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INWESTYCJE I REMONTY ZREALIZOWANE W 2019 R.
„Eko-Energia w Gminach Zarzecze i Rokietnica”

fotowoltaicznych,

268

zestawów

solarnych,

30 pomp ciepła oraz 59 sztuk pieców na biomasę.
Wartość zamontowanych urządzeń na
terenie naszej gminy to 7.923.532 zł, z czego
uzyskaliśmy 5.604.458 zł dotacji ze środków
unijnych.
Zakończone zostały roboty poscaleniowe
w Kisielowie –

wartość wyniosła niespełna

projektu

2,1

trakcie

parasolowego „Eko-Energia w Gminach Zarzecze

są

i

Maćkówka, Siennów i Żurawiczki.

Zakończyliśmy

Rokietnica”.

Na

realizację

terenie

naszej

gminy

mln

zł.

W

następujące

prac

miejscowości:

geodezyjnych
Łapajówka,

zamontowane zostało 177 zestawów instalacji
Remont dachu na Ośrodku Zdrowia w Zarzeczu

Przebudowa drogi gminnej w Pełnatyczach

wartość zadania: 46.862,05 zł

wartość zadania: 35.845,18 zł

Budowa miejsc postojowych - OSP w Rożniatowie

Przebudowa drogi gminnej w Maćkówce

wartość zadania: 35.845,18 zł

wartość zadania: 65.322,18 zł
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Budowa Otwartych Stref Aktywności „OSA” w Rożniatowie i Zalesiu

wartość zadania: 182.493,97 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 115.500,00 zł

Przebudowa dróg powiatowych
Maćkówka-Żurawiczki; Żurawiczki-Zarzecze,
Urzejowice-Krzeczowice-Siennów

Budowa chodników przy drogach powiatowych

Zarzecze – 36.970,73 zł
Kisielów – 38.487,81 zł
Maćkówka – 37.971,72 zł
Zalesie – 43.156,05 zł
Siennów – 152.973,85 zł

wartość zadania: 4.465.333,24 zł,
w tym wkład Gminy Zarzecze w kwocie 388.365 zł
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Remiza OSP Łapajówka – trwa remont
korytarzy,

kuchni

zamontowano

i

sali

nową

dużej.

wentylację

W

Remiza

kuchni

OSP

Żurawiczki

–

wykonano

kapitalny remont łazienek oraz wymianę instalacji

mechaniczną

kanalizacji sanitarnej.

Wartość robót wyniosła

oraz basen do mycia naczyń. Wartość robót

6.200 zł, wydatek został pokryty ze środków

wyszacowano na 19.000 zł, wydatek zostanie

funduszu sołeckiego wsi Żurawiczki.

pokryty

ze

środków

funduszu

sołeckiego

wsi Łapajówka.

W

Remiza OSP Rożniatów – wykonano roboty

celu

poprawy

gospodarki

wodno-

ściekowej na terenie gminy wykonano szereg

wykończeniowe wewnętrzne w budynku oraz

zadań inwestycyjno-remontowych m.in.:

przebudowę schodów wejściowych. Wartość robót

 rozbudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej

wyniosła 15.000 zł, wydatek został pokryty

w Pełnatyczach Parcelacja na długości 100 m,

ze środków funduszu sołeckiego wsi Rożniatów.

- 2.200 zł,
 rozbudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
w Zarzeczu w stronę Łapajówki na długości
130 mb - 3.000 zł,
 rozbudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
w Siennowie na długości 105 m - 2.600 zł,
 kompostowanie osadów, dopłata do kanalizacji,
badanie ścieków – 170.500 zł,
 zakup materiałów oraz wykonanie projektu na
budowę kanalizacji w Żurawiczkach (parcelacja)
– 18.372 zł,
 opłaty za usługi wodne – 33.100 zł,

Ośrodek
wykonano

Zdrowia

remont

w

Żurawiczkach

pustostanu

na

 usługi koparką na awariach sieci oraz remont

–

pomp – 35.874 zł,

piętrze

 badanie wody, przeglądy techniczne – 9.800 zł,

z przeznaczeniem na biuro scaleniowe oraz

 zakup paliwa oraz środków do uzdatniania

w dalszej perspektywie na wynajem. Wartość

wody pitnej – 25.800 zł.

robót wyniosła 16.800 zł, wydatek został pokryty
ze środków własnych gminy.
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Przy budynku Środowiskowego Domu
Samopomocy w Zalesiu wymieniono ogrodzenie
na
w/w

odcinku

65

placówki

mb.

Również

wybudowano

na

terenie

nową

altanę

rekreacyjną dla uczestników. Ponadto zakupiono
sprzęt rehabilitacyjny, meble i sprzęt AGD.
Powyższe zadania zlecone były przez ŚDS
w Zalesiu i zostały sfinansowane z jego bieżących
środków

finansowych

w

łącznej

wysokości

77 tys. zł. Przy budynku ŚDS w Łapajówce

W ramach „Podkarpackiego Programu

wykonano windę za 51 tys. zł.

Odnowy Wsi na lata 2017-2020” dokonano remontu
oraz zakupu wyposażenia do budynku remizy
OSP w Maćkówce.
Całkowita wartość wniosku to 21.454,16 zł,
z

czego

dofinansowanie

z

Urzędu

Marszałkowskiego wynosi 10.000 zł. Zakres robót:
 zakup i dostawa szafy chłodniczej – 6.432,90 zł
 zakup i montaż klimatyzatorów – 8.364,00 zł
 zakup paneli podłogowych – 5.500,00 zł
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celu

i

stanu

Zespole

Szkół

remontów w budynkach szkół podstawowych

im. Wincentego Witosa w Zarzeczu zakupiono

w Zarzeczu, Siennowie i Żurawiczkach obejmujące

materiały brukarskie do przebudowy dróg i placów

prace malarskie sal lekcyjnych. Przystosowano

na terenie szkoły oraz materiały budowlane w celu

również pomieszczenia w budynku internatu

remontów sanitariatów w Internacie. Zakupiono

Zespołu Szkół w Zarzeczu na drugi oddział

materiały budowlane oraz wymieniono wentylację

Przedszkola Publicznego w kwocie 29 tys. zł.

technicznego

poprawy
obiektów

estetyki

GRUDZIEŃ 2019

w

W

okresach

wakacyjnych

dokonano

mechaniczną w stołówce i w pomieszczeniach
towarzyszących.

Wartość

zakupu

materiałów

i usług wyniosła 82.000 zł. Dokonano również
remontu

dachu

na

budynku

warsztatowym

na kwotę 22.000 zł. W trakcie przebudowy jest
kotłownia w budynku szkolnym. Wartość robót
wraz

z

nowym

przyłączem

gazowym

wyszacowano na kwotę 172.000 zł, a zakończenie
robót ustalono na 30 grudnia br.

Przedszkole w Zarzeczu

W ramach projektu „Aktywna tablica”
zakupiliśmy

sprzęt

do

szkół

podstawowych

w Maćkówce, Siennowie, Zarzeczu i Żurawiczkach.
Wartość projektu wynosi 70 tys. zł, z czego wkład
Gminy Zarzecze wynosi 14 tys. zł.
Nowa kotłownia w ZS im. W. Witosa w Zarzeczu

Budowa drogi wewnętrznej i parkingu przy internacie

Nowa tablica interaktywna
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Boisko treningowe GOSiR w Zarzeczu

Boisko do piłki plażowej w Zarzeczu

Odnowiony korytarz szkoły w Żurawiczkach

Odnowiona elewacja pałacu w Zarzeczu

Boisko w Łapajówce

Odnowiona elewacja pałacu w Zarzeczu

Wycinka zakrzaczenia na terenie gminy

Odnowiona elewacja pałacu i oficyny w Zarzeczu

Inwestycje UG Zarzecze
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GENERAŁ ARMII STANÓW ZJEDNOCZONYCH W ZARZECZU
W dniu 9.10.2019 r. naszą Gminę Zarzecze

Służbę w Kolegium Połączonych Szefów

odwiedził Generał Armii Stanów Zjednoczonych

Sztabów zakończył jako dowódca Dyrektoriatu J7,

George F. Close w towarzystwie Dyrektor ARiMR

odpowiedzialnego

Teresy Pamuły. Generał podzielił się swoimi

szkoleniem, doktryną i edukacją Służb Zbrojnych.

doświadczeniami
Zjednoczonych,

dotyczącymi
biznesu

działających

w

prywatnym.

Generał

Armii

oraz

sektorze

czerpiąc

ze

związane

ze

Generał brał udział jako prelegent w czasie

przedsiębiorstw

Kongresu 590 odbywającego się w Jasionce, gdzie

Close,

oraz

wygłosił prelekcje na temat

Prezes

swojego

„Dwie dekady

członkostwa RP w NATO. Wzmocnienie Polski,

SPECTRUM Group, doradza klientom z USA i innych
krajów

kwestie

Stanów

publicznym

George

za

wzmocnienie NATO”.

rozległego

doświadczenia na polu administracji rządowej
i zarządzania korporacyjnego.
Oferuje

specjalistyczną

wiedzę,

dzięki

której pomaga tworzyć zmotywowane zespoły
w sektorze publicznym i prywatnym, przyczyniając
się do wzrostu wydajności organizacji oraz ich
wartości dla akcjonariuszy. Przed rozpoczęciem
kariery

korporacyjnej

Close

służył

w

armii

amerykańskiej przez ponad 30 lat.

Łukasz Laska

KOLACJA U ZAGŁOBY
W

dniu

10

października

w

Pałacu

Spotkanie

upłynęło

w

koleżeńskiej

Dzieduszyckich w Zarzeczu odbyło się kolejne już

atmosferze, dyskusji integracyjnej i społecznej.

spotkanie

Zagłoby”

Podawano dania z okresu epokowego (rosół

Stowarzyszenie

wołowy z kołdunami oraz kapustę z grochem

Samodzielnego Oddziału Hetmana Jana Karola

i grzybami z pieczonym kurczakiem). Kolacja

Chodkiewicza.

u

pod

zorganizowane

nazwą

„Kolacja

przez

u

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Wójt Gminy

Zagłoby

miała

wymowę

historyczną,

nawiązywała do obiadów czwartkowych.

Przeworsk Daniel Krawiec, Wójt Gminy Zarzecze
Tomasz Bury wraz z radnymi, dyrektorzy oraz
kierownicy jednostek administracyjnych z terenu
Gminy Zarzecze, sołtysi, Delegacje Kół Gospodyń
Wiejskich oraz Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu naszej gminy, a także członkowie
zaprzyjaźnionej grupy z Ujeznej.
Uroczysta kolację prowadził jej gospodarz
Jan Zagłoba (w tej zaszczytnej roli wystąpił
Jan Hajduk).
Barbara Zięba
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KONWENT WÓJTÓW I BURMISTRZÓW POWIATU PRZEWORSKIEGO
W dniu 8 listopada 2019 r. Gmina Zarzecze
była

gospodarzem

Wójtów

swoje zdania na ten temat i zaproponowali

i Burmistrzów Powiatu Przeworskiego, który odbył

rozwiązania, które mogłyby w znaczący sposób

się

poprawić sytuację komórek organizacyjnych SP

w

zabytkowym

Konwentu

Wójtowie i burmistrzowie przedstawili

Pałacu

Dzieduszyckich

w Zarzeczu.
W
Powiatu

ZOZ w Przeworsku.
spotkaniu

Przeworskiego

uczestniczyli:
–

Starosta

Bogusław

W

kolejnej

części

obrad

Dyrektor

Urban,

Powiatowego Zarządu Dróg przedstawił sytuację

wójtowie i burmistrzowie powiatu przeworskiego:

w zakresie realizacji poszczególnych inwestycji

Wójt Gminy Zarzecze Tomasz Bury – Burmistrz

w infrastrukturze drogowej na terenie całego

Miasta i Gminy Kańczuga – Andrzej Żygadło,

powiatu oraz planowane zadania do realizacji

Burmistrz Miasta Przeworsk – Leszek Kisiel, Wójt

na 2020 rok. Uczestnicy Konwentu zgodnie

Gminy Gać – Grażyna Pieniążek, Wójt Gminy Tryńcza

podjęli decyzję, że należy opracować wspólną

– Ryszard Jędruch, Wójt Gminy Jawornik Polski –

strategię władz powiatu i samorządów gminnych

Stanisław Petynia, Wójt Gminy Adamówka –

w

Edward Jarmuziewicz, Wójt Gminy Przeworsk –

powiatu przeworskiego.

celu

prowadzenia

inwestycji

na

terenie

Daniel Krawiec oraz zastępca Burmistrza Miasta

Kolejnym tematem poruszonym w czasie

i Gminy Sieniawy – Janusz Świt. W konwencie

obrad była gospodarka odpadami komunalnymi

uczestniczył także Dyrektor Powiatowego Zarządu

i problem stawek opłat za odbiór odpadów

Dróg – Janusz Śliwa oraz delegacja pielęgniarek

komunalnych.

i

położnych

z

Oddziału

Położniczego

–

Nowa ustawa wprowadza wiele zmian

Ginekologicznego i Neonatologicznego w Szpitalu

w systemie gospodarowania odpadami, które

Powiatowym w Przeworsku.

obciążą

samorządy

a

przede

wszystkim

Główne tematy poruszane w czasie obrad

mieszkańców. Zdaniem uczestników Konwentu

dotyczyły przede wszystkim trudnej sytuacji

należy podjąć wszelkie starania aby proponowane

Oddziałów

zmiany nie były na tyle radykalne i aby nowe

Ginekologiczno

–

Położniczego

i Neonatologicznego w SP ZOZ w Przeworsku,
planowanych
z

inwestycji

infrastrukturą

drogową

rozwiązania wprowadzane były stopniowo.

związanych

w

powiecie

Obradom Konwentu przewodniczył Wójt

oraz

Gminy Zarzecze Tomasz Bury, który podkreślił,

planowanych od nowego roku podwyżek opłat

że charakter spotkań odbywających się w ramach

za odbiór odpadów komunalnych.

Konwentu Wójtów i Burmistrzów to najlepsza

Uczestnicy spotkania wysłuchali propozycji
zmian

organizacyjno–finansowych

oddziałów

położniczo

–

forma współpracy między samorządami gminnymi,

personelu

a Zarządem Powiatu Przeworskiego.

ginekologicznego
Łukasz Głąb

i neonatologicznego, które miałyby na celu
usprawnienie funkcjonowania jednostki.
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JUBILEUSZ POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO W ZARZECZU

 Urszula i Jan Surmiakowie,

Dnia 8 Listopada w Pałacu Dzieduszyckich
w Zarzeczu odbyła się uroczystość „Złotych

 Janina i Jan Szałajowie,

Godów”, w czasie której Wójt Gminy Zarzecze –

 Maria i Władysław Tarczyńscy,

Tomasz

 Zofia i Jan Zapałowscy.

Bury

wręczył

medale

Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnie pożycie

Uroczystość ta była również okazją do

małżeńskie.

świętowania dla Państwa Emilii i Eugeniusza Kucza,

Medale za 50 – lecie pożycia małżeńskiego

którzy obchodzili 59 rocznicę ślubu, dla Państwa

otrzymali państwo:

Kazimiery i Karola Wlazło którzy obchodzili

 Stanisława i Mieczysław Brodowie,

"Diamentowe Gody" 60 – rocznicę ślubu oraz dla

 Maria i Michał Dziki,

Państwa Stanisławy i Edwarda Poradowskich

 Cecylia i Kazimierz Górscy,

którzy świętowali 65 – „żelazną” rocznicę ślubu.

 Irena i Tadeusz Jabłońscy,

Podsumowaniem

jubileuszy

były

 Kazimiera i Stanisław Konradowie,

pamiątkowe zdjęcia, występy dzieci i wspólny

 Maria i Jan Kurasowie,

obiad.

 Teresa i Tadeusz Markowscy,

możliwość zwiedzania zabytkowego pałacu oraz

 Maria i Andrzej Mazurowie,

muzeum.

 Aniela i Piotr Stecurowie,

Jubilaci

wraz

z

rodzinami

mieli

Edyta Kacza
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POŚWIĘCENIE SZTANDARU „TURKOM” STRAŻY GROBOWEJ
Straż Grobowa Parafii Żurawiczki posiada

Radny Powiatu Przeworskiego Wiesław Kubicki,

ponad 30-letnią tradycję służby przy Grobie

Przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze Małgorzata

Pańskim, szczyci się udziałem w różnorodnych

Byrwa wraz z radnymi, Sekretarz Gminy Łańcut

imprezach i wydarzeniach kulturalnych. W historii

Mariusz Pieniążek, sołtysi poszczególnych wsi

działalności popularnych "Turków" było wiele

naszej gminy, prezesi OSP oraz przewodniczące

doniosłych i ważnych wydarzeń z udziałem licznych

KGW z terenu Gminy Zarzecze.

pokoleń mieszkańców Parafii Żurawiczki. O jej

Prelekcję pt. „Rys historyczny Straży

znaczeniu świadczyć może również fakt, że służbę

Grobowych z terenu Powiatu Przeworskiego”

w tej formacji pełniło dotychczas ponad 85 osób.

wygłosiła

Dyrektor

Muzeum

w

Przeworsku

Katarzyna Ignas.
Podniosłą chwilą w tym dniu stała się ceremonia
wbicia pamiątkowych grawerowanych „gwoździ”
w drzewiec sztandaru.
Po

okolicznościowych

wystąpieniach

zaproszonych gości podsumowania uroczystości
dokonał Komendant Straży Grobowej Parafii
Żurawiczki Andrzej Szczepański. Warto dodać,
iż obecnie Straż Grobowa "Turki" w Żurawiczkach
liczy 30 członków.

Dopełnieniem tej pięknej historii stało się
poświęcenie w dniu 17 listopada br. sztandaru
„Turkom” Straży Grobowej przy parafii Matki Bożej
Różańcowej w Żurawiczkach podczas uroczystej
Mszy św. koncelebrowanej przez Proboszcza
parafii o. Eugeniusza Marka

Kaczora oraz

o. Kazimierza Steca.
W

uroczystości

wzięło

udział

wielu

znamienitych gości, wśród których znaleźli się min.:
Wójt Gminy Zarzecze Tomasz Bury, Przewodniczący
Rady Powiatu Przeworskiego Tadeusz Kiełbowicz,

Barbara Zięba

60-LECIE KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W ŻURAWICZKACH
Dnia 23 listopada br. w remizie Ochotniczej

Odznaczenia wręczali Wójt Gminy Zarzecze

Straży Pożarnej w Żurawiczkach odbyła się

Tomasz Bury, Radny Wsi Żurawiczki Piotr Siupik

uroczystość 60-lecia Koła Gospodyń Wiejskich.

oraz Jan Wilk Przewodniczący Rady Powiatowej

Jubileusz

Podkarpackiej Izby Rolniczej w Przeworsku.

rozpoczęła

Przewodnicząca

Koła

Gospodyń Wiejskich z Żurawiczek Pani Lucyna

Honorowe

Piątek witając zaproszonych gości.

otrzymały:

Po oficjalnym otwarciu nastąpiła ceremonia

Władysława

odznaczenia zasłużonych członkiń KGW Żurawiczki.

Dendura,

Helena

Izydora

Chrobak,

Maria

Dziedzic,
Janina

oraz Zofia Rusinek.
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Po wręczeniu odznaczeń głos zabrali
zaproszeni
życzenia

goście,
na

ręce

którzy

złożyli

serdeczne

Pań

KGW

Żurawiczki.

z

Cały jubileusz przebiegał w ciepłej i miłej
atmosferze.
Podziękowania dla wszystkich zaangażowanych.
Łukasz Głąb

„OJCZYZNA W POEZJI ORAZ PIEŚNI I PIOSENCE”
W ramach obchodów Święta Odzyskania

Stępak),

Dorota

Zapałowska

(Szkoła

Filialna

Niepodległości przez Polskę został zorganizowany

w Rożniatowie, op. Danuta Podolak).

przez Centrum Kultury w Zarzeczu konkurs

W kategorii: poezja patriotyczna:

„Ojczyzna w poezji oraz pieśni i piosence.

Grupa wiekowa: klasy I – III szkoła podstawowa:

7 listopada 2019 r. wnętrza pałacu Dzieduszyckich

I miejsce – Kaja Klimko (Szkoła Podstawowa

wypełniał piękny śpiew pieśni patriotycznych oraz

w Siennowie, op. Marcin Aleksander), II miejsce

strofy poezji niepodległościowej.

– Piotr Myłek (Szkoła Podstawowa w Zarzeczu,

Do konkursu zostało zgłoszonych przez

op.

Beata

Prymon),

III

miejsce

–

Milena

opiekunów 69 uczniów ze wszystkich szkół

Orzechowska (Szkoła Podstawowa w Żurawiczkach,

z terenu gminy Zarzecze. Komisja konkursowa

op. Małgorzata Kocur), wyróżnienia: Cezary Mikłasz

oceniała prezentacje konkursowe w czterech

(Szkoła Filialna w Rożniatowie, op. Anna Polit),

kategoriach wiekowych. Jurorzy mieli nie lada

Bartosz Michalik (Szkoła Podstawowa w Zarzeczu,

zadanie

poziom

op. Wacław Wdowiak), Lena Szczepańska (Szkoła

prezentacji konkursowych był bardzo wysoki,

Podstawowa w Żurawiczkach, op. Małgorzata

a każda interpretacja pieśni bądź wiersza była

Stępak), Oskar Kotowski (Szkoła Podstawowa

niepowtarzalna. Po długich obradach komisja

w Zarzeczu, op. Wacław Wdowiak).

postanowiła

W kategorii: pieśni i piosenki patriotyczne:

do

wykonania,

przyznać

ponieważ

następujące

nagrody

i wyróżnienia:

Grupa wiekowa: klasy I V– VI szkoła podstawowa:

W kategorii: pieśni i piosenki patriotyczne:

I miejsce – Marianna Stępień (Szkoła Podstawowa

Grupa wiekowa: klasy I – III szkoła podstawowa:

w Zarzeczu, op. Justyna Jamroży), I miejsce – Julia

I miejsce – Emilia Łukaszów (Szkoła Podstawowa

Kościńska (Szkoła Podstawowa w Żurawiczkach,

w Żurawiczkach, op. Małgorzata Kocur), II miejsce

op. Wioleta Drabik – Wąsacz), II miejsce – Karolina

– Maja Czajka (Szkoła Filialna w Rożniatowie,

Cicirko (Szkoła Podstawowa w Zarzeczu, op. Justyna

op. Danuta Podolak), III miejsce – Oliwia Garbarz

Jamroży), III miejsce – Szymon Wereszczyński

(Szkoła Podstawowa w Siennowie, op. Elżbieta

(Szkoła Podstawowa w Siennowie, op. Elżbieta

Nykiel), wyróżnienia: Zofia Biskupska (Szkoła

Nykiel)

Podstawowa w Żurawiczkach, op. Małgorzata Kocur),

W kategorii: poezja patriotyczna:

Amelia Telega (Szkoła Podstawowa w Żurawiczkach,

Grupa wiekowa: klasy I V– VI szkoła podstawowa:

op. Małgorzata Kocur), Amelia Kapusta (Szkoła

I miejsce – Zuzanna Trelka (Szkoła Podstawowa

Podstawowa w Żurawiczkach, op. Małgorzata

w Żurawiczkach, op. Krystyna Drapała), II miejsce –
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Podstawowa

Norbert Bielec (Szkoła Podstawowa w Zarzeczu,

w Żurawiczkach, op. Krystyna Drapała), III miejsce –

op. Monika Stępień), III miejsce – Jowita Wasyliszyn

Klaudia Cząstka (Szkoła Podstawowa w Siennowie,

(Szkoła Podstawowa w Żurawiczkach, op. Wioletta

op. Dominika Kłyż), wyróżnienie – Maja Klimko

Drabik – Wąsacz), wyróżnienia: Jakub Przewrocki

(Szkoła Podstawowa

(Szkoła Podstawowa w Żurawiczkach, op. Wioletta

w Siennowie, op. Dominika Kłyż).

W kategorii: pieśni i piosenki patriotyczne:

Drabik – Wąsacz) i Julia Balawender (Szkoła

Grupa wiekowa: klasy VII – VIII szkoła podstawowa:

Podstawowa w Zarzeczu, op. Monika Stępień).

I miejsce – Małgorzata Stęc (Szkoła Podstawowa

W kategorii: pieśni i piosenki patriotyczne:

w Zarzeczu, op. Monika Stępień), II miejsce – Kacper

Grupa wiekowa: szkoły średnie:

Superson (Szkoła Podstawowa w Maćkówce,

Wyróżnienia otrzymały Anna Laska i Klaudia Szałaj

op. Andrzej Wiśnica), III miejsce – Patrycja Winiarz

z Zespołu Szkół im. W. Witosa w Zarzeczu,

(Szkoła Podstawowa w Zarzeczu, op. Monika Stępień)

op. Grażyna Winiarz

Wyróżnienie

–

Natalia

Szczepańska

(Szkoła

Dziękujemy

wszystkim

za

udział,

Podstawowa w Zarzeczu, op. Justyna Jamroży)

a opiekunom i rodzicom gratulujemy tak zdolnych

W kategorii: poezja patriotyczna:

artystów, tak liczny udział uczniów świadczy

Grupa wiekowa: klasy VII – VIII szkoła podstawowa:

o przywiązaniu młodych ludzi do ojczystego języka

I miejsce – Anna Bieniasz (Szkoła Podstawowa

oraz tradycji niepodległościowych.

w Zarzeczu, op. Monika Stępień), II miejsce –

Barbara Szczygieł
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WIECZÓR PATRIOTYCZNY W PAŁACU DZIEDUSZYCKICH W ZARZECZU
„Ojczyzna to nie kraj, w którym mieszkasz,
ale kraj, którego potrzebujesz i który potrzebuje Ciebie” - S. Pacek
Dnia 13 listopada w zabytkowym pałacu

muzycznej

oraz

wzruszającymi

inscenizacjami

Dzieduszyckich w Zarzeczu odbył się „Wieczór

słowno–muzycznymi

Patriotyczny” poświęcony 101 rocznicy odzyskania

członków

przez

mieszkańców gminy Zarzecze i ościennych gmin.

Polskę

Niepodległości.

Organizatorami

wydarzenia byli: Wójt Gminy Zarzecze oraz
tego

z

niezwykłego

wieczoru

w

Przeworsku,

Przedszkola

w

Muzycznej

przedszkolaki
Zarzeczu

II

Publicznego

oraz

członkowie

teatralnej,

pod

batutą

który

wykonał

pana

Stanisława

między

innymi:

Na zakończenie wójt gminy – Tomasz Bury

Stopnia

z

grupy

„Bogurodzicę” czy „Modlitwę obozową”.

Gminnego Konkursu Patriotycznego, uczniowie
Szkoły

Siennowa

Stepaniaka,

wystąpili: chór „Soli Deo” z Siennowa, laureaci
Niepublicznej

parafialnej

przez

Na zakończenie wystąpił chór „Soli Deo”

Centrum Kultury w Zarzeczu.
Podczas

przygotowanymi

podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do
zorganizowania

tego

przedsięwzięcia

oraz

podkreślił, że takie spotkania mają bardzo duże

Parafialnej Grupy Teatralnej, mieszkańcy gminy

znaczenie dla kształtowania naszego patriotyzmu.

Zarzecze oraz ościennych gmin.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili
się

do

zorganizowania

tego

pięknego

i wzruszającego wieczoru. Słowa uznania należą
się uczniom i opiekunom ze szkół z terenu gminy
Zarzecze,

chórowi

„Soli

Deo”,

dyrekcji,

nauczycielom i uczniom Niepublicznej Szkoły
Muzycznej

II

Stopnia

w

Przeworsku,

przedszkolakom oraz ich opiekunom.
Dziękujemy również wszystkim, którzy brali
udział w inscenizacji patriotycznej: Katarzynie
rozpoczął się powrotem do

Balawender, Andżelice Malmuk, Jackowi Kuczy,

czasów Magdaleny Morskiej, która ponad dwieście

Stanisławowi Boratynowi, Mieczysławowi Brodzie,

lat temu doświadczyła rozbiorów Polski, czasów

Marii Pelc, Markowi Kwaśniakowi, Marcinowi

kiedy naszej ojczyzny nie było na mapie świata.

Aleksandrowi, Ani Balawender oraz Kamili Pelc.

Wieczór

Następnie orkiestra wraz z solistkami ze szkoły
muzycznej II Stopnia wykonali pieśń „Pierwsza
brygada” czym wprowadzili nas w doniosły nastrój,
następnie
Publicznego

wystąpiły
w

dzieci

Zarzeczu:

z

Przedszkola

Marcelina

Dziad

i Tymoteusz Granda z wierszem „Katechizm
polskiego

dziecka”

oraz

laureaci

konkursu

patriotycznego, którzy pięknie recytowali pierwsze
o ojczyźnie oraz śpiewali piękne pieśni patriotyczne.
Występy

uczniów

były

przeplatane

utworami wykonywanymi przez uczniów ze szkoły

Barbara Szczygieł
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„AKTYWNIE I KREATYWNIE” W CENTRUM KULTURY
Centrum Kultury w Zarzeczu organizuje
cykl

zajęć

kreatywnych

dla

dzieci.

Zajęcia

prowadzone są w każdy wtorek od godziny 16:00
do 17:30. Obecnie w zajęciach bierze udział ok. 20
dzieci. Na każdych zajęciach uczestnicy wykonują
nowe prace plastyczne i rękodzielnicze oraz
wykonują prace plastyczne na różne konkursu
odbywające

się

na

terenie

województwa

podkarpackiego.
Barbara Szczygieł

PUBLICZNY ŻŁOBEK W ZARZECZU
Z dniem 2 września br. do naszego żłobka

W tej chwili wszystkie dzieci przychodzą

zgłosiło się 16 dzieci. W nowej grupie jest ośmioro

bardzo chętnie, angażują się we wszystkie

nowych dzieci oraz ośmioro kontynuujących pobyt

proponowane formy zabawy i zajęć. Świadczy to

w placówce. Wraz z wrześniem rozpoczęliśmy

o ich wysokim poczuciu bezpieczeństwa.

nowy bardzo ważny i ciekawy rozdział w życiu

Kiedy dzieci poczuły się już nieco pewniej

naszych pociech.

rozpoczęliśmy realizację naszego planu zajęć.

To tutaj przecież spędzają sporą część dnia.
Poznają

nowych

nowe

żyjące w lesie i w parku, oraz ich sposób

umiejętności i talenty, wzbogacają swoją wiedzę

przygotowywania się do zimy. Odbyły serię zajęć

o otaczającym świecie i robią się bardziej

plastycznych z wykorzystaniem liści oraz ilustracji

samodzielne. W naszym żłobku na pewno nikt się

grzybów. Odkrywały nazwy i smak jesiennych

nie

naturalną

warzyw i owoców. Miały okazję przymierzyć

zajęcia

„jesienne atrybuty” takie, jak: parasol, kalosze,

zorganizowane w sposób stymulujący ich rozwój.

płaszcz przeciwdeszczowy. Obchodziliśmy także

Za nim jednak to nastąpiło musieliśmy przejść

Dzień Pluszowego Misia.

nudzi!

potrzebę

przyjaciół,

Zaspokajamy
zabawy

i

rozwijają

Dzieci odkryły cechy jesieni. Poznały zwierzątka

dzieciom
zapewniamy

bardzo ważny etap, zwany adaptacją, która

Agata Koba

zakończyła się pod koniec października.
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PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W ZARZECZU
„Bo wszystko zaczyna się od przedszkola…”
Przedszkole to bardzo szczególne miejsce

Przedszkolaki

miały

przyjemność

w życiu młodego człowieka. To w nim poznaje

uczestniczyć w wycieczce integracyjnej do sali

wartości, uczy się i kształtuje. Wszystko, co robimy

zabaw „Bajlandia” w Przeworsku. Odwiedził nas

w dzieciństwie, ma wpływ na naszą przyszłość.

też Teatr Kokon z Krakowa ze spektaklem „Droga

Wychowanie przedszkolne to najważniejszy etap

do odwagi.

edukacji dziecka – stanowi fundament wiedzy

W ramach akcji „Bezpieczny przedszkolak”

i umiejętności zdobywanych w późniejszym życiu.

naszymi

gośćmi

byli

Policjanci

z

Komendy

Od września roku szkolnego 2019/2020

w Kańczudze ze swoim Policyjnym Słonikiem.

w Przedszkolu Publicznym mamy dwie grupy

Spotkanie to było bardzo pouczające i na długo

przedszkolaków. Grupa starsza licząca 24 dzieci

zapadnie w naszej pamięci.

i grupa młodsza, gdzie uczęszcza 23 dzieci.
Dzieci,

szczególnie

te

nowe,

Częste
szybko

najbliższej

spacery

okolicy

i

sprzyjają
naszej

poznawaniu
miejscowości.

zaadaptowały się w grupie. Można stwierdzić,

Odwiedzamy ważne miejsca i ciekawe osoby.

że w naszym przedszkolu gości uśmiech, radość

Takie

i wspaniała zabawa. Poznajemy się każdego dnia

dzieciom stać się odważnymi i pewnymi siebie

na nowo, tworząc jedną wielka zgraną ekipę.

małymi ludźmi.

Każdy dzień to nowe zabawy, doświadczenia

wycieczki

czy

spotkania

pozwalają

Monika Przewrocka

i spotkania z ciekawymi ludźmi.
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SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W MAĆKÓWCE
II WOJNA ŚWIATOWA NA TERENIE PRZEWORSKA I OKOLIC
Uczniowie

szkoły

Lubomirski, o. Janusz Rufin, Walenty Duliński,

uczestniczyli w spotkaniu z Małgorzatą Wołoszyn,

Władysław Petzelt czy Władysław Mirkiewicz.

kustoszem Muzeum Zespołu Pałacowo-Parkowego

Podkreśliła również, jak wielowiekowy i cenny

w Przeworsku. Prelekcja odbyła się w związku

dorobek polskiej kultury pochłonęła II wojna

z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej i miała

światowa

na

komunizmu.

celu

klas

przybliżenie

IV-VIII

naszej

dzieciom

i

młodzieży

oraz

następujące

po

Dowiedzieliśmy
często

czasy

z

jakim

się,

okoliczności tego wydarzenia oraz najważniejszych

zaangażowaniem

epizodów tego okresu, mających miejsce na terenie

miejscowa ludność starała się z bronić tego

ziemi przeworskiej.

co

polskie.

i

niej

Młodzież

narażeniem

z

życia

zainteresowaniem

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się m.in.,

wysłuchała ciekawej opowieści, która na pewno

jak wyglądał „przeworski wrzesień”, dlaczego

rzuciła nowe światło na ich dotychczasowe

Niemcy zbombardowali i niemal natychmiast kazali

postrzeganie

odbudować przeworską cukrownię, jak wyglądała

Najważniejszym przekazem tej prelekcji było

okupacja

pielęgnowanie i okazywanie patriotycznej postawy,

hitlerowska,

na

czym

polegało

historii

światowej.

której

los spotkał przeworskich Żydów. Pani kustosz

w tamtym okresie było zdobywanie wiedzy

przybliżyła nam sylwetki takich postaci, jak Basia

i wykształcenia na tajnych kompletach.

Jan

Gryczman,

książę

z

wojny

ograniczenie swobód obywatelskich, a także, jaki

Rosenberg,

jednym

II

podstawowych

przejawów

Andrzej

IX ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia to akcja

Finał

konkursu

odbył

gdzie

po

się

na

sali

edukacyjna, która odbywa się co roku, w pierwszy

gimnastycznej,

piątek października. Pierwsza edycja tej akcji miała

rozgrywkach

miejsce w 2011 roku, a jej zasięg jest z roku na rok

Mnożenia. Otrzymali oni drobne upominki oraz

coraz większy.

certyfikaty.

wyłoniliśmy
Obchody

emocjonujących

Ekspertów

Tabliczki

Światowego

Dnia

W tym roku również nasza szkoła dołączyła

Tabliczki Mnożenia wzbudziły w uczniach wiele

do grona Lokalnych Organizatorów i otrzymała

pozytywnych emocji. Akcja przyczyniła się do

certyfikat. Do akcji przystąpili uczniowie klas

powtórzenia

III – VIII, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz

i atrakcyjny sposób.

tabliczki

mnożenia

w

ciekawy

rodzice. Wiedza z tabliczki mnożenia sprawdzana

Miejmy nadzieję, że to matematyczne

była w niecodzienny sposób. Egzaminatorami byli

święto, wejdzie na stałe do naszego szkolnego

młodsi uczniowie, którzy zaopatrzeni w losy

kalendarza. Gratulujemy Mistrzom, dziękujemy

przepytywali starszych kolegów oraz dorosłych.

Egzaminatorom i wszystkim uczestnikom.

„WOLNOŚĆ KRZYŻAMI SIĘ MIERZY …”
Pod takim hasłem, w dniu 8.11.2019 r.

uczciliśmy wszystkich tych, którzy w różnym czasie

odbyła się uroczystość szkolna upamiętniająca

walczyli za Ojczyznę. O godz. 11.11 odśpiewaliśmy

101 rocznicę odzyskania niepodległości przez

„Mazurka

Polskę. W refleksyjnej i podniosłej atmosferze

samym do kolejnej edycji akcji „Szkoła do hymnu”.

17

Dąbrowskiego”,

przystępując

tym

KURIER ZARZECKI

GRUDZIEŃ 2019

Po części oficjalnej dzieci i młodzież naszej

Hajczewskiego, Emilii Juchy i Anny Wilk oraz

Szkoły przedstawiły montaż słowno-muzyczny,

uczniów klasy VI), „Mury”(w wykonaniu Kacpra

opierający się na myśli Jerzego Waldorfa, który

Supersona), „Biały krzyż”(w wykonaniu Kamili

pisał, że „ Myśląc o przyszłości narodu trzeba

Pieniążek

oprzeć się o jego groby.” W inscenizacji wnuczka

Niepokorna”(w wykonaniu kl. V) oraz „Co to jest

(Oliwia Jamroży), babcia (Julia Kotlińska) oraz

niepodległość?”(w wykonaniu Oskara Supersona).

dziadek

(Kacper

Superson)

uzmysławiają

i

Nad

Wiktorii

„ Niepodległa

Grandy)

całością

przebiegu

uroczystości

publiczności wraz z narratorami (Klaudia Obłoza,

czuwała nauczycielka historii Iwona Węglowska,

Kamil Pelc), recytatorami (Malwina Kurek, Julia

wspierana przez Elżbietę Węglowską. Wyjątkową

Jucha, Marcelina Lis) oraz aktorami dramy (Anna

dekorację pomogli wykonać wraz z Andrzejem

Wilk, Mateusz Lasek, Hubert Kowalik), jakie były

Wiśnicą, również uczniowie – Julia Kotlińska,

losy naszej Ojczyzny od rozbiorów do odzyskania

Klaudia Obłoza i Jakub Dyrkacz.

przez nią w 1918 roku niepodległości.

Natomiast

Wzruszającą atmosferę budowały również

za

obsługę

sprzętu

nagłaśniającego odpowiadali uczniowie – Kacper

utwory „Szara piechota”(w wykonaniu Michała

Kuras oraz Jakub Maślanka.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA
Przypadająca

20

listopada

2019

r.

Swój występ zakończyli odśpiewaniem piosenki

30. rocznica uchwalenia Konwencji o prawach

pt. „Prawa dziecka”. Prezentacja odbywała się

dziecka, to wspaniała okazja do zaprezentowania

w miłej atmosferze, której towarzyszył pogodny

działań naszej szkoły prowadzonych w zakresie

nastrój i kolor niebieski - barwy UNICEF.
W ramach obchodów Międzynarodowego

ochrony praw dziecka.
Dnia

Tego dnia w sali gimnastycznej odbyła się

Praw

Dziecka

we

wszystkich

klasach

akademia, w której wzięli udział uczniowie klas

przeprowadzono lekcje dotyczące praw dziecka,

0–VIII. Uczennice klasy VIII - Julia Kotlińska oraz

uczniowie

Oliwia Flak przedstawiły historię uchwalenia

a uczniowie klas 0 – II rysowali i malowali.

Konwencji praw dziecka, a uczniowie klas V - VIII

Prace uczniów zaprezentowano na korytarzach

oraz I - II zaprezentowali ciekawe wiersze.

szkolnych oraz w poszczególnych klasach.

klas

IV

-

VIII

wykonali

plakaty,

WYCIECZKA DO FLY PARKU W RZESZOWIE
Największy na Podkarpaciu park trampolin

Oprócz

klasycznych

wyskoków

na

Fly Park w Rzeszowie ogłosił konkurs pt. „Wyskocz

trampolinach odbyły się walki, wspinaczki oraz

polatać z klasą”. Na liście zwycięskich klas, które

skoki. I choć pot lał się po plecach, a nogi

wygrały jednogodzinne wejście do parku trampolin

odmawiały posłuszeństwa, nikt nie narzekał.

znalazła się klasa VIII z naszej szkoły. Pobyt w tym

Wszyscy wrócili do domu zdrowi i uśmiechnięci.

ośrodku okazał się prawdziwą frajdą. Uczniowie

Nad naszym bezpieczeństwem czuwała

wykazali się dobrą kondycją i zadziwiającymi

wychowawczyni

umiejętnościami akrobatycznymi.

z Małgorzatą Dyrkacz oraz trenerami Fly Parku.
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S ZKOLNE PRZYGODY G ANGU SŁODZIAKÓW
Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej wzięli
udział w drugiej edycji konkursu „Szkolne Przygody
Gangu

Słodziaków”.

Celem

konkursu

było

budowanie nawyku codziennego czytania wśród
najmłodszych uczniów. Uczniowie, którzy rozwijają
w sobie pasję do czytania mają bujniejszą
wyobraźnię, samodzielnie myślą oraz ćwiczą
pamięć i koncentrację. W ramach akcji szkoła
otrzymała

bezpłatne

pakiety

materiałów

informacyjnych i motywacyjnych oraz zestawy
książek i zabawek. Uczniowie systematycznie
czytali fragmenty ulubionych książek jak również
słuchali głośnego czytania dorosłych. Wspólnie
z nauczycielami wykonali magiczne drzewo oraz
wzięli udział w akcji „Dzień głośnego czytania
z Gangiem Słodziaków”.

"ZDROWO JEM , WIĘCEJ WIEM "
W bieżącym roku szkolnym uczniowie

Na następnych zajęciach dzieci układały

klas 0-II uczestniczą w ogólnopolskim projekcie

zagadki

„Księgę

zagadek”.

"Zdrowo jem, więcej wiem", który jest realizowany

Kolejne zajęcia poświęcone były

aktywności

pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta

ruchowej, grom i zabawom ruchowym na sali

RP Agaty Kornhauser-Dudy.

gimnastycznej. Następnie w ramach pracy twórczej

Projekt ten składa się z trzech etapów:
I

etapu

i

złożyliśmy

tworzyły

uczniowie projektowali i wykonywali "Order

jesień, zima, wiosna. 27 listopada zakończyliśmy
realizację

i

miłośnika sportu".

raport.

W ramach promocji projektu liczne prace

Główne zagadnienia poruszane podczas realizacji

wykonane przez dzieci zostały wyeksponowane na

projektu to:

gazetce na korytarzu szkolnym, gdzie cieszą się

1.

dużym zainteresowaniem i powodzeniem innych

Smacznie, zdrowo, kolorowo.

2. Zagadki owocowo- warzywne.

dzieci,

3. Każdy uczeń chce zostać siłaczem.

do spożywania owoców i warzyw.

4. Order Miłośnika sportu.
5. Jak przekonać dziecko do jedzenia warzyw.
6. Promocja.
W

ramach

realizacji

tych

zagadnień

uczniowie bawiąc się w "Czarodziejski worek"
poznawali za pomocą zmysłów różne owoce
i warzywa, segregowali je według kolorów
i poznawali ich wartości odżywcze.
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ŚWIĘTO PLUSZOWEGO MISIA
25 listopada to dzień obchodów Święta

Efektem

Pluszowego Misia. Miś jest przyjacielem dzieci,
więc

nie

wypadało

o

nim

końcowym

było

wykonanie

pracy

plastycznej pt. "Miś - moja ulubiona maskotka".

zapomnieć.

Uczniowie klas 0-II zorganizowali misiowi urodziny.
W ten dzień każde dziecko przyniosło
swoją ulubioną maskotkę "Misia" i coś o niej
opowiedziało. Dzieci wspólnie śpiewały piosenki,
tańczyły z misiami, szacowały, który miś największy,
który

najmniejszy

itp.

Wysłuchały

również

fragmentu lektury "Kubuś Puchatek". Następnie
rozpoznawały na ilustracjach bajkowe misie:
Uszatka,

Yogi,

Kubusia

Puchatka

itp.
Maria Sopel

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. MARII KONOPNICKIEJ W SIENNOWIE
SUKCESY SPORTOWE
wiekowych:

klasy

I-III

-

300m;

klasy

IV-VI - 600m; klasy VII-VIII - 1000m.
Nasza ekipa była duża, ale furorę zrobili
najmłodsi, którzy przywieźli z Zarzecza dyplomy
i statuetki za czołowe miejsca:
Dziewczęta: I miejsce - Dominika Tarnowska
z klasy II, II miejsce - Klaudia Goraj z klasy III,
III miejsce - Oliwia Garbarz z klasy III.
Chłopcy: I miejsce - Mikołaj Boratyn z klasy III,
III miejsce - Patryk Bielec z klasy II, IV miejsce Karol Smagała z klasy II, V miejsce - Karol Łanda

Biegi Przełajowe o Memoriał Franciszka

z klasy II.

Sabana są organizowane przez Zespół Szkół

W grupie IV-VI Dominik Florek z klasy VI zdobył II

im. Wincentego Witosa w Zarzeczu.
Dziewczęta

i

chłopcy

ze

miejsce, w grupie VII-VIII - II miejsce zdobył Patryk

szkół

Branowski.

podstawowych startują w trzech kategoriach

JAK WOJTEK ZOSTAŁ STRAŻAKIEM … CZYLI EWAKUACJA PRÓBNA W SZKOLE
W dniu 17 października w naszej szkole

Akcja była uzgodniona z Ochotniczą Strażą

miała miejsce próbna ewakuacja na wypadek

Pożarną z Zarzecza. O terminie planowanych

pożaru.

wynikający

działań jest powiadamiany Komendant Powiatowy

z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych

Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, który

i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

w tym roku wysłał strażaków do naszej placówki.

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych

Wszystko dobrze się skończyło, szkoła

Jest

to

obowiązek

obiektów budowlanych i terenów.

ocalała, a my wszyscy jesteśmy mądrzejsi o nowe
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doświadczenia. Po akcji mieliśmy okazję obejrzeć

zdrowia i życia znajomość zasad zachowania się

piękne wozy strażackie oraz nowoczesny sprzęt

w sytuacjach kryzysowych.

jakim dziś strażacy dysponują.
Dziś
częściej

rzadziej

widzimy

wyjeżdżają

ich

przy

do

pożaru,

ratowaniu

ofiar

wypadków drogowych. Niezmiennie stoją na straży
naszego bezpieczeństwa i za to im jesteśmy
bardzo wdzięczni.
Dziękujemy wszystkim służbom za udział
w naszej akcji. Marcin Kasperski był głównym
organizatorem

przedsięwzięcia,

bo

sam

jest

strażakiem i wie jak ważna jest dla naszego

ŚWIATEŁKO PAMIĘCI
Poseł na Sejm RP Anna Schmidt-Rodziewicz,

Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady

się do akcji. To również dzięki nam biało-czerwone

Ministrów,

światło

Pełnomocnik

do

Spraw

Dialogu

w

dniu

11

listopada

zapłonęło

na

Międzynarodowego, zaprosiła polskie szkoły do

opuszczonych grobach na Ukrainie - na ziemiach,

wzięcia udziału w III Edycji „Światełka Pamięci”.

które kiedyś należały do Polski.

Jest to akcja zbierania zniczy, które zostały
zapalone w dniu Święta Niepodległości na
opuszczonych

grobach

naszych

rodaków,

pochowanych na kresach wschodnich, w tym
również na grobach bohaterów, którzy oddali życie
za nasz kraj. Tych grobów nikt nie odwiedza,
nikt o nich nie pamięta.
Akcja, za którą w naszej szkole był
odpowiedzialny Marcin Aleksander, zakończyła się
4 listopada. Z tej okazji w niecodzienny sposób
wyeksponowaliśmy

nasze

barwy

narodowe.

Uczniowie zebrali 172 znicze różnej wielkości
w kolorze białym i czerwonym. Najwięcej - 38 zebrała klasa I licząca 12 osób - gratulujemy!

S ZKOŁA DO HYMNU!
W piątek 8 listopada, dokładnie o godzinie
11:11

tak

jak

zaśpiewaliśmy

w

tysiącach

4

zwrotki

polskich
naszego

szkół,
Hymnu

Państwowego.
Wcześniej były wielkie przygotowania, ale
efekt był piękny!
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KONCERT DLA NIEPODLEGŁEJ
Od sześciu lat nie zmieniamy ceremoniału
w

dniu

Święta

Niepodległości,

Warto dodać, że w tym roku poczet

wychodzimy

sztandarowy wystawili również nasi strażacy.

ze szkoły ze sztandarem na mszę w intencji

To bardzo ważne. Wszystkim, którzy do nas w tym

Ojczyzny. Po mszy śpiewamy piosenki żołnierskie

wyjątkowym dniu dołączyli - bardzo dziękujemy!

i patriotyczne, i do śpiewu zachęcamy innych.
W tym roku nasza inicjatywa znalazła
się na afiszach promujących obchody Święta
Niepodległości w Gminie Zarzecze. O oprawę mszy
świętej, jak zawsze zadbał Chór Parafialny SoliDeo,
który w tym roku świętuje 20-lecie istnienia.
Potem my mieliśmy głos i jedyną okazję,
aby zaprezentować laureatów naszych konkursów
patriotycznych. Koncert się podobał - gratulacje
złożyła nam Przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze
Małgorzata Byrwa i Wójt Tomasz Bury, którzy

Elżbieta Nykiel

zaszczycili nas swoją obecnością.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZARZECZU
ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA
4 października odbył się IX Światowy Dzień

spotkanych na ulicy. Trzeci patrol egzaminacyjny

Tabliczki Mnożenia. Dzień ten ma na celu zachęcić

zawiał do Urzędu Gminy, gdzie do egzaminu

wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki

przyłączył

mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji

i pracownicy urzędu. Chętnie swoją wiedzę

zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję

sprawdzały panie z obsługi administracyjnej szkół

nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popisać się

i pracujące w pałacu.

przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych
Dzień

Tabliczki

mnożenia

„Ekspert Tabliczki Mnożenia”.

informacyjną. Następnie uczniowie klas czwartych
opieką

nauczycieli

matematyki

„egzaminowali” ze znajomości tabliczki mnożenia
kolegów
Do

z

klas

starszych

sprawdzania

Gminy

Tomasz

Bury

ze znajomości tabliczki mnożenia uzyskały tytuł:

poprzedzony był w szkole i środowisku akcją
pod

Wójt

Osoby, które w tym dniu zdały egzamin

przypadków mnożenia.
Światowy

się

naszej

wiedzy

z

szkoły.
tabliczki

mnożenia przystąpili nasi nauczyciele i pracownicy
szkoły. Dwa patrole egzaminacyjne sprawdzały
tabliczkę mnożenia w Zespole Szkół im. W. Witosa
w Zarzeczu i wśród chętnych osób dorosłych

22

KURIER ZARZECKI

GRUDZIEŃ 2019

KWALIFIKACJE DO II ETAPU KURATORYJNEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO
Bardzo miło jest nam poinformować,
że

siedmioro

uczniów

naszej

z biologii - Małgorzata Stępień, Gabriel Kwaśniak

szkoły

oraz Weronika Szymańska; z geografii - Tomasz

zakwalifikowało się do kolejnego etapu konkursu
przedmiotowego

organizowanego

Brzezowski; - z chemii - Kinga Machaj.

przez

Uczniom

oraz

przygotowującym

ich

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W etapie

nauczycielom, a są to Liliana Dziedzic, Małgorzata

rejonowym konkursu udział wezmą: z matematyki -

Sander, Maria Przybylak oraz Dorota Wątroba

Amelia Kasperska oraz Weronika Szymańska;

serdecznie

z historii - Gabriel Kwaśniak oraz Szymon Pels;

podczas następnych etapów.

gratulujemy

i

życzymy

sukcesów

ŚWIĘTO SZKOŁY
„Drodzy chłopcy i dziewczęta, wy jesteście nadzieją ludzkości.
Niech miłość Chrystusa rozszerzy się dzięki wam na wasze otoczenie,
na wasze rodziny i na cały świat.”
św. Jan Paweł II

21 października w naszej społeczności

Janina Wysocka z radością przyznała, że czują się

szkolnej obchodziliśmy święto naszego Patrona

jak u siebie w domu i dziękuje za to, że mogą się

św. Jana Pawła II, razem z zaprzyjaźnioną szkołą:

napełnić nasza polskością, życzliwością a nade

Progimnazjum im. Jana Pawła II z

wszystko sercem.

Wilna.

Uroczystość rozpoczął przemarsz do parafialnego
Kościoła

w

asyście

pocztów

Naszym uroczystościom towarzyszyła też

sztandarowych

liczna grupa gości, którzy zaszczycili nas swoją

obydwu szkół. Mszy Świętej przewodniczył nasz

obecnością m.in. Ks. Prałat Zenon Ruchlewicz,

katecheta ks. Damian Matusz, który podczas

Wójt

kazania wskazał, co jest prawdziwym skarbem

Przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze Małgorzata

w życiu i o co powinniśmy zabiegać idąc śladami

Byrwa, Prezes Zarządu GPR Sp. z o.o. Andrzej Kubik,

św. Jana Pawła II. Przez wstawiennictwo naszego

nauczyciele emeryci oraz rodzice. Świętowanie

Patrona polecaliśmy sprawy naszej szkoły, prosząc

zakończył

o potrzebne łaski Boga, obejmując modlitwą

Radę Rodziców.

uczestniczących z nami gości z Wilna.

Gminy

Zarzecze

poczęstunek

Tomasz

przygotowany

Bury,

przez

Niech święty Jan Paweł II nasz Patron

Dalsza część świętowania miała miejsce

wyprasza dla nas potrzebne łaski na czas szkolnej

przy pomniku św. Jana Pawła II, przed budynkiem

pracy, niech przykład jego życia będzie dla każdego

naszej szkoły, gdzie uroczyście został odśpiewany

z nas odkrywaniem piękna Bożej Miłości przez ręce

hymn państwowy, odmówiona modlitwa, złożone

Niepokalanej Matki Maryi.

kwiaty i znicze oraz odśpiewana „Barka”.
Na hali sportowej obejrzeliśmy występ
naszych przyjaciół z Litwy. Swoim pięknym
i bogatym programem artystycznym przybliżyli
nam postać św. Jana Pawła II, a także wlali w nasze
serca nowego ducha patriotyzmu. Przedstawienie
zakręciło łzę w oku.
Podziękowaniem

były

gromkie

brawa

na stojąco. Pani dyrektor Progimnazjum z Wilna
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„LOSY ŻOŁNIERZA …”
W tym roku szkolnym organizowana jest
jubileuszowa
Konkursu

XXV

edycja

Historycznego

do II etapu tego konkursu. 13 grudnia 2019 roku

Ogólnopolskiego

im.

majora

w etapie rejonowym udział wezmą: Amelia

Marka

Kasperska, Patrycja Winiarz i Natalia Szczepańska.

Gajewskiego pn.: „Losy żołnierza i dzieje oręża

Uczennicom

oraz

nauczycielom

polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość

przygotowującym Aleksandrze Kasperskiej oraz

i granice Rzeczypospolitej”. Konkurs ten składa się

Lilianie Dziedzic serdecznie gratulujemy i życzymy

z 4 etapów. Bardzo miło jest nam poinformować,

sukcesów na dalszych etapach.

że troje uczniów naszej szkoły zakwalifikowało się

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
W tym roku obchodzimy 101 rocznicę
odzyskania

przez

Polskę

niepodległości,

przygotowali biało-czerwone flagi. Apel został

jak

przygotowany przez Monikę Kmiecik, Lilianę

również 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Dziedzic

8 listopada w naszej szkole odbył się uroczysty apel

dekorację przygotowała Grażyna Rzeszutek.

upamiętniający

obydwie

zaprezentowali

bardzo

rocznice.
piękny

i

oraz

Aleksandrę

Kasperską.

Piękną

Uczniowie
wzruszający

montaż słowno-muzyczny „Myśmy wciąż do
Niepodległej szli”. Słowem i muzyką przekazali
nam „jak pięknie jest umierać za ojczyznę, ale też
pięknie jest dla Niej żyć”. W uroczystym apelu brali
udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, odświętnie
ubrani i przystrojeni w kotyliony niepodległościowe
uczcili tak ważną dla nas Polaków rocznicę.
Najmłodsi

wraz

ze

swoimi

wychowawcami

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY
wiele atrakcji. Mogli oni podziwiać prezentacje
zespołów tanecznych, a także wziąć udział
w licytacji ręcznie wykonanych i malowanych
ozdób

choinkowych.

Chętni

wzięli

udział

w malowaniu bombek, pisaniu na nich dedykacji
oraz imion. Również w tym dniu odbył się
przygotowany

przez

samorząd

uczniowski

kiermasz świąteczny, na którym można było
zakupić m.in. ozdoby bożonarodzeniowe oraz
1 grudnia br. w Zespole Szkół w Zarzeczu

pierniki. Dla uczestników przeprowadzono loterię

odbył się Dzień Otwarty Szkoły. Na wstępie odbyło

fantową. Dorośli mogli wziąć udział w licytacji
ręcznie

się rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Literacko-

wykonanych

ozdób

świątecznych.

Nie zabrakło również Świętego Mikołaja,

Plastycznego „Tak wyobrażam sobie Świętego
który

Mikołaja”. W tym dniu na uczestników czekało
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Na zakończenie chętni mogli wziąć udział
w

degustacji

potraw

świątecznych

przygotowanych przez Radę Rodziców.
Środki pozyskane w trakcie Dnia Otwartego
Szkoły zostaną przekazane na zakup sprzętu
do organizacji imprez dla uczniów oraz na fundusz
reprezentacyjny Zespołu Szkół w Zarzeczu.
Dziękujemy wszystkim sponsorom oraz
tym, którzy wspierali Dzień Otwarty Szkoły.
Dziękujemy również wszystkim rodzicom naszych
uczniów,

którzy

organizację,

a

zaangażowali

się

szczególnie

tym,

w

dr Krzysztof Majkowski

jego
którzy

przygotowali stoisko ze swojskim jadłem.

CO PISZCZY W … SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŻURAWICZKACH?
Minęły
rozpoczęcia

już
roku

blisko

trzy

szkolnego.

miesiące
W

od

W

Szkole

naszej

szkole

oprócz

projektów

klasowych i szkolnych realizowane są również

Podstawowej im. Świętego Brata Alberta, tak

ogólnopolskie

jak i we wszystkich szkołach w Polsce to czas

pozwalają

wytężonej

i wychowania naszych uczniów, a jednocześnie

pracy,

zarówno

uczniów,

jak

projekty

konkursowe,

wzbogacić

twórczej

proces

i nauczycieli. Od kilku lat edukacja dzieci staje przed

uczą

rywalizacji,

ważnym zadaniem, jakim jest przygotowanie

podejmowanie innowacyjnych działań.

które
edukacji

pozwalają

uczniów do życia w ciągle zmieniającym się świecie.

Wśród

Pierwszym krokiem do wypełnienia tego zadania

realizowanych

przez nauczycieli jest uruchamianie i stymulowanie

ogólnopolski projekt edukacyjny „Zdrowo jem,

u uczniów, poczynając od tych najmłodszych,

więcej wiem”. W programie biorą udział uczniowie

twórczej inwencji, motywowanie do kreatywności.

klas 0, II i III. Głównym celem projektu jest

Jednym ze sposobów, by u uczniów kształtować

wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych

aktywną postawę jest realizowanie różnorodnych

poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz

programów,

przekazywanie

projektów

i

włączanie

ich

w organizację imprez i uroczystości.

ciekawszych

na

w

szkole

wiedzy

na

programów

należy

temat

wymienić

produktów

służących zdrowiu i produktów dla zdrowia
szkodliwych. Od października uczniowie pod
czujnym

okiem

swoich

wychowawców

M. Kościńskiej, M. Kocur, M. Stępak realizują różne
zadania

związane

z

promocją

zdrowego

odżywiania. Podsumowaniem projektu w edycji
jesiennej

było

wspólne

drugie

śniadanie,

przygotowane z pomocą nauczycieli i uczniów
Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu.
Było pysznie, zdrowo i radośnie.
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płynie

3,5 tys. w ramach ogólnopolskiego konkursu

również na naszej szkolnej świetlicy. Uczniowie

organizowanego

przez

Fundację

pod opieką K. Drapały założyli Szkolny Gang

co

wpłynie

na

Świeżaków

planowanych działań.

i

aktywnie

zaangażowali

się

z

pewnością

EFC,

atrakcyjność

w promocję czytelnictwa wśród swoich kolegów.

Wszystkie realizowane programy nie tylko

Dzień Głośnego Czytania wzbudził wiele

wzbogacają proces edukacyjno-wychowawczy, ale

emocji i dostarczył niezapomnianych wrażeń.

kształtują wiele umiejętności i integrują wiedzę

Gościem specjalnym w tym dniu, był Tomasz Bury -

z różnych dyscyplin oraz pozwalają na szerokie

Wójt Gminy Zarzecze. Projekt realizowany był

współdziałanie szkoły ze środowiskiem lokalnym

w ramach ogólnopolskiego konkursu „Szkolne

oraz zaangażowanie rodziców uczniów.

Przygody Gangu Słodziaków”, który ma inspirować

Jednym z głównych zadań szkoły jest

dzieci do codziennego czytania i obudzić w nich

stwarzanie uczniom możliwości rozwijania swoich

odpowiedzialność za środowisko naturalne.

pasji, zainteresowań i uzdolnień. W naszej szkole
jest to jeden z priorytetów w pracy nauczycieli,
którzy

każdego

dnia

podejmują

dodatkowe

zadania, prowadzą zajęcia pozalekcyjne, koła
zainteresowań. O wysokiej jakości podejmowanych
działań świadczą sukcesy uczniów, zarówno
w konkursach gminnych, jak i wojewódzkich.
Uczennica naszej szkoły Julia Kościńska
wygrała nie tylko etap gminny Ogólnopolskiego
Konkursu „Wygraj szansę”, ale została również
laureatką etapu wojewódzkiego. Julia jest również
Czytanie

pełni

niezwykle

ważną

laureatką Gminnego Konkursu „Ojczyzna w poezji

rolę

i piosence” organizowanego przez

w rozwoju dziecka - pobudza wyobraźnię, uczy
samodzielnego

myślenia,

i

dlatego

koncentrację,

realizują

projekt

ćwiczy
najmłodsi

„Mały

Miś

-

Kultury

pamięć

czytelnicze

podróże

Czytające
zarówno

w przedszkolu z zaproszonymi gośćmi, jak
i

w

domach

Szkolnym

razem

ze

koordynatorem

swoimi

rodzicami.

projektu

Zarzeczu.

Julię

do

przygotowuje Wioleta Drabik -Wąsacz.

uczniowie

Przedszkolaki”. Dzieci wraz maskotką - Misiem
odbywają

w

jest

M. Kościńska. W klasach starszych również
realizowane są ogólnopolskie projekty w ramach
Programu Edukacja Inspiracja. Uczniowie klas V-VI
pod opieką Iwony Węglowskiej realizują projekt pt.
„Młodzi na tropach przeszłości”, zaś uczniowie
klasy VIII – „Badacze przeszłości” pod kierunkiem
dyrektor Beaty Klisz. Warto nadmienić, że obydwa
projekty zostały dofinansowane, każdy w kwocie
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Monika

Bieniasz

w poezji i piosence”, w Gminnym Konkursie

pierwsze

miejsce

plastycznym

„Moja

ojczyzna

-

piękna

w wojewódzkim konkursie „ Najlepszy produkt

i

turystyczny mojej Małej Ojczyzny - jakiej nie

Literackim „Pocztówka z życzeniami dla Polski

znacie”. Uczennice do konkursu przygotowały się

z okazji Święta Niepodległości”.

niepodległa”

Konkursie

gminnych pracowali pod czujnym okiem pań:

Tytuł laureata etapu wojewódzkiego VII
Niepodległościowego

Gminnym

Uczniowie laureaci i finaliści konkursów

pod kierunkiem Joanny Kubickiej.
Dyktanda

oraz w

Krystyny

uzyskała

Drapały,

Wiolety

Drabik-Wąsacz,

uczennica klasy VIII Jowita Wasyliszyn - opiekunem

Małgorzaty Stępak, Marzanny Karpy, Małgorzaty

naukowym była Wioleta Drabik Wąsacz. Uczniowie

Stępak i Marzanny Karpy. Wszystkim uczniom

naszej szkoły byli również laureatami i finalistami

i nauczycielom należą się gratulacje.
To dopiero początek roku szkolnego.

konkursów na szczeblu gminnym - konkursu
plastycznego i literackiego „Biblioteka nocą”,

Zostaje czekać na kolejne sukcesy, którymi

konkursu z okazji Święta Niepodległości „Ojczyzna

na pewno będziemy się chwalić.
Beata Klisz

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.WINCENTEGO WITOSA W ZARZECZU
Początek roku szkolnego w naszej szkole

W październiku odbyła się XXVI edycja

odbył się pod znakiem sportu. 24 września, już

biegów przełajowych o memoriał Franciszka

po raz czwarty młodzież naszej szkoły miała

Sabana. Impreza zgromadziła uczniów ze szkół

możliwość uczestniczenia w rajdzie rowerowym do

podstawowych i średnich. Młodzież rywalizowała

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce.

ze sobą na dystansach 300, 600 i 1000 m.

Mimo niesprzyjającej pogody 25 śmiałków wraz

Uczniowie

z opiekunami pokonali dystans z Zarzecza do

zregenerować

Jodłówki. Podczas wizyty w Sanktuarium mieliśmy

dzielnych uczestników i dla każdego zawodnika

szczęście spotkać naszego byłego katechetę

przygotowali

i przyjaciela szkoły ks. Tomasza Kija, który po

wartościowe białko i witaminy.

krótkiej modlitwie opowiedział krótką historię tego

z

technikum

żywienia

nadwątlone

kanapkę

pomogli

zmaganiami

bogatą

w

siły

pełno-

Każdy rok szkolny jest dla maturzystów

miejsca kultu. Po uczcie duchowej przyszła część

czasem

na ucztę kulinarną – kiełbaski pieczone na ognisku.

po zakończeniu szkoły. Pomocą co roku służą targi
Salon

podejmowania

Maturzystów,

Uniwersytet

decyzji

o

organizowane

Rzeszowski.

planach

przez

Organizatorzy

przygotowali szereg wykładów, mających na celu
wskazanie maturzystom drogi do osiągnięcia jak
najlepszych wyników na egzaminie dojrzałości
i wybrania właściwego kierunku na przyszłość.
Młodsi również nie próżnują, ale rozwijają
swoje umiejętności, ćwiczą pamięć. W ramach
IX edycji Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia
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naszą szkołę odwiedzili eksperci ze Szkoły
Podstawowej

w

Sprawdzili oni

Zarzeczu
znajomość

wraz

opiekunami.

tabliczki

starszych

koleżanek i kolegów z Zespołu Szkół im W. Witosa.
Uczniowie wylosowali karteczkę z działaniami
z koszyka „asystentów”. W nagrodę za bezbłędne
rozwiązanie działań można było uzyskać certyfikat
„Mistrza Tabliczki Mnożenia”.
Nie tylko młodzież pragnie zdobywać
wiedzę. We wrześniu ruszyła kolejna edycja
Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego kształcącego
w zawodzie rolnik. Szkoła prowadzi również nabór
na kursy kształcące w zawodzie kucharz.
Pierwsze

miesiące

nauki

obfitowały

również w uroczystości szkolne i państwowe.
14 października świętowaliśmy Dzień Edukacji
Narodowej, podczas którego odbyło się uroczyste
ślubowanie

uczniów

klas

pierwszych

oraz

„oficjalne” przyjęcie w poczet uczniów naszej

Obecni uczniowie mogli poznać tych,

szkoły.

którzy
30

października

obchodziliśmy

Święto

uczyli

się

w

naszej

placówce

w początkowych latach jej istnienia, posłuchać ich

Szkoły. Tę 72 rocznicę uświetnili swoją obecnością

opowieści. Był czas wspomnień, refleksji, zadumy.

władze powiatu i gminy, dyrektorzy okolicznych

To również wspaniała lekcja dla młodego pokolenia,

szkół i przedsiębiorstw, emeryci i byli pracownicy.

wchodzącego w dorosłość.

Szczególnymi gośćmi byli absolwenci, którzy w tym

Nasza

roku świętowali 50-lecie matury. Pomimo upływu

społeczność

również

godnie

przeżyła uroczystości państwowe. 8 listopada

czasu, duża część klasy pojawiła się na spotkaniu.

wspólnie zebraliśmy się, by o godz. 11:11 przy
sztandarze

szkoły

odśpiewać

Hymn

Polski.

Uczestniczyliśmy również w gminnych obchodach
rocznicy odzyskania niepodległości. Uczniowie
technikum logistycznego dzielnie stali na straży
przy grobie poległych w czasie II wojny światowej.
Również w szkole uczciliśmy ten dzień udziałem
w akademii oraz złożeniem kwiatów i zniczy.

Grażyna Winiarz
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZARZECZU
NOC BIBLIOTEK
4

października

Pałacu

„Mimo Wszystko” z Przeworska, który śpiewa

Dzieduszyckich w Zarzeczu odbyła się V edycja

m.in. teksty do utworów poety z Iwonicza Zdroju.

ogólnopolskiej

Bibliotek.

Klimat spotkania był niezwykły. Hasło tegorocznej

Ta wyjątkowa noc to święto bibliotek i czytania,

edycji akcji to „Znajdźmy wspólny język” i tak

które

też się stało.

w

akcji

niecodzienny

2019

pn.

r.

w

Noc

sposób

zachęca

do

korzystania z zasobów bibliotek jako miejsc

Publiczność wydarzenia dała się uwieść

łączących ludzi i lokalnych centrów kultury. Nad

słowu

licznie

słowa

doświadczenia, emocje, sposób patrzenia na świat

pisanego unosił się duch poezji, a wszystko za

jakie zarówno poeta, jak i zespół przekazali

sprawą wyjątkowych gości: poety, aforysty –

zgromadzonym.

zgromadzonymi

miłośnikami

poetyckiemu

i

współodczuwała

Mirosława Welza oraz zespołu piosenki literackiej

KREATYWNIE W BIBLIOTECE
Kreatywność to kompetencja przyszłości.

Szkolenie stałą się też okazją do prezentacji

Gminna Biblioteka Publiczna mając tę wiedzę na

nowości wydawniczych dostępnych w Bibliotece,

uwadze

a służących pracy z dziećmi.

zorganizowała

25.11.br.

szkolenie

metodyczne dla nauczycieli na temat „Zamień
lekcję

w

w szkole”.

przygodę

–

Escape

Gośćmi Biblioteki w listopadzie br. byli

Room

uczniowie klasy VI

Uczestniczący w nim nauczyciele

Zespołu Szkół w Zarzeczu,

którzy pod opieką Moniki Stępień, uczestniczyli

poznali jedną z innowacyjnych metod

pracy

w

z

lekcji

obowiązkową pt. „Felix, Net i Nika oraz Gang

z wykorzystaniem elementów pokoju zagadek

Niewidzialnych Ludzi” autorstwa Rafała Kosika.

to okazja do nauki, współpracy i świetnej zabawy.

Podstawą pracy z młodzieżą była gra towarzyska

Oprócz zdobywania i wykorzystywania wiedzy

TABOO

w praktyce dzieci podejmują decyzje, dyskutują

zapoznaniu się z jej zasadami, w ramach pracy

i działają pod presją czasu. W tematykę zabawy

zespołowej, tworzyli karty pracy związane z treścią

można

lektury. Jednomyślnie stwierdzili, że lekcja była

dziećmi

i

wpleść

przedmiotu

młodzieżą.

temat

szkolnego,

Udział

dotyczący

w

dowolnego

zaangażować

sprzęt

Uczniowie

po

z

lekturą

praktycznym

choć w części zastąpi gry komputerowe jako formę

nauczycielka, trenerka, tutorka, pasjonatka pracy
Zapalona

JUNIOR.

związanej

zaproponowana uczniom rodzinna gra towarzyska,

Szkolenie poprowadziła Joanna Obłoza -

młodzieżą.

bibliotecznej

bardzo interesująca. My zaś żywimy nadzieję, że

multimedialny, możliwości są nieograniczone.

z

lekcji

spędzania przez nich wolnego czasu.

organizatorka,

koordynatorka projektów edukacyjnych.
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MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK
Gminna Biblioteka Publiczna dołączyła do

dziesięciu

zostanie

ogólnopolskiej akcji Instytutu Książki Z KSIĄŻKĄ

dyplomem

potwierdzającym

NA START. Każde dziecko w wieku przedszkolnym

zainteresowania. W Wyprawce znajdą coś dla

(3-6 lat), które przyjdzie do Gminnej Biblioteki

siebie także rodzice – przygotowana dla nich

Publicznej w Zarzeczu, otrzyma w prezencie

broszura informacyjna przypomni o nieocenionej

wyjątkową

roli

Wyprawkę

Czytelniczą

na

dobry

czytania

w

uhonorowany

rozwoju

jego

ich

imiennym
czytelnicze

dziecka

oraz

czytelniczy start. W Wyprawce dzieci znajdą

o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego

wyjątkową książkę, dostosowaną pod względem

odwiedzania biblioteki. Udział w projekcie jest

formy

przedszkolaka

całkowicie bezpłatny dla dzieci i ich rodziców.

i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu

Projekt Instytutu Książki realizowany jest

pięknych i mądrych książek dla najmłodszych,

w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka -

a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę

wielki człowiek” we współpracy z bibliotekami

w

wypożyczeniem

publicznymi. Jego celem jest zachęcenie rodziców

minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego,

do odwiedzania biblioteki i codziennego czytania

Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu

z dzieckiem.

i

treści

bibliotece,

do

potrzeb

zakończoną

„BIBLIOTEKA NOCĄ”
22

października

br.

miało

miejsce

Uroczystego wręczenia nagród dokonali

rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastyczno–

Radny Gminy Zarzecze Piotr Siupik oraz w imieniu

Literackiego

organizatora

Promującego

Czytelnictwo

Magdalena Ćwikła. Zwycięskie

pn. „Biblioteka nocą”. Uczestnicy mieli za zadanie

prace

wykonać pracę plastyczną w dowolnej technice

nagrodzonych, przeczytali: Beata Klisz – dyrektor

bądź napisać opowiadanie lub wiersz na temat:

Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta

co może się wydarzyć w bibliotece nocą?

w Żurawiczkach, Anna Krzeszowska–Gwóźdź –

Cele konkursu to: popularyzacja czytelnictwa,

kierownik GOPS w Zarzeczu, Agata Koba - Dyrektor

wzrost poziomu świadomości dzieci i młodzieży

Publicznego Żłobka w Zarzeczu, Anna Polit –

dotyczącej wpływu czytania na wszechstronny

kierownik Szkoły Podstawowej w Zarzeczu filia

rozwój

wyobraźni

w Rożniatowie, Agnieszka Pecel-Kwaśniak – mama

poprzez

Gabriela Kwaśniaka, zdobywcy I miejsca oraz Beata

literackich,

Prymon – przedstawicielka konkursowego jury.

rozbudzanie

Ciepłą atmosferę wydarzenia tworzyli nagrodzone

polskiego.

dzieci, ich rodzice oraz opiekunowie prac, którzy

i

człowieka,

wrażliwości

kształtowanie

artystycznej

tworzenie

prac

rozwijanie

zdolności

wrażliwości

na

uczniów

plastycznych

i

literackich,

piękno

języka

literackie

Na konkurs wpłynęło 130 prac. Jury nagrodziło

otrzymali

38 uczestników konkursu.

uczniów do konkursu.

gościnnie,

podziękowania

za

ku

radości

przygotowanie

Magdalena Ćwikła
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ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ZALESIU

Spoglądając za siebie, często zastanawiamy

poznawania innych możliwości, jakie niesie za sobą

się, jakby to było, gdybyśmy podejmowali inne

komputer. W listopadzie w Środowiskowym Domu

decyzje.

w Łapajówce została zamontowana platforma

Jakby

wyglądało

nasze

życie,

czy bylibyśmy bardziej z niego zadowoleni?

dźwigowa

Czy spotkalibyśmy tych samych ludzi, których

ułatwieniem dla naszego Pana Bogdana, który

znamy?

jej

porusza się na wózku i aby dostać się do swojej

fundamentach tworzy się przyszłość, pomiędzy

pracowni musiał pokonywać wiele przeszkód.

jesteśmy teraz, w tej chwili my, prawdziwi i pełni

To nie koniec zmian, jakie u nas nastąpiły.

nadziei na lepsze jutro. Wędrując meandrami życia,

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Zalesiu

towarzyszą nam wspomnienia bliskich nam osób,

odnowiliśmy wystrój jadalni; nowe firanki, zasłony,

których niestety już obok nas zabrakło. Listopad

lampy, nowy układ stołówki znacznie ocieplił

jest takim właśnie miesiącem, gdzie w chwili

to

zadumy zatrzymujemy się przy grobach bliskich

samopoczucie naszych uczestników. Wszystkim ta

i przywołujemy obrazy z przeszłości. Również my,

zmiana się spodobała i mamy nadzieję, że z czasem

pracownicy i uczestnicy Środowiskowego Domu

uda nam się zmienić wystrój w pozostałych

Samopomocy

pracowniach

Przeszłość

z

jest

Zalesiu

za

nami,

oraz

z

na

Łapajówki,

dla

wnętrze,

inwalidów,

a

co

tak,

za

by

tym

było

będąca

idzie

dużym

również

jeszcze

bardziej

zapalaliśmy znicze naszym zmarłym podopiecznym.

przytulnie, chociaż wszyscy wiemy, że piękne

Chociaż nie są obecni ciałem wśród nas, w pamięci

meble to nie wszystko …

pozostaną na zawsze. Życie pomimo wszystko

Tradycyjnie

toczy się dalej i

chcąc przeżyć je jak najlepiej,

i

wykorzystać

każdy

moment

imprezę

plenerową „Pożegnanie Lata”, w tym roku odbyła

staramy się wypełniać każdą chwilę pozytywną
energią

zorganizowaliśmy

się w Zespole Pałacowo-Parkowym w Zarzeczu.

do

wzbogacania siebie i dzielenia się dobrem z innymi.
Dlatego też tu, w Środowiskowym Domu
Samopomocy, staramy się w pełni wydobyć
z każdego to, co w nim jest najlepsze, uwydatnić
do

tej

pory

ukryte

możliwości

i

talenty.

Nasi uczestnicy spełniają się w czy to w pracowni
kulinarnej, gdzie uczą się nowych smaków, czy

Gościliśmy

w pracowni stolarskiej, tworząc z drewna małe

Środowiskowych

cuda. W dobie Internetu, oczywiście nie może

z

zabraknąć pracowni komputerowej, w której to

Sieniawy, Bachórca, Zmysłówki oraz z DPS

uczestnicy

sieci,

z Przeworska. Wśród zaproszonych gości był

oraz

również Wójt Gminy Zarzecze - Tomasz Bury.

uczą

podstawowych

się

serfować

programów,

w

drukowania
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Przy wyśmienitym cateringu uczestnicy mogli
wymieniać

się

swoimi

8

doświadczeniami,

listopada

gościliśmy

w

Szkole

Podstawowej w Żurawiczkach, gdzie wspólnie

porozmawiać, pospacerować w pięknej scenerii

z

jesiennego parku. Nie obyło się bez tańców,

obchody odzyskania przez Polskę Niepodległości.

gościom przygrywał zespół „Śpiewające Zośki”.

Piękna dekoracja, wzruszająca inscenizacja i pieśni

Nieodzowną

pomocą

patriotyczne przeniosły nas w tamte czasy, gdzie

z

Szkół

Zespołu

okazali

im.

się

uczniowie

Wincentego

Witosa

uczniami

tamtejszej

szkoły

świętowaliśmy

o wolność trzeba było oddać życie.

w Zarzeczu, którzy pod okiem swojej pani profesor,
pomagali nam w grillowaniu i obsłudze gości.
Jesteśmy za to bardzo wdzięczni i liczymy
w przyszłości na owocną współpracę.
W

październiku

byliśmy

w

kinie

w Przeworsku na seansie filmu „(Nie)znajomi”.
Była to komedia pełna zaskakujących zwrotów
akcji,

oglądając

uśmialiśmy

się

do

łez.
Anna Pejner-Szymańska

Po skończonym seansie pojechaliśmy na obiad
do Baru u Teresy, która ugościła nas pysznym
obiadem. Dla naszych uczestników był to dzień
pełny

pozytywnych

wrażeń

i

odskocznią

od codzienności.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZARZECZU
„DOWIEDZ SIĘ I DZIAŁAJ - PROFILAKTYKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY ZARZECZE”
1.

Warsztaty mobilne robotyki w Zespole Szkół

Zajęcia łączyły wiedzę popularno-naukową,

W Zarzeczu oraz w Szkole Podstawowej

wiedzę z mechaniki i automatyki z nauką

w Żurawiczkach

budowania i programowania konstrukcji robotów.

od września do listopada br. w Zespole

Podczas spotkań uczestnicy mieli możliwość

Szkół im. Jana Pawła II w Zarzeczu i w Szkole

doświadczyć, iż komputer nie służy tylko do gier,

Podstawowej w Żurawiczkach prowadzone były

ale może być wykorzystany do twórczych zajęć.

warsztaty

Udział w zajęciach był bezpłatny. Na zakończenie

mobilne

uczestniczyło

łącznie

robotyki,
20

w
dzieci.

których
Udział

warsztatów

uczestnicy

otrzymali

Certyfikaty

w warsztatach był bardzo dobrą formą spędzenia

ukończenia I stopnia budowy robotów z klocków

czasu

Lego

wolnego

oraz

okazją

do

rozwinięcia

WeDo
firmy

oraz

prowadzącej

drobne

kompetencji informatycznych i technicznych przez

od

młodych konstruktorów.

prowadzone były przez Firmę Usługowo Handlową
PROFIS w Przemyślu.
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2. Widowiska artystyczne w szkołach na terenie

W ramach projektu został zatrudniony

gminy Zarzecze

psycholog,

który

świadczył

swoje

usługi

w szkołach na terenie gminy Zarzecze dla dzieci,
rodziców oraz nauczycieli. Wsparcie psychologa
obejmowało łącznie 50 godzin.
5. Zajęcia socjoterapeutyczne
Zajęcia organizowane były od września do
grudnia br. Zorganizowano 10 spotkań z grupą
10

dzieci.

Warsztaty

stwarzały

okazję

do

aktywnego, twórczego spędzania czasu wolnego.
W dniach 29-30.10.2019 r. w sześciu

Ich założeniem było kształtowanie wśród dzieci

szkołach na terenie gminy Zarzecze odbyły się

i młodzieży poczucia własnej wartości oraz postaw

widowiska artystyczne z zakresu profilaktyki

wolnych

i przeciwdziałania przemocy. Widowiska były

organizowano m.in. zajęcia psychokorekcyjne,

bezpłatne. Dzieci i młodzież z terenu gminy

edukacyjne, rozwojowe, gry, zabawy, ćwiczenia

Zarzecze

pobudzające bądź wyciszające w zależności od

mogła

obejrzeć

ciekawe

sceny

od

agresji.

W

ramach

spotkań

poruszające problem dot. przemocy.

stanu emocjonalnego grupy. Po przeprowadzeniu

3. Zajęcia z samoobrony

ostatnich zajęć warsztatów socjoterapeutycznych,
odbyło się spotkanie z Mikołajem podczas, którego

W zajęciach systemu walki i samoobrony
Alfa Street Fight uczestniczyli uczniowie z terenu

uczestnicy

warsztatów

gminy Zarzecze od września br. tj. 2 grupy po

otrzymali prezenty.

20 uczniów. Spotkania były organizowane w Hali

6. Program

socjoterapeutycznych

profilaktyki

zintegrowanej

Archipelag Skarbów

Sportowej w Zarzeczu oraz Szkole Podstawowej
w Żurawiczkach. Zajęcia Alfa Street Fight miały na
celu rozwój umiejętności działania w sytuacjach
zagrożenia w różnych możliwych scenariuszach
ataków pojedynczego agresora lub zmasowanego
ataku. Treningi samoobrony z całą pewnością są
pożyteczną i ciekawą formą spędzania czasu
wolnego, jak również doskonałą formą dania
upustu młodzieńczej energii, niejednokrotnie być
może nawet wyładowania nadmiernej agresji,
wyrabiają

siłę

wewnętrzną

u

W dniach 13-15.11.2019 r. na terenie gminy

ćwiczących,

Zarzecze

odbywały

się

warsztaty

podwyższają ich wartość i samoocenę.

i spotkania profilaktyczne w ramach programu

4. Wsparcie psychologa w szkołach na terenie

profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów,

gminy Zarzecze
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w których wzięli udział uczniowie, nauczyciele

W dniach 13-14.11.2019 r. w czterech

i rodzice z czterech szkół z terenu gminy Zarzecze.
W

ramach

programu

w

szkołach na ternie gminy Zarzecze odbyły się

dniach

zebrania

dla

rodziców,

trakcie

przekazywano

z

wymiarze

dobrych relacji między rodzicami i ich nastoletnimi

8 godzin lekcyjnych. Zgodnie z założeniami

dziećmi oraz podkreślanie roli rodziców w ich

profilaktyki

ważnej roli życiowych przewodników młodzieży.

VII

i

VIII

w

zintegrowanej

łącznym

cele

programu

obejmowały szerokie spektrum, m.in.: profilaktyka
korzystania

z

substancji

dotyczące

których

14-15.11.2019 r. odbyły się dwa mitingi dla młodzieży
klas

treści

w

budowaniu

Od roku 2011 program Archipelag Skarbów

psychoaktywnych,

jest

wpisany

do

bazy

wychowanie ku miłości, dojrzałemu budowaniu

rekomendowanych

więzi i odpowiedzialności za swoją seksualność,

ds.

profilaktyka przemocy i cele ogólnoprofilaktyczne.

Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

W dniu 14.11.2019r. odbyło się szkolenie dla

Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii

rady pedagogicznej pt. „Program profilaktyki
zintegrowanej

Archipelag

Skarbów®

przez

programów

Przeciwdziałania

Krajowe

Narkomanii,

Biuro

Państwową

i Neurologii. Rekomendacja na poziom II.

jako

7. Konkurs plastyczny – Świat bez przemocy

uzupełnienie i wzmocnienie pracy wychowawczej

W szkołach na terenie gminy Zarzecze

rodziców i nauczycieli”. W ramach szkolenia

został ogłoszony konkurs plastyczny pt. Świat bez

zaprezentowano cele i treści programu Archipelag

przemocy. Do konkursu zgłosiły się dwie szkoły tj.

Skarbów oraz wyniki badań nad jego skutecznością.

Szkoła Podstawowa w Żurawiczkach i Maćkówce.

Omówione zostały wyniki badań nad młodzieżą

Wyróżnione prace zostały nagrodzone.

z uwzględnieniem najważniejszych czynników

8. Konferencja

chroniących,
wskazują

na
i

których

czynników

znaczenie
ryzyka

badania

podsumowująca

realizację

projektu

zachowań

W grudniu br. odbyła się konferencja

problemowych młodzieży.

podsumowująca projekt.

WAŻNA INFORMACJA DLA POSIADACZY KARTY DUŻEJ RODZINY
Wszystkie osoby posiadające Kartę Dużej

urządzenia mobilne – smartfona. Dzięki w/w

Rodziny, które zawnioskowały o nią przed

rozwiązaniu jedna aplikacja może wyświetlić Kartę

1 stycznia 2018 r., do końca roku 2019 mogą nadal

jej

bezpłatnie domówić drugą elektroniczną formę tej

pozostałych członków rodziny. Ponadto, pozwala

Karty. Począwszy od stycznia 2020 r. będzie się to

na wyszukanie najbliższych punktów, w których

wiązało z opłatą 9,21 zł. Od 1 stycznia 2018 r.

KDR jest honorowana.

posiadacza

(rodzica),

jak

również

karty

KDR dostępna jest również w formie aplikacji na

WYŻSZE ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE I ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY
Świadczenie

pielęgnacyjne

jest

w

celu

opiekowania

się

niepełnosprawnym

przyznawane rodzicowi, który rezygnuje lub nie

dzieckiem. Ważne jest, aby niepełnosprawność

podejmuje zatrudnienia czy innej pracy zarobkowej

dziecka powstała nie później niż do ukończenia
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18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole, lub

Tym samym od 1 stycznia 2020 r. świadczenie

szkole wyższej – do ukończenia 25 roku życia.

pielęgnacyjne

Obecnie wskazane świadczenie wynosi 1.583 zł

miesięcznie.

miesięcznie

i

jest

przyznawane

niezależnie

Od

od dochodów.

1

wzrośnie

do

kwoty

1.830

zł

listopada br. wzrosła również

wysokość zasiłku pielęgnacyjnego. Wynosi on

Przedmiotowa

kwota

podlega

jednak

aktualnie 215,84zł miesięcznie (do 31.10.2019 r. –

waloryzacji o wskaźnik wzrostu płacy minimalnej.

184,42 zł miesięcznie).

ŚWIADCZENIA RODZINNE - NOWY OKRES ZASIŁKOWY
Przypominamy, że świadczenia rodzinne
przyznane są do

31.10.2019

r.,

przeliczeniowego w roku 2018 i wynosi 2.715 zł

w związku

tj. 226,25 zł miesięcznie.

z powyższym osoby, które jeszcze nie złożyły

Świadczenia przyznawane są na okres

wniosków zapraszamy do GOPS w Zarzeczu.

świadczeniowy tj. od 1.11.2019 r. do 31.10.2020 r.,

Jednocześnie informujemy, że zmieniła się
wysokość

przeciętnego

dochodu

z

a podstawą do ustalenia dochodu rodziny są

pracy

dochody za rok 2018.

w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha

PROGRAM „USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ”
W

roku

bieżącym

specjalistyczne
rehabilitantów

usługi
i

świadczone
opiekuńcze

fizjoterapeutów

dla

były

roku życia, jak również dla dzieci do 16 roku życia

przez

posiadających orzeczenie o niepełnosprawności ze

osób

wskazaniami. Ze wsparcia skorzystało 17 osób.

ze znacznym stopniem niepełnosprawności do 75

JULIA KOŚCIŃSKA –
3

października

Pomoc świadczona była w miejscu zamieszkania.

WYGRYWA WOJEWÓDZKI

2019

w

Pałacu

KONKURS PIOSENKI „WYGRAJ S ZANSĘ”

żadnych szans uczestnikom konkursu i z ogromną

Dzieduszyckich w Zarzeczu odbyły się eliminacje

przewagą

gminne do konkursu piosenki „Wygraj szansę”.

Zbigniewa Wodeckiego „Teatr uczy nas żyć”.

W

konkursie

udział

wzięli

zwyciężyła,

śpiewając

piosenkę

uczniowie

W konkursie uczestniczyli również uczniowie

z 4 szkół naszej gminy tj.: z Zespołu Szkół

ze Szkoły Podstawowej w Żurawiczkach, którzy

w Zarzeczu, Szkoły Podstawowej w Żurawiczkach,

mocno kibicowali naszej solistce.

w Maćkówce i Siennowie. Bezkonkurencyjna
okazała

się

Julia

Kościńska,

która

wygrała

śpiewając piosenkę „Co się śni niewidomym”.
W dniu 30.10.2019 r. w Sali Widowiskowej
Miejskiego Ośrodka Kultury w Łańcucie odbył się
wojewódzki finał tego konkursu. Julia nie dała
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LIDERZY K OOPERACJI
W październiku i listopadzie br. odbyły się
spotkania

Partnerskiego

Zespołu

były problemy, szukano wspólnych rozwiązań

Kooperacji,

pomocy, wsparcia. Gmina Zarzecze jako jedna

w którym uczestniczyli przedstawiciele gminy

z

sześciu

gmin

z

terenu

województwa

Zarzecze, jak również powiatu przeworskiego.

podkarpackiego uczestniczy w projekcie.

W spotkaniu wziął udział superwizor. Omówione

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE – 500+, OD LIPCA 2019 R. BEZ DOCHODU
Od lipca br. świadczenie wychowawcze

wniosków, wypłacono świadczenie wychowawcze

tzw. 500+ przysługuje na wszystkie dzieci do 18 lat

dla

1257

dzieci.

Świadczenia

przyznawane

bez względu na dochody rodziny. Świadczenie

i wypłacane są na bieżąco. W przypadku urodzenia

przyznawane jest do 31.05.2021r., a w przypadku

dziecka osoba ma czas na złożenie wniosku

dzieci, które kończą 18 lat, do czasu ukończenia

w okresie trzech miesięcy licząc od dnia urodzenia.

18 roku życia. Do listopada 2019 r. wpłynęło 829

PROGRAM „DOBRY START”
Świadczenie w wysokości 300zł to nowa

W przypadku dzieci niepełnosprawnych,

forma pomocy, która przysługuje na każde dziecko

świadczenie przysługuje do ukończenia 24 roku

uczące się w szkole podstawowej, gimnazjum,

życia.

szkole

rodziny niezależnie od posiadanego dochodu.

ponadpodstawowej

ponadgimnazjalnej,

oraz

szkole

od 1 sierpnia br. w/w

Świadczenie „Dobry Start” otrzymają

Do

dnia

listopada 2019

r.

wpłynęło

świadczenie przysługuje również uczniom szkół dla

611 wniosków, wypłacono świadczenie Dobry Start

dorosłych i policealnych - począwszy od pierwszej

dla

klasy szkoły podstawowej, aż do ukończenia przez

Wnioski można było składać do 30 listopada.

924

osób,

dziecko 20 roku życia.

na

kwotę

277.200

zł.

Anna Krzeszowska-Gwóźdź

ODZNACZENIA Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
Z

okazji

101

rocznicy

odzyskania

W

zbiórce

wzięli

również

udział:

niepodległości, dnia 5 listopada 2019 r. w sali

Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej

kolumnowej

Straży

Podkarpackiego

Urzędu

Pożarnej

zbiórka

Straży

Ochotniczych Straży Pożarnych RP Dh Janusz

Pożarnych z terenu Województwa Podkarpackiego.

Konieczny, którzy wręczyli najwyższe odznaczenia

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

strażackie – Złote Znaki Związki i Medale

Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart wręczyła Złote,

Honorowe im. Bolesława Chomicza.

Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi wyróżniającym

Głównego

Babiec

i

Ochotniczych

Zarządu

Andrzej

Wojewódzkiego w Rzeszowie, odbyła się uroczysta
przedstawicieli

Wiceprezes

nadbryg.

Związku

Z terenu Gminy Zarzecze Brązowymi

się strażakom ochotnikom.

Krzyżami Zasługi zostali odznaczeni: Druhna Janina
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Mamak, Druhna Katarzyna Balawender, Druh
Edward Kostecki, Druh Damian Hejnosz.
Za

pośrednictwem

odznaczonych,

przedstawiciele władz państwowych i strażackich,
podziękowali wszystkim strażakom ochotnikom za
gotowość niesienia pomocy poszkodowanym oraz
wkład czasu i pracy w działalność społeczną na
rzecz swoich środowisk.
Jan Telega

SZKOLENIE Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
podstawowe

zasady

udzielania

pomocy

poszkodowanym oraz zasady używania urządzenia
do defibrylacji AED. Właściwy defibrylator oraz
defibrylator

ćwiczebny

mają

wyposażeniu strażacy z

na

swoim

Ochotniczej Straży

Pożarnej w Zarzeczu.
Na zakończenie szkolenia odbyło się
praktyczne ćwiczenie na terenie starej szkoły
Dnia 9 listopada w remizie Ochotniczej

w

Zarzeczu.

Straży Pożarnej w Zarzeczu odbyło się szkolenie

przeprowadzić

z zakresu Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej.

poszkodowanym

W szkoleniu wzięli udział strażacy z OSP
Maćkówka
w

sposób

i

Zarzecze.
praktyczny,

Druhny

i

Strażacy
ewakuacje
w

mieli
i

wyniku

za

zadanie

udzielić

pomocy

wybuchu

w budynku.

druhowie,

przypomnieli

gazu

Jan Telega

sobie

GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZARZECZU

MISTRZOSTWA PODKARPACIA U 12
16 listopada w Hali Sportowej Gminnego

do turnieju finałowego, który odbędzie się

Ośrodka Sportu i Rekreacji Zarzeczu odbyły się

w Łańcucie.

Eliminacje Mistrzostw Podkarpacia w Futsalu

Ostatecznie najlepszą drużyną tego dnia

do lat 12. Impreza zorganizowana została wspólnie

okazał się zespół Czarnych Oleszyce, drugie

przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w

miejsce

Zarzeczu, Podkarpacki Związek Piłki Nożnej oraz

natomiast na najniższym stopniu podium stanęła

Ministerstwo Sportu i Turystyki

drużyna Orlika Przemyśl. Ekipa GAP Zarzecze

W turnieju wzięło udział osiem drużyn,
które

rywalizowały

między

sobą

o

przypadło

zespołowi

uplasowała się na szóstym miejscu.

awans
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JESIENNY TURNIEJ BADMINTONA- GRAND PRIX ZARZECZE 2019
27

października

odbył

badmintona

z

Cyklu

Badmintona

GRAND

się

kolejny

Otwartych
PRIX

turniej

Stowarzyszenie Sportowe Badminton Zarzecze

Turniejów

wzięło udział 56 zawodników podzielonych na pięć

ZARZECZE

2019.

kategorii.

W turnieju, który został zorganizowany przez

I JESIENNY RAJD ROWEROWY SZLAKIEM GMINY ZARZECZE
13

października,

niekorzystnych

Jacka Kuczę, który tego dnia przygotował dla

warunków atmosferycznych odbył się "I Jesienny

rowerzystów ciepły posiłek. Po zakończonym

Rajd

Zarzecze".

rajdzie uczestników przywitał Wójt Gminy Zarzecze

Wzięło w nim udział blisko 40 rowerzystów , wśród

– Tomasz Bury, Przewodnicząca Rady Gminy

których były dzieci, młodzież oraz dorośli, którzy

Zarzecze – Małgorzata Byrwa oraz Radny Gminy

razem

Zarzecze

Rowerowy

mimo

Szlakiem

przemierzyli

Gminy

blisko

40

km

trasę.

Jacek

Kucza,

którzy

zaprosili

Rajd rozpoczął się od oficjalnego przywitania

rowerzystów na ciepły posiłek oraz losowanie

uczestników przez Dyrektora Gminnego Ośrodka

nagród.

Sportu i Rekreacji w Zarzeczu oraz Radnego

GOSIR ZARZECZE Z ZAJĘCIAMI RUCHOWYMI W PRZEDSZKOLU
Pracownicy Gminnego Ośrodka Sportu
i

Rekreacji

w

Zarzeczu

rozpoczęli

Przedszkolu w Zarzeczu. Od listopada pracownicy

prace

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zarzeczu

w przedszkolach na terenie Gminy Zarzecze.
Zajęcia

sportowo-ruchowe

z

prowadzą

dziećmi

zajęcia

ruchowe

we

wszystkich

przedszkolach na terenie Gminy Zarzecze.

od października odbywają się w Publicznym

WIZYTA PRZEDSTAWICIELI KLUBU SPORTOWEGO Z WARSZAWY
7 listopada 2019 r. Gminny Ośrodek Sportu

o przyjeździe grupą 150 osób w miesiącu sierpniu.

i Rekreacji w Zarzeczu odwiedzili trenerzy oraz

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadzi

działacze klubu piłkarskiego Eskadra z Warszawy,

obecnie również rozmowy z innymi ośrodkami

którzy wizytowali nasze obiekty pod kątem letnich

sportowymi, które miałby w okresie ferii oraz

obozów sportowych. Po wstępnej wizycie Trenerzy

wakacji przyjechać do Gminy Zarzecze.

oraz Działacze z stolicy Polski podjęli decyzję

ROZGRYWKI AMATORSKIEJ LIGI HALOWEJ
23 listopada w Hali Sportowej Gminnego

w miesiącach listopad – luty rywalizować będą

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zarzeczu rozpoczęły

między

się

tegorocznej edycji Amatorskiej Ligi Halowej.

zmagania

Amatorskiej

Ligi

Halowej.

W rozgrywkach bierze udział 10 drużyn, które
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FINAŁ WOJEWÓDZKIEJ DRUŻYNOWEJ LICEALIADY W BADMINTONIE
26 listopada odbył po raz pierwszy w Hali
Sportowej

Finał

finałowych

zmagań

mieliśmy

Drużynowej

okazję oglądać wiele wspaniałych, zaciętych

Licealiady w Badmintonie. Turniej zorganizowany

pojedynków. Niewątpliwie w meczach finałowych

został

oglądaliśmy badminton na najwyższym poziomie.

przy

Wojewódzkiej

Podczas

współpracy

Zarzecze

Gminnego

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zarzeczu, Szkolnego
Związku Sportowego w Rzeszowie, a także
Stowarzyszenia
Po

wcześniej

Sportowego
rozegranych

Badminton.
4

półfinałach

wojewódzkich (Nowa Dęba, Ropczyce, Sanok,
Jarosław)

w

których

wystartowało

blisko

100 zespołów do finału awans uzyskało po
8 najlepszych drużyn w kategorii dziewcząt
i chłopców, które rywalizowały w Zarzeczu.

XXV MIĘDZYNARODOWY MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ
W dniach od 6 do 8 grudnia 2019 r.

Organizatorami

turnieju

byli

Starosta

na halach sportowych GOSiR Zarzecze oraz MOSiR

Powiatu Przeworskiego, Wójt Gminy Zarzecze,

Przeworsk

Jubileuszowy

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu,

Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zarzeczu,

W zawodach wzięło udział 12 drużyn dziewcząt

a także ULKS Koliber Zarzecze.

odbył

się

XXV

w kategorii Młodziczka: ULKS Koliber Zarzecze,

Sponsorzy

Turnieju:

Gmina

MKS Lublin, KMKS Kraśnik, SPR Olkusz, Handball

Starostwo

Posada Górna, ZS Sportowych Rzeszów, Kadra

GPR Zarzecze, Grupa Eurobud, TUW Rzeszów,

Podkarpacka, Kadra Małopolska, Weres Lubeń

Bank

Wielki- Ukraina, Juventa Michalove,

Juventa

Spółdzielczy w Jarosławiu, Małgorzata Byrwa -

Michalovce II- Słowacja, Handball Club Bardejov -

Przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze, BaMal

Słowacja. W kategorii Młodzik wzięło udział

Pełnatycze, Delikatesy Centrum w Roźwienicy,

5 drużyn chłópców: ZS im. Wincentego Witosa

Delikatesy Piotruś Pan w Zarzeczu, Sklepy Aljan,

w Zarzeczu, Kadra Podkarpacka, UKS Orlik Mielec,

MOSIR Przeworsk, Greinplast, Firma BOJAR,

RK

Mladost

Resen,

RK

Mladost

Resen

Otylia

Powiatowe

Spółdzielczy

Catering,

w

w

Zarzecze,

Przeworsku,

Przeworsku,

Zakłady

Mięsne

Bank

Szarek,

II- Macedonia. Turniej rozgrywany był system

MaawSport Przeworsk, Zakłady mięsne Benbenek,

„każdy z każdym” a następnie półfinały według

Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki Ręcznej.

klucza 1-4,2-3.

Łukasz Laska

Wyniki oraz obszerna galeria zdjęć znajdują
się na naszej stronie internetowej.
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ZAKOŃCZENIE PIŁKARSKIEGO SEZONU Z KOLEJKĄ …
20 października br. miał miejsce wyjazd

z

członkami

Przeworskiego

Koła

Turystyki

wszystkich grup młodzieżowych klubu Żuraw

Rowerowej "Leliwa", nad którym patronat objęło

Żurawiczki wraz z opiekunami do Bachórza. Dzięki

Starostwo Powiatowe w Przeworsku.

inicjatywie i wsparciu Radnego Rady Gminy

Pogoda dopisała, przejazdowi towarzyszyła

Zarzecze - Krzysztofa Szabowskiego - ponad

dobra zabawa, wspólne śpiewanie oraz pieczenie

60-osobowa grupa dzieci i młodzieży miała

kiełbasek na ognisku w Bachórzu, a wspomnienia

przyjemność uczestniczyć w zakończeniu bardzo

z wyjazdu pozostaną w pamięci na bardzo długo.

udanego dla nich sezonu, którego główną atrakcją
był

przejazd

kolejką

wąskotorową

wraz

Tomasz Chrobak
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INFORMACJA O BIEŻĄCEJ REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO
KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA „DORZECZE MLECZKI” NA LATA 2014 - 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Dorzecze Mleczki”

istnieje

od

2008

Aktualnie środki w ramach budżetu zostały

roku.

wykorzystane w wysokości 4 300 000 PLN, co

Powstało z inicjatywy społeczności lokalnej i łączy

stanowi 80% całego budżetu.

podmioty z trzech sektorów życia społeczno-

Gmina

Zarzecze

otrzymała

wsparcie

gospodarczego we wspólnym działaniu na rzecz

w ramach LSR na realizacje operacji z zakresu

rozwoju lokalnego. Obszarem działania LGD

infrastruktury

„Dorzecze Mleczki” są cztery gminy województwa

Na

podkarpackiego na terenie powiatu przeworskiego:

dofinansowanie

Gmina Gać, Gmina Miejska Przeworsk, Gmina

na przebudowę drogi przy szkole i stadionie

Przeworsk i Gmina Zarzecze. Stowarzyszenie

w Pełnatyczach – 38.318 PLN, przebudowę drogi

realizuje

Lokalnego

w Siennowie – 44 434 PLN. Ponadto została

Kierowanego przez Społeczność (LSR) zgodnie

dofinansowana budowa osiedlowego placu zabaw

z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

w Zarzeczu – 31.995 PLN, budowa miejsc

2014-2020 w ramach inicjatywy LEADER.

widowiskowych na potrzeby organizacji imprez

Strategię

Rozwoju

Wysokość środków na wsparcie realizacji

drogowej

przebudowę

i

gminnej

rekreacyjnej.

drogi

wyniosło

w

Zalesiu

36.294

PLN,

rekreacyjnych w Rożniatowie – 26.375 PLN oraz

operacji w ramach LSR wynosi 5.400.000 PLN.

budowa placu zabaw w Łapajówce – 15.126 PLN.

Przedsięwzięcia zaplanowane w budżecie to:

Na

obszarze

LGD

Dorzecze

Mleczki

poprawa infrastruktury drogowej (1.000.000 PLN),

w ramach LSR dofinansowano tworzenie nowych

budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury

miejsc

rekreacyjnej

W

(1.400.000

PLN),

zachowanie

pracy
zakresie

w

wysokości

1 960 000

podejmowania

PLN.

działalności

dziedzictwa lokalnego (200.000 PLN), szkolenia

gospodarczej zostało utworzonych 16 miejsc pracy,

z zakresu wzmocnienia kapitału społecznego

a w zakresie rozwoju działalności gospodarczej

(100.000

powstało 6 miejsc pracy. Realizacja LSR zakończy

PLN),

wsparcie

podejmowania

działalności gospodarczej (1.300.000 PLN) i rozwój
działalności

gospodarczej

(1. 400.000

się w 2022 roku.

PLN).

Andrzej Stebnicki
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GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W dniu 4 grudnia 2019 roku został
rozstrzygnięty
i

przetarg

zagospodarowanie

na

odpadów

magazynowania odpadów. Ponadto należy też

odbiór

zauważyć, że z roku na rok wytwarzamy coraz

komunalnych

więcej odpadów. Widać ciągły wzrost ilości

w Gminie Zarzecze. Jedyną ofertę złożyła firma

zmieszanych

Przedsiębiorstwo

Komunalnej

zagospodarowania również rosną, co w znacznym

i Mieszkaniowej z siedzibą w Jarosławiu, która

stopniu przekłada się na obecny wzrost cen

będzie odbierać odpady komunalne z terenu naszej

odbioru

gminy od 1 stycznia 2020 do 31 sierpnia 2020 roku.

domowych. Należy pamiętać, że im więcej śmieci

Gospodarki

Z dniem 1 stycznia 2020 roku zmianie

będą

wynosić

z

naszych

koszty

gospodarstw

odbiór i zagospodarowanie.

odpadów komunalnych na terenie Gminy Zarzecze.
stawki

odpadów

których

oddajemy, tym więcej musimy zapłacić za ich

ulegną stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie

Nowe

odpadów,

Podpisana umowa obowiązuje przez okres

odpowiednio:

8 miesięcy, po tym czasie ogłoszony zostanie

12,50 zł od osoby/miesiąc przy selektywnym

kolejny przetarg na odbiór odpadów komunalnych.

gromadzeniu

Ciągły

odpadów

przez

właściciela

wzrost

ilości

oddawanych

odpadów

nieruchomości oraz 25,00 zł od osoby/miesiąc przy

wytwarzanych na terenie gminy oraz kosztu ich

nieselektywnym gromadzenia odpadów przez

zbierania i zagospodarowania może spowodować

właściciela nieruchomości.

konieczność kolejnego wzrostu stawek opłat

Wzrost opłat za odbiór i zagospodarowanie

za odbiór odpadów.

odpadów ma miejsce na terenie całego kraju.
Znaczne
i

zwiększenie

zagospodarowania

ma

miejsce

kosztów
odpadów

we

Każdy z nas powinien pracować nad tym,

odbioru

aby ograniczyć ilość powstających odpadów.

komunalnych

wszystkich

Kupujmy

gminach

wybierajmy

tyle,

ile

naprawdę

produkty

trwałe,

potrzebujemy,
w

dużych

przeprowadzających w ostatnim okresie przetargi

opakowaniach zamiast produktów w większej

na

ilości w małych opakowaniach, na zakupy weźmy

odbiór

i

komunalnych,

zagospodarowanie
co

zmusza

odpadów

samorządy

do

torbę wielokrotnego użytku, najlepiej wykonaną

podniesienia stawek opłat za odbiór odpadów

z materiałów ekologicznych. Unikajmy produktów

komunalnych.

zapakowanych w wiele warstw opakowań oraz

Ta sytuacja jest spowodowana przede
wszystkim

rosnącym

kosztem

jednorazowych

przetwarzania

sztućców

czy

produktów

np.

plastikowych

papierowych

talerzyków.

odpadów, wzrostem cen paliw oraz energii

Nie wyrzucajmy rzeczy, które moglibyśmy

(której zużycie jest jednym z podstawowych kosztów

komuś oddać np. instytucjom charytatywnym.

obciążających

Jeżeli mamy przydomowy ogródek kompostujmy

niemal

podwyższeniem
opłaty

każdego

płacy

marszałkowskiej,

technicznych

w

przedsiębiorcę),

minimalnej,

wzrostem

wzrostem

wymagań

stosunku

do

odpady we własnym zakresie.
Anna Baran

miejsc
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PODSTAWOWE ZASADY SEGREGACJI
WOREK NIEBIESKI – PAPIER
WRZUCAMY: opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny
i biurowy, zadrukowane kartki zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe.
NIE WRZUCAMY: ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru
zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych
materiałach budowlanych ,tapet, pieluch jednorazowych i podpasek, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń
jednorazowych, ubrań
WOREK ZIELONY – SZKŁO
WRZUCAMY: butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych), szklane opakowania po
kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).
NIE WRZUCAMY: ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła okularowego, szkła żaroodpornego zniczy, żarówek
i świetlówek, reflektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, luster, szyb okiennych, zbrojonych,
samochodowych, monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów i strzykawek.

WOREK ŻÓŁTY - METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
WRZUCAMY: odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji
dobroczynnych, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach) plastikowe torby, worki, reklamówki, inne
folie, aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, styropian opakowaniowy np. ze sprzętu AGD,
kapsle, zakrętki od słoików
NIE WRZUCAMY: butelek i pojemników z zawartością, opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, opakowań po olejach
silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i lakierach, zużytego sprzętu
elektronicznego i AGD.
WOREK BRĄZOWY - BIOODPADY
WRZUCAMY: drobne pocięte do 50 cm długości i związane gałęzie drzew i krzewów; liście, kwiaty i skoszoną trawę; owoce, warzywa,
obierki, fusy, skorupki jajek itp.
NIE WRZUCAMY kości zwierząt; mięsa i padliny zwierząt, olejów jadalnych; drewna impregnowanego; płyt wiórowych i MDF, odchodów
zwierząt; popiołu
INNE ODPADY ODBIERANE SPRZED POSESJI I /LUB/ ZBIERANE W PSZOK SPOSÓB SELEKTYWNY:
ODPADY WIELKOGABARYTOWE - to odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych, które ze względu na duże rozmiary
nie mieszczą się w standardowych pojemnikach na odpady komunalne. Do tej grupy odpadów zaliczamy: stoły, krzesła, szafy, tapczany,
łóżka, fotele, dywany, wykładziny, materace, rowery, wózki dziecięcej, zabawki dużych rozmiarów
ODPADY WIELKOGABARYTOWE muszą być opróżnione z zawartości i pozbawione elementów szklanych
ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY - pralki, lodówki, zamrażarki ,telewizory, mikrofalówki radioodbiorniki, komputery,
odkurzacze, kalkulatory, lampki - niedopuszczalne jest przekazywanie odpadów zdekompletowanych tzn. pozbawionych elementów
metalowych, kabli, cewek itp.
ZUŻYTE BATERIE I AKUMUALTORY
PRZETERMINOWANE LEKI
OPONY - pochodzące wyłącznie z pojazdów o całkowitej masie do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności
gospodarczej, wg ustalonych limitów
ODPADY NIEBEZPIECZNE: pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników, kwasów, m.in. opakowania po farbach, tuszach, farby, kleje,
rozpuszczalniki, środki ochrony roślin. Opakowania po substancjach niebezpiecznych, powinny znajdować się w szczelnych,
niecieknących i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację-etykietę, umożliwiającą identyfikację odpadu
w chwili przekazania
ODPADY BUDOWLANE tj. gruz betonowy, ceglany z rozbiórek i remontów, wykonywanych samodzielnie przez mieszkańców
/niezanieczyszczony innymi odpadami/ wg ustalonych limitów. Większe ilości tego rodzaju odpadu oraz odpady pochodzące z działalności
gospodarczej /powstające przy budowie domu, wykonywaniu prac remontowo-wykończeniowych, demontażu instalacji, ocieplaniu
budynków itp./nie są objęte system zorganizowanym przez Gminę, a pozbywanie się ich odbywa się na koszt właściciela, za
pośrednictwem przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności

UISZCZONA W GMINIE OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NIE UPRAWNIA DO
BEZPŁATNEGO PRZEKAZANIA ODPADÓW TAKICH JAK: styropian ociepleniowy, wełna mineralna, papa,
materiały zawierające azbest, smoła, płyty eternitowe, stolarka okienna i drzwiowa, szkło zbrojone, szyby
samochodowe, części z demontażu pojazdów samochodowych, odpady poprodukcyjne, odpady z działalności rolniczej,
opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych, odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż
z gospodarstwa domowego
PAMIETAJ ZANIM WRZUCISZ ODPADY DO WORKA LUB POJEMNIKA :
- USUŃ RESZTKI ZAWARTOŚCI
- ZGNIEĆ OPAKOWANIE /PLASTIKOWE, PAPIEROWE, WIELOMATERIAŁOWE, METALOWE/
- NIE TŁUCZ OPAKOWAŃ SZKLANYCH - ZDEJMIJ ZAKRETKI, KORKI

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
GMINA ZARZECZE – OD STYCZNIA DO SIERPNIA 2020 ROKU
ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE
TERMIN
WYWOZU

ODPADY
KOMUNALNE
ZMIESZANE

STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC
SIERPIEŃ

3
7
6
3
8
5
3
7

TWORZYWA
SZTUCZNE, ODPADY
WIELOMATERIAŁOWE,
METAL

MAKULATURA

SZKŁO

ODPADY
ULEGAJĄCE
BIODEGRADACJI

ODPADY
WIELKOGABARYTOWE,
ZUŻYTY SPRZĘT
RTV/AGD, OPONY

20
15
-

28
-

20
15
-

29
-

20
15
-

28
-

20
15
-

30
-

SIENNÓW
3
7
6
3
8
5
3
7

MAĆKÓWKA, PEŁNATYCZE, KISIELÓW
STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC
SIERPIEŃ

10
14
13
10
15
12
10
14

10
14
13
10
15
12
10
14

ŻURAWICZKI, ZALESIE
STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC
SIERPIEŃ

17
21
20
17
22
19
17
21

STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC
SIERPIEŃ

24
28
27
24
29
26
24
28

17
21
20
17
22
19
17
21

ROŻNIATÓW, ŁAPAJÓWKA, ZARZECZE
24
28
27
24
29
26
24
28

- PROSIMY O WYSTAWIENIE W/W ODPADÓW DO GODZ. 6:00 W DNIU WYWOZU.
- POJEMNIKI NIE WYSTAWIONE ORAZ POJEMNIKI DO KTÓRYCH NIE BĘDZIE DOJAZDU, NIE BĘDĄ OPRÓŻNIONE
W DANYM DNIU, LECZ W NASTĘPNYM PRZEWIDZIANYM W HARMONOGRAMIE TERMINIE
- BUTELKI PLASTIKOWE I KARTONY NALEŻY ZGNIEŚĆ
W PRZYPADKU PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT:
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W JAROSŁAWIU SP. Z O.O.
ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA, MAKOWISKO 163, 37-500 JAROSŁAW,
TEL/FAX. 16 621 63 87, e-mail: zom@pgkimjaroslaw.pl

