W najbliższym czasie ukażą 

się ogłoszenia o sprzedaży działek na stronach 

internetowych oraz tablicach ogłoszeń. 

 

DZIAŁKI BUDOWLANE W MAĆKÓWCE NA SPRZEDAŻ 




