SZANOWNI PAŃSTWO, MIESZKAŃCY GMINY ZARZECZE!
W swojej działalności jako wójta, nacisk
będę

kładł

na

rozpoczętych

kontynuację

oraz

realizację

działań

już

głównych

tez

mojego programu wyborczego.
Dlatego,

najważniejszym

celem

w nadchodzącej kadencji jest dla mnie rozwój
szeroko rozumianej infrastruktury komunalnej
oraz
Obecny czas jest dla mnie wyjątkowo

poprawa

innowacyjności

jej

estetyki,

wprowadzenie

w

działaniach

samorządu,

ważny, albowiem dzięki Państwa woli mam

zbliżenie urzędu gminy do mieszkańców oraz

przyjemność sprawować funkcję Wójta Gminy

wspieranie

Zarzecze i pełnić rolę jej gospodarza przez kolejne

przedsięwzięć będzie wymagało podejmowania

pięć lat.

odważnych decyzji oraz współdziałania - mam

przedsiębiorczości.

Wiele

tych

Chciałbym zapewnić, że jako wójt zrobię

nadzieję, że mieszkańcy gminy obecni będą

wszystko, aby nie zawieść zaufania mieszkańców

we wszelkich inicjatywach mających na celu

Gminy Zarzecze, a swoje obowiązki wykonywał

rozwój Naszej Gminy.

będę sumiennie w poczuciu odpowiedzialności

Aby w pełni móc realizować zamierzone

za wspólne dobro społeczności lokalnej.

plany i cele, liczę na współpracę z Radą Gminy,

Przede mną wielkie wyzwanie, gdyż

sołtysami,

podmiotami

gospodarczymi,

mieszkańcy Gminy Zarzecze obdarowali mnie

organizacjami

ogromnym

wszystkim z mieszkańcami gminy, gdyż to Oni

zaufaniem,

którego

nie

zawiodę

i dokonam wszelkich starań, aby w najbliższej
kadencji

zrealizować

zamierzenia,

pozarządowymi

oraz

przede

stanowią jej potencjał.

które

Wierzę,

przedstawiłem w swoim programie wyborczym.

że

rozpoczęte

inwestycje

i przedsięwzięcia uda się dzięki współpracy

Duże poparcie wyborców budzi we mnie

i

prowadzonemu

dialogowi

doprowadzić

ogromną motywację do aktywnego działania

do szczęśliwego zakończenia, a nowe zadania,

na rzecz rozwoju Gminy Zarzecze, ale także

które realizowane będą w najbliższych latach

uświadamia mi, jak wielka odpowiedzialność

przebiegać

spoczywa na mnie. Od zawsze podkreślałem, że

do poprawy warunków życia lokalnej społeczności.

najważniejsza jest dla mnie praca na rzecz rozwoju

Niech

i lepszej przyszłości Naszej Gminy Zarzecze.
W

trakcie

kampanii

nowoczesnych,

wyborczej

Działań
i

innowacyjnych

możliwych

posiadających

do

realne

sprawnie

i

przyczynią

się

Nowy Rok 2019 przyniesie wiele

radości, pomyślności, zdrowia, a także dorzuci
garść marzeń, bo spełnienie ich nadaje sens

przedstawiłem wizję stabilnego rozwoju, zmian
i

będą

naszemu życiu.
Wójt Gminy Zarzecze

działań.

zrealizowania
odzwierciedlenie

Tomasz Bury

w możliwościach finansowych Naszej Gminy.
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PROJEKT BUDŻETU GMINY ZARZECZE NA ROK 2019
Planowane dochody gminy na rok 2019 wynoszą 40.445 tys. zł, w tym:
Dochody własne

8.491 tys. zł

podatek rolny
podatek od nieruchomości (w tym podatek od nieruchomości gminnych
podlegających opodatkowaniu – 100 tys. zł)

podatek od środków transportowych
1 pozostałe podatki i opłaty lokalne, czynsze
opłaty za odbiór odpadów
wpływy ze sprzedaży nieruchomości
wpływy za dostarczanie wody
wpływy za odprowadzanie ścieków
podatek od dochodów osobistych - PIT
wpłaty mieszkańców na Odnawialne Źródła Energetyczne
Subwencje
2 oświatowa
wyrównawcza
równoważąca
Dotacje na zadania zlecone i własne
ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI SPOŁECZNEJ
świadczenia wychowawcze 500+
świadczenia rodzinne
3 zasiłki i pomoc w naturze
usługi opiekuńcze i specjalistyczne
utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy
wspieranie rodziny
4 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
5 ADMINISTRACJA PUBLICZNA (USC i obrona cywilna)
DOTACJA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO NA PROJEKT
6
„EKO–ENERGIA W GMINACH ZARZECZE I ROKIETNICA”

21%

711 tys. zł
1.067 tys. zł
57 tys. zł
1.039 tys. zł
538 tys. zł
300 tys. zł
669 tys. zł
465 tys. zł
3.256 tys. zł
389 tys. zł
12.726 tys. zł 31%
6.930 tys. zł
5.461 tys. zł
335 tys. zł
11.806 tys. zł 29%
5.221 tys. zł
5.034 tys. zł
116 tys. zł
38 tys. zł
60 tys. zł
1.115 tys. zł
222 tys. zł
209 tys. zł
72 tys. zł

1%

7.141 tys. zł 18%

Planowane wydatki gminy na rok 2019 wynoszą 40.845 tys. zł, w tym:
10.797 tys. zł 26%
Oświata i wychowanie w tym:
6.920 tys. zł
szkoły podstawowe
659 tys. zł
gimnazja
500 tys. zł
budowa sali sportowej w Siennowie
594 tys. zł
oddziały przedszkolne
450 tys. zł
dowożenie uczniów do szkół i dzieci niepełnosprawnych
1 Zespół Obsługi Szkół i Jednostek Budżetowych
675 tys. zł
36 tys. zł
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
61 tys. zł
odpis na fundusz świadczeń dla nauczycieli emerytów
237 tys. zł
świetlice szkolne i stypendia
158 tys. zł
dotacja dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy i Przeworska
278 tys. zł
dotacja na prowadzenie Ośrodków Przedszkolnych
199 tys. zł
utrzymanie publicznego przedszkola w Zarzeczu
30 tys. zł
specjalna organizacja nauki i metody pracy z dziećmi i młodzieżą
3
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12.654 tys. zł 31%
5.221 tys. zł
5.119 tys. zł
1.115 tys. zł
172 tys. zł
22 tys. zł
412 tys. zł
107 tys. zł
30 tys. zł
294 tys. zł
placówki opiekuńczo–wychowawcze, rodziny zastępcze i asystent rodziny
162 tys. zł
opłata za pobyt w domu pomocy społecznej
Utrzymanie administracji publicznej, Rady Gminy, grupy remontowej 2.877 tys. zł
356 tys. zł
Koszty utrzymania żłobka
35 tys. zł
Budowa placów zabaw w miejscowościach: Rożniatów i Zalesie
79 tys. zł
Dopłata do kanalizacji wsi Żurawiczki, Maćkówka, Zalesie (dla PGK)
7.530 tys. zł 18%
Projekt pn. „EKO–ENERGIA W GMINACH ZARZECZE I ROKIETNICA”
Utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
336 tys. zł

9

Oświetlanie ulic, konserwacja lamp oświetleniowych
(w tym opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia w Zalesiu - 20 tys. zł)

247 tys. zł

10

Utrzymanie budynków mienia komunalnego, Ośrodków Zdrowia
w Zarzeczu i Żurawiczkach

392 tys. zł

2

3
4
5
6
7

Pomoc społeczna, w tym:
świadczenia wychowawcze 500 +
świadczenia rodzinne
Środowiskowy Dom Samopomocy w Zalesiu i Łapajówce
zasiłki i pomoc w naturze , oraz składki na ubezpieczenia społeczne
dodatki mieszkaniowe
koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej
usługi opiekuńcze i specjalistyczne
dożywianie dzieci w szkołach

(w tym dokończenie modernizacji budynku remizy OSP Rożniatów – 25 tys. zł)

(w tym wymiana dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Zarzeczu - 45 tys. zł)
11
12
13
14
15
16

17

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Maćkówka, Pełnatycze
i budowa chodnika w Zarzeczu (w tym w ramach funduszu sołeckiego)
Dofinansowanie budowy chodników w miejscowościach Kisielów,
Siennów, Maćkówka, Zalesie Zarzecze i Żurawiczki
Bieżące utrzymanie dróg gminnych
Ochrona zabytków (bieżące utrzymanie budynków, konserwacja, monitoring)
Dotacja dla Centrum Kultury w Zarzeczu (w tym utrzymanie parku)
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarzeczu
Kultura fizyczna, w tym :
dofinansowanie klubów sportowych działających na terenie gminy
organizacja masowych imprez sportowych
utrzymanie Gminnego Ośrodka Sport i Rekreacji w Zarzeczu
wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Rożniatowie
zakup materiałów i sprzętu dla sportowców w ramach funduszu sołeckiego

18
19
20
21
22
23
24
25

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii
Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy
Odbiór odpadów z gospodarstw domowych
Koszty utrzymania wodociągów na terenie gminy
Koszty utrzymania oczyszczalni i kanalizacji na terenie gminy
Pozostałe zadania (tj. konserwacja urządzeń melioracyjnych, wpłaty 2%
z podatku rolnego do Izb Rolniczych, promocja, składki i odsetki od kredytów)

Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
Rezerwa na nieprzewidziane wydatki

71 tys. zł
180 tys. zł
80 tys. zł
111 tys. zł
461 tys. zł
146 tys. zł
710 tys. zł
260 tys. zł
12 tys. zł
425 tys. zł
4 tys. zł
9 tys. zł
74 tys. zł
35 tys. zł
538 tys. zł
619 tys. zł
561 tys. zł

2%

386 tys. zł
1.420 tys. zł
150 tys. zł

Planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 400 tys. zł na okres 10-ciu lat. Planowane zadłużenie na
koniec 2019 roku wyniesie 4.772 tys. zł tj. 11,8% w stosunku do planowanych dochodów.
Barbara Podolak
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I SESJA RADY GMINY ZARZECZE VI KADENCJI

W dniu 23 listopada 2018 r. odbyła

Nowy

Wójt

zapewniał

również,

się I sesja Rady Gminy Zarzecze VI kadencji.

że najważniejszym celem w nadchodzącej

Otwarcia

kadencji

sesji,

jak

również

wręczenia

będzie

infrastruktury

zaświadczeń o wyborze na radnych dokonała

komunalnej

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej

wprowadzenie innowacyjności w działaniach

Anna Cielec.

samorządu,

W obradach wzięło udział 15 radnych,

do

oraz

rozwój
poprawa

zbliżenie

mieszkańców

jej

estetyki,

urzędu
oraz

gminy

wspieranie

którzy w tym dniu złożyli ślubowanie.

przedsiębiorczości.

Ślubowanie złożył również nowy Wójt Gminy

wystąpienia

Zarzecze

zastąpił

podziękował byłemu Wójtowi Wiesławowi

Wiesława Kubickiego – sprawującego funkcję

Kubickiemu za to, że stojąc na czele naszej

włodarza Gminy Zarzecze nieprzerwanie

gminy wzorowo zabiegał o jej rozwój oraz

przez okres 36 lat.

poprawę warunków życia jej mieszkańców.

Tomasz

Bury,

który

Po złożeniu ślubowania Wójt Gminy

w

Podczas

sesji

Podczas
sposób

swojego
szczególny

dokonano

Zarzecze Tomasz Bury w swoim wystąpieniu

wyboru

zapewniał, iż zrobi wszystko, aby nie zawieść

Zarzecze. Funkcję tą pełnić będzie Pani

mieszkańców

Małgorzata

gminy,

a

powierzone

mu

obowiązki będzie wykonywał sumiennie.

Przewodniczącego

Byrwa.

Rady

również
Gminy

Wiceprzewodniczącym

Rady Gminy Zarzecze został Pan Daniel
Kopkowicz.
Nowa Rada Gminy Zarzecze podjęła
uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia
nowego wójta. Komisje natomiast zostaną
wybrane podczas kolejnej sesji.

Ponadto

złożył

gratulacje

nowo

wybranym Radnym. Podkreślił, że w swojej
działalności, jako wójt będzie kładł nacisk na
kontynuację działań już rozpoczętych oraz
realizację

tez

programu

wyborczego.

Barbara Zięba
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JUBILEUSZ POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO W ZARZECZU – „ZŁOTE GODY”
W dniach 4 i 5 października 2018 r.

kadencji. Państwo Zofia i Edward Kuźma swój

w Gminie Zarzecze odbyła się uroczystość

jubileusz obchodzili w domu. Tomasz Bury -

jubileuszu

Medale

Wójt Gminy Zarzecze z okazji złotych godów

jubilatom za 50 wspólnie przeżytych lat oraz

życzył następnych wspólnie spędzonych lat,

upominki i kwiaty wręczył Wiesław Kubicki -

wypełnionych po brzegi miłością.

,,Złotych

Godów”.

Wójt Gminy Zarzecze. Jestem dumny, że mogę

Podsumowaniem

jubileuszy

były

być w tak zacnym gronie – mówił. Wasze życie

pamiątkowe zdjęcia i wspólny obiad. Jubilaci

jest dowodem na to, że warto i można spędzić

wraz z rodzinami mieli możliwość zwiedzania

ze sobą wiele lat. Jesteście wzorem dla

Zabytkowego Pałacu Dzieduszyckich oraz

młodych pokoleń. Życzył zdrowia, radości,

Muzeum w Zarzeczu.
Edyta Kacza

miłości oraz wszelkiej pomyślności.
Życzenia

parom

złożył

Przewodniczący Rady Gminy
Pieniążek.

również
- Mariusz

Szanownym

pogratulował

tak

długiego

Jubilatom
stażu

małżeńskiego, wyraził najszczersze życzenia
kolejnych wspólnie spędzonych lat, pełnych
ciepła i serdeczności.
Wyróżnienia otrzymali Państwo Alicja
i Henryk Chadała, Helena i Marian Chrobak,
Zofia

i

Franciszek

Czerwonka,

Helena

i Henryk Dubiel, Helena i Stanisław Drapała,
Maria i Eugeniusz Hajduk, Józefa i Franciszek
Jamroży, Zofia i Julian Jucha, Zofia i Tadeusz
Kowal, Helena i Czesław Pacholarz, Elżbieta
i Antoni Płocica, Irena i Zdzisław Stęc, Łucja
i Stefan Węgrzyn.
W dniu 14 grudnia 2018 r. odbyła się
kolejna

uroczystość

„Złotych

Godów”.

Swój jubileusz obchodziły dwie pary z terenu
gminy Zarzecze. Państwo Maria i Tadeusz
Iwanko oraz Państwo Maria i Józef Kaszuba.
Medale jubilatom miał przyjemność wręczyć
Tomasz Bury - Wójt Gminy Zarzecze obecnej
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OBCHODY 100 – LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
„O niepodległość, całość i wolność Ojczyzny naszej,
Prosimy Cię Panie”
Modlitewne błaganie naszego wieszcza

Zarzecze – Wiesław Kubicki, wójt elekt –

narodowego A. Mickiewicza ziściło się. Polska

Tomasz Bury oraz sołtys wsi Zarzecze – Józef

sto lat temu stała się wolna. Nasi przodkowie

Skałuba. Wiązanki kwiatów złożyli również

po 123 latach niewoli mogli zakrzyknąć:

uczniowie Zespołu Szkół im. W. Witosa

„Niech żyje Polska Niepodległa!”. Droga do

w

odzyskania tej wolności była długa, pełna

Pułkownika T. Zielińskiego” kwiaty złożyli

krwi, potu i łez. W niedzielę 11 listopada

uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła

br. spotkaliśmy się, aby wspólnie świętować

II

to wielkie zwycięstwo.

odmówił

Orkiestra dęta, poczty sztandarowe

Zarzeczu,

w

a

Zarzeczu.
ks.

obok

„Dębu

Modlitwę

Jakub

za

Kustroń,

Pamięci

poległych
a

sygnał

wojskowy „Śpij kolego” zagrali trębacze

szkół z terenu gminy oraz poczty sztandarowe

z Gminnej Orkiestry Dętej.

Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
gminy Zarzecze uroczyście przemaszerowali
do kościoła parafialnego w Zarzeczu. Mszę
Św. w intencji Ojczyzny odprawił ks. Prałat
Anatol

Standyło,

który

wygłosił

piękne

i wzruszające kazanie.

Następnie

uczestnicy

obchodów

przeszli na plac obok Szkoły Podstawowej
w Zarzeczu, gdzie odbyła się dalsza część
uroczystości. Po podniesieniu flagi na maszt,
wszyscy odśpiewali Hymn Polski, w ramach
ogólnopolskiej akcji „Niepodległa dla hymnu”,
Następnym punktem obchodów był
uroczysty

przemarsz

pod

pomnik

a po ostatniej zwrotce hymnu młodzież

ofiar

ze Szkolnego Koła Caritas wypuściła w niebo

zamordowanych przez hitlerowców, gdzie

białe

w imieniu społeczności Gminy Zarzecze

prowadzący

wiązankę

uroczystość

kwiatów

złożyli:

wójt

Gminy
7

i

czerwone

balony.

powitał
gości,

Następnie

przybyłych
a

na

okolicznościowe

przemówienie wygłosił wójt gminy – Wiesław

konkursu

literackiego,

odśpiewaliśmy

Kubicki. Włodarz w swoim wystąpieniu

wspólnie znane pieśni patriotyczne, a na

przypomniał jak długa i pełna cierpienia była

zakończenie młodzież ze Szkoły Podstawowej

droga do odzyskania wolności, a my jesteśmy

w Zarzeczu zatańczyła pięknie Poloneza – nasz

winni oddawać wspólnie cześć bohaterom,

taniec narodowy, którym tancerze podkreślili

którzy walczyli o niepodległość.

uroczysty i wyjątkowy charakter obchodów
100 – lecia odzyskania Niepodległości.

Kolejnym punktem uroczystości było
złożenie kwiatów pod pomnikiem Św. Jana

Dziękujemy
zaangażowali

Kubicki, wójt elekt – Tomasz Bury oraz sołtys

uroczystości, a mieszkańcom gminy składamy

wsi Zarzecze – Józef Skałuba.

serdeczne podziękowania za uczczenie tej

również

nagrody

laureatom

w

którzy

Pawła II. Kwiaty złożyli: wójt gminy – Wiesław

Podczas obchodów zostały wręczone

się

wszystkim,

przygotowanie

tej

jakże ważnej rocznicy.
Barbara Szczygieł

gminnego

DWADZIEŚCIA LAT DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU ŚPIEWACZEGO Z ROŻNIATOWA
Jesienią

1998

inicjatywy

i pastorałek. „Cioteczka” w 1999 r. wyśpiewała

ówczesnego kierownika Domu Kultury, Anny

pierwsze miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu

Niemczak

Rożniatów

Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu

Bolesława Bluczaka odbyło się spotkanie, które

Dolnym. Do 2000 roku w skład zespołu

zainaugurowało

wchodziło 10 kobiet, potem do tego grona

oraz

śpiewaczego.

roku

sołtysa

wsi

powstanie
Głównym

przedsięwzięcia

z

była

zespołu

motorem

Helena

tego

dołączyli mężczyźni, a kierownikiem został

Kasperska,

Bolesław Bluczak.

zwana przez wszystkich „Cioteczką”.
Pani
największą

Helena
skarbnicą

była

dla

piosenek,

Członkowie zespołu na przestrzeni
zespołu

dwudziestu lat: Helena Kasperska, Zofia

kolęd

Bluczak, Anna Stęc, Zofia Szczygieł, Zofia
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Paryła, Krystyna Ździebło, Elżbieta Dugiełło,

Ignas – etnograf Muzeum w Przeworsku

Maria Gąsior, Helena Stęc, Teresa Weselak,

oraz

Zofia Czura, Barbara Kucza, Bolesław Bluczak,

z

Stanisław

Uczestnicy imprezy otrzymali pamiątkową

Stęc,

Józef

Boratyn,

Stanisław

Bluczak.

kierownicy

Maćkówki,

zespołów
Kisielowa

śpiewaczych
i

Łapajówki.

publikację pn. „Dwadzieścia lat Zespołu

Zespół Śpiewaczy z Rożniatowa od

Śpiewaczego

z

Rożniatowa”.

Publikację

dwudziestu już lat promuje naszą gminę

przygotowało Centrum Kultury w Zarzeczu,

śpiewając

a historię zespołu opisała p. Anna Niemczak.

podczas

konkursów,

festiwali,

przeglądów i innych uroczystości w regionie
jak

i

poza

województwa

artystyczna. Zespoły Śpiewacze z Maćkówki

podkarpackiego zdobywając wiele nagród.

i Kisielowa wyśpiewały pięknie jubilatom

W

życzenia w specjalnie na tę okoliczność

swoim

granicami

Po części oficjalnej rozpoczęła się część

bogatym

repertuarze

artyści

posiadają pieśni obrzędowe, zwyczajowe,

napisanych

piosenki biesiadne, kolędy i pastorałki.

uroczystości przygotowali mini koncert, który

W dniu 17 listopada br. w remizie OSP

zachwycił

piosenkach,

gości.

Łapajówki

a

bohaterowie

Zespół

w Rożniatowie artyści wraz z zaproszonymi

z

natomiast

gośćmi świętowali swój dostojny jubileusz.

uczestnikom imprezy do tańca.

Śpiewaczy
przygrywał

Gratulacje na ręce kierownika złożyli między

Spotkanie było dobrą okazją do refleksji

innymi: Wiesław Kubicki – wójt gminy

i wspomnień, do wiary, że kolejne lata

Zarzecze,

działalności

Tomasz

Bury

–

wójt

elekt,

przyniosą

wiele

radości

ks. Dziekan Zenon Ruchlewicz, Janusz Czarski

i satysfakcji. Dostojnym jubilatom gratulujemy

–

i życzymy kolejnych wielu sukcesów na niwie

dyrektor

Centrum

Kulturalnego

w Przemyślu, Krzysztof Majkowski – dyrektor

artystycznej jak i w życiu osobistym.
Barbara Szczygieł

Szkoły Podstawowej w Zarzeczu, Katarzyna
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MŁODZI PATRIOCI ZAŚPIEWALI W PAŁACU DLA NIEPODLEGŁEJ
„Ułani,

ułani”,

„Rozkwitają

pąki

im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach (opiekun

białych róż”, „Zawiana drużyna”, „Piechota”

Małgorzata Kocur);

to tylko niektóre utwory, które można było

III

usłyszeć na Gminnym Konkursie Piosenki

Podstawowa

Patriotycznej w dniu 6 listopada br. w pałacu

w Żurawiczkach (opiekun Małgorzata Kocur)

Dzieduszyckich w Zarzeczu. Głównym celem

oraz Anna Balawender – Ognisko Muzyczne

imprezy

w Zarzeczu (opiekun Andrzej Winiarz),

zorganizowanej

przez

Centrum

Miejsce

–

Amelia
im.

Telega

Św.

–

Brata

Szkoła
Alberta

Kultury w Zarzeczu było popularyzowanie

Wyróżnienia: Julia Szklarz (opiekun Danuta

śpiewu pieśni i piosenek patriotycznych.

Podolak); Filip Winiarski (opiekun Anna Polit);

Młodzi artyści ze szkół z terenu gminy

Miłosz Podławiak (opiekun Danuta Podolak);

Zarzecze w piękny sposób ukazali swoją

Wojciech Górski – (opiekun Anna Polit); Tomasz

patriotyczną postawę śpiewając z ogromnym

Bluczak

zaangażowaniem o naszej Ojczyźnie, o wojnie,

Zapałowska (opiekun Danuta Podolak); Klaudia

o drodze do niepodległości.

Onuca (opiekun Danuta Podolak) – wszyscy

Czternastu

prezentacjom

wnikliwie

przysłuchiwała

(opiekun

Anna

Polit);

Otylia

konkursowym

wyróżnieni ze Szkoły Filialnej im. Stefana

się

Kardynała Wyszyńskiego w Rożniatowie.

komisja

Laureaci I miejsc wystąpili podczas

w składzie: Grażyna Winiarz, Anna Niemczak

„Wieczorku

i Piotr Prymon.

patriotycznego”
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listopada

Jurorzy po długich obradach podjęli

w Zespole Szkół im. W. Witosa w Zarzeczu.

decyzje o przyznaniu następujących miejsc

Wszystkim artystom gratulujemy udanych

i wyróżnień:

występów i pięknej postawy patriotycznej.

I Miejsce – Zespół Śpiewaczy przy Szkole

Zapraszamy za rok do udziału w kolejnej

Podstawowej w Zarzeczu (opiekun Monika

edycji konkursu.

Stępień);

Weronika

Podstawowej

im.

Harpula
Św.

ze

Brata

Szkoły
Alberta

w Żurawiczkach (opiekun Małgorzata Stępak)
oraz Marianna Stępień – Szkoła Filialna
im.

Stefana

Kardynała

Wyszyńskiego

w Rożniatowie (opiekun Danuta Podolak);
II Miejsce – Emilia Łukaszów – Szkoła
Podstawowa

im.

Św.

Brata

Alberta

w Żurawiczkach (opiekun Małgorzata Kocur)
oraz Zofia Biskupska – Szkoła Podstawowa

Barbara Szczygieł
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VI BIESIADA NAD MORAWSKIM ŁĘGIEM
W

niedzielne

popołudnie

dnia

tort z pięknego jasia fasoli oraz kaszę jaglaną

7 października 2018 r. w Morawsku odbyła się

zapiekaną ze śliwkami zdobył wyróżnienie.

po raz szósty Biesiada nad Morawskim Łęgiem

Stoisko

czyli konkurs prezentujący tradycje kulinarne

przepięknie, a uczestnicy biesiady zachwycali

Podkarpacia. Impreza ma na celu przypomnieć

się niepowtarzalnym smakiem potraw dawnej

i pokazać jadłospis dawnych kuchni czyli

kuchni naszego regionu.

naszych

Pań

prezentowało

się

przypomnieć jak niegdyś gotowano i z czego
były przygotowywane potrawy. W tym roku
komisja

konkursowa

oceniała

potrawy

wykonanie z grochu i kaszy.
Wśród 11 prezentacji konkursowych
znalazły się również potrawy przygotowane
przez

członkinie

Zespołu

Śpiewaczego

z Maćkówki. Zespół godnie reprezentował
Barbara Szczygieł

naszą gminę, a za swoje potrawy konkursowe:

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
W dniu 12 października br. w Pałacu
Dzieduszyckich

się

pracę i zaangażowanie. Wójt złożył wszystkim

uroczystość wręczenia nagród Wójta Gminy

życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

dla nauczycieli. W uroczystości udział wzięli

Do życzeń dołączył się również Mariusz

nagrodzeni nauczyciele, dyrektorzy szkół,

Pieniążek – Przewodniczący Rady Gminy

Wójt Gminy Zarzecze Wiesław Kubicki,

Zarzecze.

Przewodniczący

w

Zarzeczu

Rady

odbyła

nauczycielom i podziękował za całoroczną

Gminy

Zarzecze

Mariusz Pieniążek i Dyrektor Zespołu Obsługi
Szkół i Jednostek Budżetowych w Zarzeczu
Pani Sylwia Mazur.
Podczas

uroczystości

Wójt

Gminy

Zarzecze wręczył 28 nagród dla nauczycieli
za

szczególne

osiągnięcia

w

pracy

dydaktycznej, organizacyjnej i opiekuńczo –
wychowawczej.

Pogratulował wszystkim

Sylwia Mazur
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SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM W PUBLICZNYM ŻŁOBKU W ZARZECZU
6 grudnia w Publicznym Żłobku

Pan Wójt jak przystało na prawdziwego

w Zarzeczu pojawił się długo wyczekiwany

pomocnika św. Mikołaja również przygotował

gość. Pomimo mało zimowej aury dzieci już od

dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy

rana wypatrywały sań św. Mikołaja.

słodki upominek.

Do

tego

ważnego

wydarzenia

Spotkanie
miłej

i

Mikołajem

przebiegło

ciepłej

atmosferze.

przygotowywaliśmy się bardzo starannie.

w

Najpierw dzieci rysowały oraz wysyłały listy

Mikołaj obdarował wszystkich prezentami

z wymarzonymi prezentami. Następnie uczyły

i prosił, aby byli grzeczni przez cały rok.

się

bardzo

z

zimowej piosenki oraz mikołajowego

Dziękujemy za wspaniałe prezenty

tańca. Kiedy Mikołaj pojawił się w naszym

i obiecujemy, że będziemy się bardzo starać

żłobku twarze dzieci były pełne radości

zasłużyć na wizytę Kochanego Gościa także

szczególnie, że Mikołaj przybył w asyście

w przyszłym roku.

samego

pana

Wójta

Tomasza

Agata Koba

Burego.

12

CO CIEKAWEGO SŁYCHAĆ W NASZYM PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM?
Rozpoczął się już 5 rok funkcjonowania

takich okazjach

Przedszkola Publicznego w Zarzeczu. Każdy

bawimy się w małych

kucharzy.

rok to nowe dzieci i nowe pomysły na wspólną

Projekt pod hasłem „Do zdrowia

pracę i zabawę.

poprzez

Ten rok rozpoczęliśmy od integracyjnej

wiedzę”

przedszkolaków,

– edukacja zdrowotna
zapoznał

przedszkolaki

wycieczki do Centrum Zabaw „Bajlandia”

z pierwszą pomocą przedmedyczną, nauczył

w Przeworsku. Była to niezwykle udana

jak dbać o higienę osobistą i co robić, aby

wyprawa, biorąc pod uwagę fakt, że połowa

zawsze być zdrowym, a także jak pokonać

naszych przedszkolaków to jeszcze maluszki.

strach przed wizytą u lekarza. Były to

Wszyscy spisali się rewelacyjnie, zabawa była

niezwykle ważne warsztaty, gdyż uwrażliwiły

świetna,

dzieci na potrzebę reagowania w sytuacjach

a

wspomnienia

są

do

dnia

dzisiejszego.

zagrożenia życia i dostarczyły im wiedzy,

W naszym przedszkolu zawsze dużo
się dzieje, więc

dzięki której mogą uratować czyjeś życie.

realizując to zamierzenie,

Bardzo ważnym wydarzeniem, które

celebrujemy bardzo często różnego rodzaju

na długo pozostanie w pamięci nas wszystkich

wydarzenia i uroczystości, zapraszamy gości

było Pasowanie na Przedszkolaka i Starszaka.

lub odwiedzamy ważne i ciekawe miejsca

Wśród zaproszonych gości przedszkolaki

w naszej miejscowości.

złożyły ślubowanie i zostały przy pomocy

W ramach akcji „Bezpieczna droga do

olbrzymiego

ołówka

pasowane

na

przedszkola” z przedszkolakami spotkali się

przedszkolaka i starszaka. Ten dzień stał się

policjanci z Komendy Policji w Kańczudze.

dla nas wszystkich kolejną wyjątkową datą,

Przeprowadzili

która głęboko zapadnie nam wszystkim

pogadankę

na

temat

bezpieczeństwa w drodze do i z przedszkola.

w pamięci.

Aby utrwalić dzieciom przekazaną wiedzę
teoretyczną, policyjny słonik – uczył dzieci, jak
bezpiecznie korzystać z przejścia dla pieszych
i jak dbać o swoje bezpieczeństwo na drodze.
Naszą coroczną tradycją są Urodziny
Marchewki czy Święto Pluszowego Misia.
Te dni spędzamy na licznych zabawach,
poznawaniu

ciekawostek

dotyczących

bohaterów naszych uroczystości, często przy
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Listopad zakończyliśmy jak tradycja
każe
to

zabawą
wieczór

andrzejkową.

wróżb

i

dobrej

z Prywatnej Szkoły Muzycznej „Muzyczny

Andrzejki

Świat” w Przeworsku. Zabawa była niezwykle

zabawy.

udana, radości nie było końca.

Właśnie w tym dniu dzieci miały okazję

Tak nam mija dzień za dniem, miesiąc

przenieść się w magiczny świat, uczestnicząc

za miesiącem w tym naszym kochanym

w Balu Andrzejkowym.

przedszkolu. Zapraszamy do nas, my nigdy

Wróżby przeplatane były tańcami oraz
zabawami
zapewnił

przy
nam

skocznej
Pan

muzyce,

Dominik

nie narzekamy na nudę.
Monika Przewrocka

którą

Nieradka

W NASZYCH SZKOŁACH …
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W MAĆKÓWCE
100 LAT NIEPODLEGŁA, NIEPOKORNA…
Pod takim hasłem odbyły się w naszej
szkole

tegoroczne

odzyskania

przez

obchody
Polskę

Pomaszerowaliśmy

jubileuszu

na

nią

ze

sztandarem, z chorągiewkami, udekorowani

niepodległości.

biało - czerwonymi kotylionami.

Uroczystość rozpoczęła się dnia 9 listopada

Po powrocie do szkoły Pani Dyrektor

2018 r. Mszą świętą w kościele parafialnym

Maria Sopel dokonała uroczystego odsłonięcia

w Żurawiczkach.

pamiątkowej tablicy, a poświęcił ją nasz
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katecheta ksiądz Robert Ryba. Na tablicy,

jeżeli to, co jest piękne, co odpowiada głębokiej

ufundowanej przez rodziców, nauczycieli,

potrzebie duszy, ma jakiś wpływ – to pieśń

pracowników szkoły i uczniów, widnieje napis

żołnierska”.

– „Tobie Ojczyzno na 100 - lecie odzyskania
niepodległości

–

społeczność

Przodkom

szkolna.

odśpiewaniu

dziękowaliśmy

słowem, piosenką, zadumą i pamięcią za

Maćkówka 11.11.2018 r.”.
Po

naszym

możliwość życia i uczenia się w wolnym kraju.
hymnu

szkoły

Cześć Ich pamięci!

przenieśliśmy się do sali gimnastycznej, gdzie
odbyły się dalsze uroczystości.
Łącząc

się

z

ogólnopolską

bracią

szkolną o godzinie 11.11 odśpiewaliśmy cztery
zwrotki hymnu Polski.
Część

artystyczna

została

zdominowana przez pieśni patriotyczne, które
według Marszałka Piłsudskiego „…ożywiły

Elżbieta Węglowska

kulturę polską. Jeżeli pieśń ma jakie znaczenie,
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SIENNOWIE
OBCHODY 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W SIENNOWIE
Szkoła

Podstawowa

Marii

na gitarze. Po "Lekcji Śpiewania" Rada

Konopnickiej w Siennowie z okazji Święta

Rodziców zaprosiła wszystkich na kiełbasę

Niepodległości

organizuje

z grilla i gorąca herbatę. Śpiew przy ognisku

Patriotyczne Lekcje Śpiewania w kościele

trwał jeszcze długo, zwłaszcza, że pogoda

po mszy w intencji Ojczyzny. W tym roku

temu sprzyjała.

tradycyjnie

im.

lekcja odbyła się przy wspaniałym ognisku

W piątek - 9 listopada dokładnie

urządzonym na terenie szkolnym w dniu

o godzinie 11.11 w polskich szkołach zabrzmiał

8 listopada. Śpiew był ochoczy, zwłaszcza, że

nasz

do licznej grupy uczniów z klas IV-VIII

zaśpiewaliśmy. Była to też okazja do próby

dołączyła rozśpiewana młodzież: Dominika

generalnej przed śpiewaniem hymnu w dniu

Wereszczyńska i

11 listopada.

Weronika Wereszczyńska,

Hymn

Państwowy.

Izabela Białogłowska, Dominika Dubiel i Jakub

W

Kubas jako gitarzysta. W piosence „Dziś idę

uczestniczyliśmy

walczyć mamo!” gościnnie wystąpiła w partii

Ojczyzny,

solowej Wiktoria - córka naszej pani pedagog

w „Koncercie dla Niepodległej”.

Moniki Kmiecik akompaniującej nam również
15

niedzielę

a

po

we

-

My

11

mszy

mszy

również

listopada
w

intencji

występowaliśmy

Dokładnie o godzinie 12:00 wszyscy
wspólnie

zaśpiewaliśmy

nasz

Dzień był wyjątkowy i pogoda była

Hymn

również przepiękna. Dziękujemy wszystkim,

Państwowy. Było podniośle i wzruszająco.

którzy nam towarzyszyli w tej wyjątkowej

Potem uczniowie rozdawali białe i czerwone

uroczystości - następna tak ważna okazja

baloniki, częstowali cukierkami.

dopiero za 100 lat…
Elżbieta Nykiel

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZARZECZU
NOWY ROK SZKOLNY …
Nowy
3

września

rok

szkolny

Mszą

Świętą

rozpoczęliśmy
w

Po mszy św. udaliśmy się przed figurę Patrona

kościele

Szkoły św. Jana Pawła II. Przedstawiciele

parafialnym, w której uczestniczyli uczniowie

szkoły

Zespołu Szkół w Zarzeczu oraz uczniowie

zaśpiewany hymn państwowy oraz „Barka”.

Zespołu

Witosa

Następnie udaliśmy się na halę sportową,

w Zarzeczu z pocztami sztandarowymi na

gdzie zostały omówione sprawy organizacyjne

czele,

związane z nowym rokiem szkolnym.

Szkół

im.

nauczyciele

Wincentego

i

rodzice

uczniów.
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złożyli

kwiaty

i

znicze.

Został

PIELGRZYMKA RODZINY SZKÓŁ NA JASNĄ GÓRĘ
W dniach 10-11 października 2018 r.

wizerunkiem

Matki

Boskiej,

któremu

uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami

przewodniczył ks. bp. Henryk Tomasik –

wzięli udział w XVIII Pielgrzymce Rodziny

duszpasterz Rodziny Szkół.

Szkół noszących imię Świętego Jana Pawła II

Drugi dzień to nabożeństwo poranne

na Jasną Górę. Tegoroczna pielgrzymka miała

powiązane z odsłonięciem cudownego obrazu,

szczególny charakter w związku z 40-stą

następnie uczestnictwo we Mszy Świętej pod

rocznicą wyboru kardynała Karola Wojtyły,

przewodnictwem

arcybiskupa Diecezji Krakowskiej na biskupa

Mokrzyckiego oraz udział w podsumowaniu

Rzymu. Pierwszy dzień naszego pobytu

konkursu

w

Częstochowie

to

abpa

znaczek

Mieczysława

pielgrzymkowy.

wszystkim

Tu należy podkreślić, że wyróżnienia

zwiedzanie Skarbca, wejście na wieżę, droga

w tym konkursie otrzymało dwoje uczniów

krzyżowa na wałach jasnogórskich oraz

z

wieczorne

i Gabriela Hajduk.

czuwanie,

przede

na

ks.

różaniec

i

apel

naszej

szkoły:

Franciszek

Rzeszutek

jasnogórski w Kaplicy przed cudownym
PIELGRZYMKA DO PRZEMYŚLA
W niedzielę 14 października 2018 r.

wzięli udział w uroczystej Eucharystii, której

tradycyjnie już z racji Dnia Papieskiego,

przewodniczył Metropolita Przemyski abp

młodzi

Przemyskiej

Adam Szal. W wygłoszonej homilii podkreślił,

pielgrzymowali do Bazyliki Archikatedralnej

że ojcostwo duchowe, do którego zachęca

w

XVIII

z

Przemyślu.

Archidiecezji

Z

naszej

szkoły

wzięli

Dzień

Papieski

pomaga

pokonać

w niej udział poczty sztandarowe, schola

człowiekowi egoizm i skupienie na sobie, by

i młodzież oazowa.

być dla drugich.

Tegoroczna pielgrzymka rozpoczęła się

Bardzo ważnym punktem podczas

zawiązaniem wspólnoty w auli Instytutu

Mszy Świętej było przekazanie

Teologicznego

młodym, jako znaku radości i obecności Boga

Wyższego

Seminarium

Duchownego w Przemyślu, podczas którego

wśród

młodzi z różnych wspólnot działających na

wszyscy udali się na Plac Niepodległości, by

terenie Archidiecezji Przemyskiej, dzielili się

przy pomniku Ojca Świętego Jana Pawła II

świadectwem

zaśpiewać

swojej

wiary

oraz

doświadczenia wspólnoty. Następnie wszyscy

nas.

zakończonej

„Barkę”

pobyć razem.
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Po

światła

Eucharystii

i jeszcze przez chwilę

OBCHODY DNIA PATRONA
Dzień

Patrona

uczestnictwa

we

przewodniczył
modlitwa

rozpoczęliśmy

Aby utrwalić w sercu i pamięci słowa,

Świętej,

której

które do nas kierował św. Jan Paweł II,

Proboszcz.

Nasza

wszystkie klasy naszej szkoły zapisały je na

Mszy

Ksiądz

była

od

dziękczynieniem

za

dar

symbolicznym

czterdziestometrowym

św. Jana Pawła II w 40-tą rocznicę wyboru na

materiale, a w niebo poszybowało 100 balonów

papieża. Z kościoła przeniosła się pod pomnik,

biało–żółtych w podziękowaniu za Ojca

gdzie

flag

Świętego oraz za sto lat niepodległej Polski.

zostały

Uroczysta akademia połączyła śpiew, taniec

i

po

uroczystym

odśpiewaniu

podniesieniu

hymnów,

przypomniane słowa Jana Pawła II: „Szukajcie

i

przypomnienie

radosnego

dnia

Chrystusa! Patrzcie na Chrystusa! Żyjcie

16 października 1978 r., kiedy usłyszeliśmy

w Chrystusie!”.

„Habemus Papam”.
OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W NASZEJ SZKOLE

9 listopada 2018 r. społeczność Zespołu

i

Szkół w Zarzeczu w wyjątkowo podniosły

popularną

piosenkę

„Jestem

Polką

i Polakiem”.

i uroczysty sposób uczciła 100 lecie odzyskania

Druga część uroczystości odbyła się

przez Polskę niepodległości. Wyjątkowość

przed figurą św. Jana Pawła II. Społeczność

dnia podkreślały odświętne stroje uczniów

szkoły włączyła się w ogólnopolskie śpiewanie

i biało czerwone kotyliony. Uczniowie klas VII

hymnu. O godz. 11:11 wszyscy zebrani

a, VIII b oraz I a, I b i III przygotowali program

odśpiewali cztery strofy polskiego hymnu.

słowno- muzyczny, który swoją tematyką

Przedstawiciele

nawiązywał

kwiaty i zapalili znicze.

do

tego

szczególnego

dla

wszystkich Polaków Święta.
Uczniowie

uczniów

złożyli

również

W niedzielę 11 listopada br. delegacja
popularne

uczniów z naszej szkoły wraz z pocztem

pieśni patriotyczne, recytowali wiersze oraz

sztandarowym wzięła udział w gminnych

przedstawili

historię

obchodach tego Święta. Również Szkolne Koło

o

Gościnnie

wolność.

przypomnieli

walki

Polaków
także

„Caritas” włączyło się w te uroczystości

najmłodsi członkowie naszej społeczności

„wypuszczając w niebo” 100 balonów na

szkolnej.

Publicznego

100- lecie odzyskania niepodległości oraz

przygotowali

rozdając słodycze wszystkim uczestnikom

Wychowankowie

Przedszkola
życzenia

wystąpili

w

Zarzeczu

dla Polski i

zaśpiewali znaną

uroczystości.
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DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY
9

grudnia

br.

w

Zespole

Szkół

Dziękujemy

wszystkim

sponsorom

w Zarzeczu odbył się Dzień Otwarty Szkoły.

oraz tym, którzy wspierali Dzień Otwarty

W tym dniu na uczestników czekało wiele

Szkoły,

atrakcji. Podziwialiśmy prezentacje zespołów

Krzeszowskiej-Gwóźdź,

instrumentalnych oraz tanecznych, a także

Kubik, Pani Magdalenie Taciuch, Państwu

występ pary tanecznej z klubu „Aksel”

Dorocie

z Rzeszowa. Również w tym dniu odbył

Krzysztofowi Szul, Panu Jakubowi Kłak, Pani

się kiermasz świąteczny, na którym można

Danucie

było zakupić m.in. ozdoby bożonarodzeniowe

Szczygielskiemu, Pani Edycie Fudała, Pani

oraz pierniki.

Marioli

Dla

uczestników

przeprowadzono

przede

i

wszystkim
Panu

Marcinowi

Olejarskiej,

Futoma.

Pani

Annie

Andrzejowi

Winiarz,

Panu

Panu

Kazimierzowi

Dziękujemy

również

wszystkim rodzicom naszych uczniów, którzy

loterię fantową. Dorośli mogli wziąć udział w

zaangażowali

licytacji

Otwartego Szkoły, a szczególnie tym, którzy

ręcznie

wykonanych

ozdób

świątecznych. Nie zabrakło również Świętego
Mikołaja,

który

rozdawał

się

w

organizację

Dnia

przygotowali stoisko ze swojskim jadłem.

prezenty

najmłodszym.
Na zakończenie chętni mogli wziąć
udział w degustacji potraw świątecznych
przygotowanych przez Radę Rodziców.
Środki pozyskane w trakcie Dnia
Otwartego Szkoły zostaną przekazane na
rehabilitację

Lenki

oraz

fundusz

reprezentacyjny Zespołu Szkół w Zarzeczu.
DYKTANDO NIEPODLEGŁOŚCIOWE „PO POLSKU O HISTORII”
Wokół

wydarzeń

związanych

Uczniowie rywalizowali w ramach swojego

z odzyskiwaniem niepodległości odbywało się

województwa

w tym roku Dyktando Niepodległościowe,

wiekowych.

w którym wzięli udział również uczniowie

w

trzech

Do etapu wojewódzkiego

kategoriach

z naszej

naszej szkoły. 9 października br. odbył się etap

szkoły zakwalifikowali się: Gabriel Kwaśniak,

szkolny konkursu. Wzięło w nim udział 1600

Gabriela

szkół z sześciu województw. Ogółem w tym

Mazur, Kornelia Mazur, Amelia Kasperska,

dniu Dyktando pisało 53 tys. uczniów.

Oliwia Kochan, Mikołaj Kwaśniak, Wojciech
19

Hajduk,

Jakub

Kosina,Karolina

Kwaśniak, Dominika Leja, Samuel Skotnicki,

Wyróżnienie

Dawid Szkoła, Weronika Szymańska.

uczennica klasy VII.

Finał wojewódzki odbył się 7 listopada

14

otrzymała

listopada

br.

Stempak,

w

Rzeszowie

Urzędzie

br. W naszym województwie przystąpiło do

Wojewódzkim

niego ponad 11 tys. uczniów.

uroczysta gala, podczas której miało miejsce

Pięcioro uczniów Szkoły Podstawowej

w

Amelia

odbyła

podsumowanie

konkursu

im. Jana Pawła II w Zarzeczu zostało

dyplomów

nagród

laureatami tego Konkursu, natomiast jedna

Podkarpackiego Kuratora Oświaty Małgorzatę

z uczennic otrzymała wyróżnienie.

Rauch.

Laureaci w kategorii klas VI – VI to: Gabriel

i

Dyktando

oraz

się

wręczenie

laureatom

przez

Niepodległościowe

było

Kwaśniak (klasa V a) oraz Gabriela Hajduk

żywą lekcją patriotyzmu. Zostało objęte

(klasa V c).

Patronatem Honorowym przez Władysława

Laureaci w kategorii klas VII – VIII: Wojciech

Ortyla

Kwaśniak (klasa VII b), Dominika Leja (klasa

Podkarpackiego

VIII a), Samuel Skotnicki (klasa VIII b).

Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

-

Marszałka
oraz

Województwa

Małgorzatę

Rauch-

ZAWODY SPORTOWE
W okresie od września do grudnia br.

III

uczniowie naszej szkoły brali udział w wielu

W

zawodach sportowych w ramach kalendarza

przełajowych chłopcy z gimnazjum zajęli

Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie.

II miejsce premiowane awansem na zawody

Do największych sukcesów należą: brązowy

rejonowe, a indywidualnie najlepiej spisał się

medal w skoku w dal na mistrzostwach

Michał Wołoszyn, który zajął II miejsce.

województwa w Rzeszowie, który zdobył

W zawodach lekkoatletycznych na szczeblu

uczeń klasy VI Mateusz Michalak . Zawodnicy

powiatu I-sze miejsca zajęli: Pels Szymon-bieg

unihokeja z klasy VI po wygraniu zawodów

na 1000m, Michalak Mateusz-skok w dal.

powiatowych

udział

II miejsce: Mazur Karolina-skok w dal, Mazur

w półfinale wojewódzkim w Żurawicy, gdzie

Marta-piłeczka palantowa, Urban Zuzanna -

w gronie ośmiu zespołów z rejonów Rzeszów

skok w dal, Pieniążek Adrian-bieg na 60m. III

i Przemyśl zajęli V miejsce. W sztafetowych

miejsce: Świtalska Amelia-piłeczka palantowa.

biegach przełajowych 10x900m najlepiej spisali

Opiekunem drużyn dziewcząt była Justyna

się biegacze z naszego gimnazjum, którzy

Jamroży, chłopców Robert Gołąb.

w

Dębowie

brali

miejsce

w

zawodach

powiatowych.

indywidualno-drużynowych

biegach

wygrali zawody powiatowe i startowali
w

zawodach

rejonowych

w

dr Krzysztof Majkowski

Przemyślu.

Dziewczęta i chłopcy z klas V- VI zajęli
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ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ŚW. BRATA ALBERTA W ŻURAWICZKACH
NAJLEPSZY PRODUKT TURYSTYCZNY MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY
Dnia

8

konferencyjnej

listopada

br.

Starostwa

w

sali

na

przykładzie

tradycji

pielęgnowanej

Powiatowego

w swojej rodzinie przedstawiły ważną rolę,

w Przeworsku odbył się XIII Wojewódzki

jaką w obrzędach wielkanocnych odgrywają

Konkurs Turystyczny Dzieci i Młodzieży

pisanki wielkanocne. Omówiły też bogactwo

Szkolnej „Na najlepszy produkt turystyczny

technik wykonywania pisanek przez swoje

mojej Małej Ojczyzny – jakiej nie znacie”.

babcie i mamy, a także przez nie same.

W konkursie, którego celem było promocja

W związku z przypadającą w tym roku 100–tą

własnego

rocznicą

regionu

i

Małych

Ojczyzn,

odzyskania

przez

Polskę

wyszukiwanie oraz tworzenie przez dzieci

Niepodległości pisanki przybrały charakter

i

lokalnych

patriotyczny. Dopełnieniem występu była

produktów turystycznych oraz ich prezentacja,

recytacja przez Monikę Bieniasz wiersza pt.

kontynuowanie i upowszechnianie tradycji

„Pisanki”, który napisała z myślą o babci

rodzinnych, środowiskowych, szkolnych oraz

i mamie. Zespół ten zajął II miejsce w kategorii

regionalnych, integrowanie dzieci i młodzieży

klas szkoły podstawowej.

młodzież

regionalnych

i

z różnych środowisk, a także wychowanie
patriotyczne

dzieci

młodzieży

poprzez

krajoznawstwo, turystykę oraz popularyzację
swojej

Małej

Ojczyzny

wzięło

udział

21 zespołów.
Po

zapoznaniu

się

z

nadesłanymi

prezentacjami Jury Konkursu postanowiło
zakwalifikować do Finału Wojewódzkiego
16 drużyn, w tym dwa zespoły z naszej szkoły
-

Uczennice klasy VIII przedstawiły

I. pod opieką p. Wiolety Drabik – Wąsacz,

natomiast prezentację projektu „ Tradycyjny

reprezentowany przez uczennice z klasy VI

Sad”, który realizowany był w naszej szkole od

– Monikę Bieniasz i Nikolę Puchyr oraz z kl.

listopada 2018r. do września 2019r. i miał na

VII – Jowitę Wasyliszyn; II. zespół z klasy VIII

celu przywrócenie starych odmian jałoni,

w składzie: Małgorzata Jamroży i Agnieszka

poprzez utworzenie sadu na terenie szkoły.

Kocur pod opieką p. Joanny Kubickiej.

Dziewczęta przedstawiły po krótce działania

Uczennice klasy VI i VII zaprezentowały

realizowane w ramach projektu, posiłkując się

własnoręcznie wykonane rękodzieło, jakim są

przy tym folderami oraz „Księgą Sadu”.

pisanki wielkanocne. W swoim wystąpieniu,
21

Podczas

prezentacji

wykorzystały

Na

zakończenie

prezentacji

Małgorzata

również gazetkę, na której zamieściły odmiany

Jamroży zagrała na flecie piosenkę pt. „Jabłka”.

jabłoni rosnące w sadzie oraz zapylacze

Zespól ten zajął I miejsce w kategorii klas

i odmiany towarzyszące.

szkoły podstawowej.
Wioleta Drabik – Wąsacz

Jako prokukt turystyczny przygotowały
album

pt.

„Stare

odmiany

Joanna Kubicka

jabłoni”.

100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

W piękny, słoneczny i mieniący się

uroczystego

rudością liści poranek, dnia 9 listopada 2018 r.

przeżywania

Święta

Niepodległości.

- podniośle i w wyjątkowej biało-czerwonej
oprawie w Żurawiczkach została uczczona
setna

rocznica

odzyskania

niepodległości

przez Polskę.
Świętowanie rozpoczęło się wspólnym
przemarszem

do

miejscowego

Kościoła

Parafialnego pw. Matki Bożej Różańcowej.
Pochód

tworzyli

członkowie

pocztu
Kolejną częścią szkolnego świętowania

sztandarowego, Dyrektor Szkoły pani Teresa
Pieniążek,

zaproszeni

goście,

było odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej

rodzice,

tablicy.

uczniowie poszczególnych klas, nauczyciele

rodziców

biało-czerwone chorągiewki, które radośnie

odprawiona

o.

Eugeniusza

proboszcza

Kaczora

oraz

Jej

odsłonięcia

a poświęcenia dokonał proboszcz miejscowej

katechetę

parafii ojciec Eugeniusz Kaczor.
Następnie pod tablicami płk Wojciecha
Szczepańskiego i Świętego Brata Alberta trzy

także społeczność ze Szkoły Podstawowej

delegacje w osobach: przedstawiciel Rady

w Maćkówce. Wygłoszone podczas kazania
w

nauczycieli.

Wójt Gminy Zarzecze pan Wiesław Kubicki,

parafii

udział nie tylko społeczność Żurawiczek, ale

umocniły

i

Rady Rodziców pani Renata Przewrocka oraz

o. Symforiana Romana Rygla. We Mszy wzięła

słowa

przez

Szkoły pani Teresa Pieniążek, przewodnicząca

uroczysta

dziękczynna Msza Święta w intencji Ojczyzny,
przez

ufundowana

w imieniu fundatorów dokonali: Dyrektor

falowały ponad głowami.

celebrowana

ona

członków społeczności szkolnej, tj. uczniów,

i wychowawcy. W dłoniach wszyscy dzierżyli

Została

Została

zebranych

Pedagogicznej

ducha

pani

Iwona

Węglowska,

wiceprzewodnicząca Rady Rodziców pani

patriotyzmu i zmobilizowały do dalszego
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Aneta Sobuś, przewodnicząca Samorządu

Publiczność

wyposażona

w

biało-

Uczniowskiego Wiktoria Siupik; Wójt Gminy

czerwone chorągiewki nagradzała występy

Zarzecze

za

pan

Wiesław

Kubicki,

przewodniczący Rady Gminy Zarzecze pan

pomocą

gromkich

oklasków

i powiewających chorągiewek.

Mariusz Pieniążek, sołtys wsi Żurawiczki pan

Część muzyczną przeplatały także

Andrzej Rut oraz członkinie Rady Samorządu

wiersze

i

tańce

patriotyczne.

Uczniowskiego: Jowita Wasyliszyn, Agnieszka

elementem

Kocur i Julia Trelka - złożyły wiązanki

podziękowania i serdeczności skierowane

kwiatów i zapaliły znicze.

przez

szkolnej

panią

Finalnym

uroczystości

Dyrektor

do

były

wszystkich

Po przejściu na salę gimnastyczną

zebranych. Wśród nich znalazły się życzenia

o godzinie 11.11 zostały odśpiewane 4 zwrotki

dumnego, godnego i radosnego świętowania

hymnu narodowego, co przyczyniło się do

100-lecia

pobicia

jednoczesnym pielęgnowaniu polskiej historii

Pani

„Rekordu
Dyrektor

okolicznościowe

i

dla
pan

Niepodległej”.
Wójt

wygłosili

przemówienia,

po

Polski,

przy

i pamięci o naszych przodkach, którym

czym

przecież wolność zawdzięczamy.

odbyła się część artystyczna. Jej głównym

Tą

motywem był Przegląd Pieśni Patriotycznych

społeczność

przygotowany

w

pod

Niepodległości

kierunkiem

wyjątkową
Szkoły

Żurawiczkach

uroczystością
Podstawowej

podsumowała

szereg

wychowawców przez wszystkich uczniów

wielomiesięcznych starań i działań mających

poszczególnych

na celu upamiętnienie tego szczególnego

klas.

Klasowe

występy

oceniała zgromadzona publiczność złożona

jubileuszu.
Iwona Węglowska

z uczniów, zaproszonych gości, rodziców,
nauczycieli, mieszkańców wsi Żurawiczki.
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PROJEKT „TRADYCYJNY SAD”
Od 15 listopada 2017 r. do 15 września

Po zakwalifikowaniu się do drugiego etapu

2018 r. uczniowie naszej szkoły realizowali

z funduszy pozyskanych od Fundacji BOŚ

ogólnopolski

zakupiono i posadzono stare odmiany jabłoni,

projekt

edukacyjny

pt.

,,Tradycyjny Sad". Projekt był organizowany

odmiany

przez Fundację Banku Ochrony Środowiska

towarzyszącymi.

i

międzyszkolnej

projektowych zespół uczestniczył również

rywalizacji zespołowej. Konkurs przebiegał

w wycieczce do Arboretum w Bolestraszycach,

w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria:

gdzie odbyły się zajęcia na terenie sadu,

klasy I - VI szkoły podstawowej oraz

prowadzonego metodami ekologicznymi.

II kategoria: klasy VII szkoły podstawowej,

W trzecim, dodatkowym etapie uczniowie

gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne.

sporządzili

realizowany

Naszą

w

formie

szkołę

reprezentowała

zapylające

wraz

W

mapę

z

roślinami

ramach

pomologiczną

zadań

starych

odmian jabłoni znajdujących się w najbliższej

9- osobowa grupa uczniów z klasy VII i II

okolicy.

gimnazjum, rywalizując z 172 zespołami

W

działaniach zespołu nie zabrakło

w swojej kategorii. Celem projektu była

również promocji. W tym celu uczestnicy

restytucja i promocja rodzimych odmian

projektu

starych drzew owocowych (szczególnie jabłoni),

z prezentacją dla rodziców i przygotowali

obecnie wypartych przez odmiany nowej

ulotki reklamowe . Aby dotrzeć do szerszej

generacji.

grupy

Projekt

„Tradycyjny

Sad”

zorganizowali

odbiorców

m.in.

założyli

forum

stronę

na

był ponadto niezwykłą szansą dla uczniów

Facebooku, na której publikowali na bieżąco

i nauczycieli na uczestnictwo w nowoczesnym

swoje działania. Założyli również Księgę Sadu,

przedsięwzięciu ponadprogramowym.

która

Konkurs składał się z dwóch etapów

zawiera

dokumentację

zadań

projektowych. Efekty prac i zaangażowania

głównych oraz jednego etapu dodatkowego.

uczniów

W ramach pierwszego etapu zespół przy

zwieńczone

współpracy

w etapie ZAKŁADAMY SAD oraz II MIEJSCA

ekspertów

zdobywał

wiedzę

oraz

etapie

ich

opiekunów

zdobyciem

dotyczącą sadownictwa, celem dokonania prac

w

MAPA

przygotowawczych do założenia ,,mini sadu''

w

na terenie szkoły. Efektem działań tego etapu

,,TRADYCYJNY SAD”.

zostały

WYRÓŻNIENIA

POMOLOGICZNA

OGÓLNOPOLSKIM

KONKURSIE

był wybór odpowiedniego miejsca, dokonanie
Joanna Kubicka

analizy gleby, sporządzenie planu nasadzeń

Katarzyna Rolska-Michno

oraz kosztorysu.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. WINCENTEGO WITOSA W ZARZECZU
ŚWIĘTO SZKOŁY I WIECZÓR PATRIOTYCZNY
W tym roku połączyliśmy obchody

oraz inne wyszukane dania, przygotowane

Święta Szkoły z 100 rocznicą odzyskania przez

przez uczniów pod okiem nauczycieli z pionu

Polskę niepodległości organizując 14 listopada

żywienia.

dla

społeczności

Wieczór

W ramach obchodów Święta Szkoły

Patriotyczny. W uroczystości wzięli udział

i pamięci o patronie, delegacja młodzieży wraz

władze kościelne, gminy i powiatu, żołnierze

z opiekunem uczestniczyła w Zaduszkach

3

Witosowych w Wierzchosławicach.

Podkarpackiej

lokalnej

Brygady

Obrony

Terytorialnej, dyrektorzy szkół i placówek
oświatowych,

rodzice,

emerytowani

nauczyciele i pracownicy szkoły, społeczność
szkolna i lokalna. Swoją obecnością zaszczycił
zebranych

przyjaciel

szkoły

–

pan

Jan

Budziaszek – perkusista legendarnego zespołu
Skaldowie.
W programie artystycznym wystąpili
wspólnie z uczniami absolwenci naszej szkoły,
chór

parafialny,

zespół

śpiewaczy

oraz

taneczny ze Szkoły Podstawowej z Zarzecza,
uczniowie Szkoły Podstawowej z Zarzecza,
Rożniatowa i Żurawiczek. Swoim talentem
podzielili się laureaci Gminnego Konkursu
Kolęd

i

społeczność

Pastorałek.

Licznie

zebrana

lokalna

wzięła

udział

w zaprezentowanej przez artystów „Lekcji
historii”. Po niej odbyło się wspólne śpiewanie
pieśni

niepodległościowych.

Słowo

do

zebranych skierował pan Jan Budziaszek
przypominając trudne czasy Polski oraz jej
bohaterów, pod których wodzą Ojczyzna
zawsze wychodziła zwycięska.
Po

uroczystości

wszyscy

zostali

zaproszeni na poczęstunek – tradycyjny bigos
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STAŻE ZAGRANICZNE
„Staże

zagraniczne

–

podróż

po

przez specjalistów z tej branży. Brali udział

wiedzę i doświadczenie” to projekt, w ramach

w wyjazdach do magazynów, zakładów oraz

którego 53 uczniów naszej szkoły od 14 do 27

firm, gdzie poznawali ich funkcjonowanie oraz

października przebywało w Grecji, odbywając

dokumentację.

praktykę zawodową, szlifując język angielski

Podczas pobytu uczniowie zwiedzili

oraz poznając kulturę Grecji. Uczniowie

również wiele urokliwych miejsc i zabytków

technikum żywienia pracowali w hotelowej

Grecji.

kuchni przygotowując posiłki i obsługiwali
gości w restauracji.
Młodzież miała możliwość zobaczenia
regionalnych produktów na lokalnym targu, a
także wzięła udział w wielu kursach, np.
robienia

pizzy

i

parzenia

kawy

oraz

wycieczkach fakultatywnych do oliwiarni,
winiarni i destylarni. Logistycy natomiast
uczestniczyli w wykładach prowadzonych
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Aby

poszerzyć

wiedzę

renomowanego czterogwiazdkowego hotelu

i umiejętności uczniowie pionu żywienia

Sokół w Łańcucie - Daniel Mróz, który

uczestniczą co roku w wyjazdach studyjnych.

w profesjonalny sposób pokazał, jak szybko

W listopadzie wzięli udział w wycieczce

i sprawnie z zaangażowaniem całej grupy

do

naszego

przyrządzić przepyszny aromatyczny gulasz

działalnością

cygański, pieczone ziemniaki w mundurkach

Mc Donalda, degustowali tradycyjne dania

i surówkę Coleslaw. Zajęcia były bardzo

dawnej

interesujące i uczniowie wiele się nauczyli.

zakładów

regionu.

swoją

gastronomicznych

Zapoznali

kuchni

się

z

austriacko-węgierskiej

w restauracji Monarchia oraz zwiedzili obiekt
hotelarsko-gastronomiczny w Arłamowie.
Podobnie

jak

w

ubiegłym

roku

odbyły się również warsztaty w Państwowej
Wyższej

Szkole

Wschodnioeuropejskiej

w Przemyślu dotyczące analizy sensorycznej.
W listopadzie uczniów klas pierwszych
odwiedził absolwent naszej szkoły, kucharz
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TECHNIK LOGISTYK
umiejętności. Dzięki uprzejmości dowódcy
3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej
płka Dariusza Słoty mundurowi pod opieką
chorążego Mariusz Pindy z 34 blp przeszli
szkolenie z musztry oraz Symulatora Pola
Walki

Górskiego

Uczniowie kształcący się w technikum
o

profilu

logistycznym,

mundurowa,

również

jako

klasa

nabywają

nowe

„Śnieżnik”

w

21

Ośrodku

Brygady

Szkolenia
Strzelców

Podhalańskich w Trzciańcu.
Grażyna Winiarz

MOŻEMY WYPŁYWAĆ NA GŁĘBOKIE WODY…
W okresie od marca do listopada 2018 r.

podniesienia

sprawności

fizycznej

oraz

projekt nauki pływania został pomyślnie

świadomości z zakresu przestrzegania zasad

ukończony przez 195 uczniów z klas I – III

bezpieczeństwa

z terenu Gminy Zarzecze.

z kąpielisk w czasie wakacji. Zajęcia w 15

Całkowity koszt realizacji projektu

osobowych

podczas

grupach

korzystania

prowadzone

przez

z Programu Powszechnej Nauki Pływania

instruktorów nauki pływania wpłynęły na

„Umiem pływać” 2018 wyniósł 46920 zł, w tym

kształtowanie postaw integracyjnych wśród

środki

uczniów i nauczycieli. Zdaniem młodych

budżetu

dofinansowane

z

Gminy

10.900

Ministerstwa

zł

Sportu

uczestników

i Turystyki w wysokości 32.400 zł oraz

uświadomiły

Stowarzyszenia

występować na obiektach nie strzeżonych.

Przyjaciół

Szkoły

w Maćkówce 3.620 zł.

Młodzi

lekcje
im

nauki

zagrożenia

beneficjenci

projektu

pływania
jakie

są

mogą

bardzo

Zajęcia pozalekcyjne w zakresie nauki

zadowoleni i chętnie chcieliby uczestniczyć na

pływania przeprowadzone były na krytej

wyższym etapie nauki pływania następnym

pływalni MOSiR w Jarosławiu dla uczniów

roku szkolnym.

klas I – III z terenu Gminy Zarzecze.

Zdaniem

instruktorów

jest

duży

W Programie Nauki Pływania uczestniczyły

potencjał wśród uczniów klas I-III do tego,

wszystkie Szkoły Podstawowe z terenu Gminy

aby

Zarzecze.

Dlatego też szkołom zależy na kontynuacji

Projekt ten stworzył szansę dla rozwoju
umiejętności

pływania.

Uczestnicy

wystąpili

w

zawodach

pływackich.

Programu na wyższym poziomie w kolejnym

mieli

etapie pływania.
Maria Sopel

możliwość pływania pod okiem instruktorów,
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ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
Mimo

za

„Sto Lat”, szczerymi życzeniami i oczywiście

Domu

prezentami. Dla każdego uczestnika jest do

Samopomocy w Zalesiu z filią w Łapajówce

ważne wydarzenie, bo wiedzą, że ktoś pamięta

panuje zawsze radosna atmosfera.

o tym szczególnym dniu.

oknem,

jesiennej,

w

ponurej

aury

Środowiskowym

Uczestnicy rozwijają swoje zainteresowania

4 października w Środowiskowym

w poszczególnych pracowniach, tym samym

Domu Samopomocy w Zalesiu miała miejsce

wpływając

samopoczucia

impreza plenerowa pod nazwą „Pożegnanie

psychofizycznego. Oddziaływania terapeu-

Lata” pod patronatem Starosty Powiatu

tyczne

Przeworskiego

na

polepszenie

skoncentrowane

są

zawsze

ku

Zbigniewa

Kiszki,

Wójta

indywidualnej jednostce, mając na uwadze jej

Gminy Zarzecze Wiesława Kubickiego, Gazety

konkretne dobro i jej możliwości. Z drugiej

Codziennej Nowiny oraz Gazety Jarosławskiej.

strony, przy zachowaniu jej prywatności,

Wśród

prowadzona

przedstawiciele

jest

rehabilitacja

społeczna,

ucząca współpracy i współdziałania w grupie.

zaproszonych

gości

znaleźli

Środowiskowych

się

Domów

Samopomocy z Kamienia, Łopuszki Wielkiej,

Uczestnicy wzajemnie się wspierają,

Laszczyn

z filią w

Sieniawy,

dzielą ze sobą troski dnia codziennego.

Pruchnika

Opowiadając swoje życiowe doświadczenia

samorządowych:

uczą się aktywnego słuchania i wrażliwości.

Przeworskiego Zbigniew Kiszka, Wójt Gminy

Niektórzy z nich mieszkają sami, po powrocie

Zarzecze Wiesław Kubicki oraz sołtys wsi

ze Środowiskowego Domu Samopomocy nie

Zalesie Wiesław Stecko.

mają

możliwości

dzielenia

się

oraz

Podlesiu,

przedstawiciele
Starosta

władz
Powiatu

swoimi

przeżyciami, przemyśleniami, dlatego ich
pobyt w naszym ośrodku znaczy bardzo wiele,
to jest ich drugi dom, czasami może ten jedyny.
Terapeuci

są zawsze gotowi

wysłuchać,

poradzić, niekiedy wystarczy po prostu być
obok. Obecność drugiego człowieka sprawia,
że stajemy się lepsi.
W trakcie imprezy do dyspozycji była

Nieodzownym elementem w naszym

bryczka konna, która cieszyła się dużym

Domu jest celebrowanie urodzin uczestników.

zainteresowaniem. Uczestnicy pikniku mogli

Jest to ważny dzień, który świętujemy zawsze

w oryginalny sposób zwiedzić najbliższe

z upieczonym w pracowni gospodarstwa

okolice. Goście chętnie korzystali z fotobudki,

domowego tortem, śpiewanym tradycyjnym
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gdzie

otrzymali

pamiątkowe

zdjęcia.

wspólnej

Mimo pochmurnej pogody, każdy bawił się

udanej

zabawie

i

możliwości

wymiany doświadczeń.

z uśmiechem na twarzy i radością w sercu.
Takie

spotkania

sprzyjają

integracji

i nawiązaniu współpracy między różnymi
Środowiskowymi

Domami

Samopomocy,

które zostały powołane dla dobra wszystkich
tych, którzy na co dzień potrzebują wsparcia
i zrozumienia ze strony szerszego środowiska.
Ci ludzie, mimo swej niepełnosprawności,
potrafią

cieszyć

się

z

20

najmniejszych

grudnia

Środowiskowego

drobiazgów, a my, którzy z nimi egzystujemy,

mija

5-lecie

Domu

naszego

Samopomocy

w Zalesiu. Uczczenie tego dnia powiązane

powinnyśmy brać z nich przykład.

zostało ze spotkaniem wigilijnym, gdzie przy
jednym stole spotkają się nasi uczestnicy wraz
z

zaproszonymi

osobami

samotnymi.

Boże Narodzenie jest szczególnym świętem,
jest to czas, w którym nikt nie powinien
czuć

się

samotnym

i

zapomnianym.

Dbajmy o wszystkich, którzy nie mają
w tym czasie wsparcia ze strony najbliższych,
W listopadzie gościliśmy na zabawie
andrzejkowej

organizowanej

przez

zadbajmy o uśmiech na twarzy tych, dla

ŚDS

których

życie

zapisało

się

wyboistymi

w Łopuszce Wielkiej, a uczestnicy z filii

drogami. Środowiskowy Dom Samopomocy

w Łapajówce imprezowali w Zmysłówce,

w Zalesiu z filią w Łapajówce ma zawsze

którą

otwarte drzwi dla wszystkich pragnących na

to

zabawę

przygotował

ŚDS

w Laszczynach. Oprócz tańców przy muzyce

nowo poczuć się jak w prawdziwym domu.

na żywo, nasi podopieczni mieli okazję poznać
swoją

przyszłość

za

pomocą

wróżb

andrzejkowych, zasmakować w pysznych
daniach i w końcu nawiązać nowe znajomości.
Tego typu spotkania sprzyjają nawiązaniu
współpracy

między

poszczególnymi

Środowiskowymi Domami Samopomocy jak

Anna Pejner-Szymańska

również, a może przede wszystkim na
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZARZECZU
PAŹDZIERNIKOWE SPOTKANIE AUTORSKIE Z ELŻBIETĄ CHEREZIŃSKĄ
Niezwykła erudycja, miłość i pasja do

Władysławem Frenkielem synem Etki Daum,

historii, zwłaszcza średniowiecznej, otwartość

sekretarki

na czytelników… takie wrażenia towarzyszyły

którym powstały jej pierwsze książki „Z jednej

uczestnikom spotkania z pisarką Elżbietą

strony,

Cherezińską, które odbyło się w Gminnej

sekretarką Rumkowskiego. Dzienniki Etki

Bibliotece Publicznej 17 października 2018 r.

Daum”. Zdradziła czytelnikom jak wygląda

Zarzecze było kolejnym miejscem na
mapie

październikowych

praca

Chaima

z

nad

drugiej

Rumkowkiego,

strony”

powieściami

czy

dzięki

„Byłam

historycznymi

podkarpackich,

osadzonymi w średniowieczu „Odrodzone

długo wyczekiwanych spotkań czytelników

Królestwo”. Wyjaśniła okoliczności powstania

z

czterotomowej „Północnej drogi i Legionu”.

autorką.

Jego

organizacji

patronowała

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

Długa kolejka po autografy i znikające

w Rzeszowie, która koordynuje program

z naszych bibliotecznych półek książki autorki

Instytutu Książki - Dyskusyjne Kluby Książki.

świadczą, że miłość do historii

A taki DKK działa przy zarzeckiej Bibliotece

w czytelnikach zaszczepiona.

została

i spotkanie z Elżbietą Cherezińską uwieńczyło
pierwszy rok jego działalności.
Z pisarką o historii można by było
rozmawiać godzinami. Podczas spotkania,
Elżbieta

Cherezińska

opowiedziała

o początkach swojej przygody z literaturą,
o fenomenie spotkań z Szewachem Weissem,
byłym ambasadorem Izraela w Polsce, czy
PROJEKT „MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK”
Od

września

Biblioteka

Każdy trzylatek, który odwiedził naszą

uczestniczy w projekcie Instytutu Książki

Bibliotekę, otrzymał w prezencie Wyprawkę

„Mała Książka - Wielki Człowiek”. Zgodnie

Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze

z

projektu,

wiersze dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika.

mogą wziąć w nim udział dzieci urodzone

Za każdą wizytę w Bibliotece zakończoną

w 2015 roku oraz ich rodzice. Akcja ma

wypożyczeniem

zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek

z księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik

i

otrzymał naklejkę, a po zebraniu dziesięciu

założeniami

codziennego

2018

r.

pomysłodawców

czytania

z

dzieckiem.
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minimum

jednej

książki

zostanie uhonorowany imiennym dyplomem

tym samym relacje, które z całą pewnością

potwierdzającym

zaowocują w przyszłości.

jego

czytelnicze

zainteresowania. Dzięki akcji dzieci poznały
ważne

miejsce

dzieciństwa

na

czytelniczej

(bibliotekę)

pełnoprawnymi

i

W styczniu 2019 roku po odbiór

mapie

wyprawek czytelniczych zapraszamy dzieci

zostali

urodzone w 2016 roku.

uczestnikami

życia

kulturalnego.
Badania

wykazują,

że

dzieci

wychowywane pośród książek są bardziej
pewne siebie, mają większy niż rówieśnicy
zasób

słownictwa

i

dobrze

rozwiniętą

wyobraźnię. Pożytki z czytania mają także
konkretny wymiar materialny: czytające dzieci
osiągają sukcesy i zarabiają więcej od tych,
które nie czytają.
Nieodłącznym
dzieciom

w

wieku

elementem

czytania

przedszkolnym

jest

obecność rodzica/opiekuna, który nie tylko
wciela się w książkowych bohaterów, ale staje
się przewodnikiem w nowej przygodzie
przeżywanej wspólnie z dzieckiem, budując
„ZAKRĘCENI WOKÓŁ KSIĄŻKI”

„Zakręceni wokół książki” – pod takim
hasłem odbywają się w Bibliotece w roku
szkolnym
i

2018/2019

młodzieży.

zajęcia

Spotykamy

dla

się

dwa

dzieci
razy

w tygodniu: w każdy wtorek i czwartek
w godz. 17.00-18.15. Spędzony czas upływa na
czytaniu interesujących książek i zajęciach im
towarzyszących jak: rysowanie, drama, gry
planszowe. Wspólnie spędzonym czasem
udowadniamy, że czytanie jest modne, a im
więcej czytamy, tym więcej wiemy.
Magdalena Ćwikła
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ
Już po raz kolejny na terenie gminy

wielodzietnym, niepełnym, znajdującym się

Zarzecze została przeprowadzona Zbiórka

w trudnej sytuacji materialnej.

Darów w ramach Akcji „Pomóż dzieciom

Akcja jest Ogólnopolskim Programem

przetrwać zimę”. Akcja była prowadzona

Pomocy

w okresie od 3.12.2018 r. do 10.12.2018 r.

okresie i polega między innymi na organizacji

w

zbiórek i przekazywaniu darów najmłodszym.

szkołach na terenie gminy Zarzecze,

dzieciom

przedświątecznym

tj. Szkole Podstawowej w Żurawiczkach,

W

Zespole Szkół w Zarzeczu oraz w Zespole

o ogromnych sercach angażuje się z myślą

Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu, jak

o

również w siedzibie Gminnego Ośrodka

niepełnych, rozbitych, będących w trudnej

Pomocy Społecznej w Zarzeczu.

sytuacji materialnej. Gmina Zarzecze angażuje

W ramach Akcji zbierano: odzież,

ramach

w

dzieciach

żywność

Zebrane

rzeczy

z

rodzin

wielu

ludzi

wielodzietnych,

się w zbiórkę w ramach akcji od 2008 r.

zabawki, książki, art. szkolne, środki czystości,
słodycze,

przedsięwzięcia

Wszystkim osobom, które po raz

długoterminowa.

kolejny okazały dobre serce i nie był obojętny

są

los dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji

przekazane

rodzinom z terenu gminy Zarzecze, w tym

składam

serdeczne

podziękowania

za

włączenie się w akcję.
LIDERZY KOOPERACJI
Gmina Zarzecze w czerwcu 2018 r.
podpisała

porozumienie

o

naukowy przedstawiła tematykę dot. pomocy

współpracy

rodzinie.

z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej

W dniach 15-17 października 2018 r.

w Rzeszowie dotyczące realizacji projektu

przedstawiciele gminy Zarzecze uczestniczyli

Liderzy

w „Trzydniowym Partnerskim Spotkaniu

Kooperacji.

porozumienia

w

przedstawiciele

W

ramach

gminie
różnych

tego

Zarzecze

Wymiany

instytucji

Kolonia

Doświadczeń”
(Tomaszów

wypracowywali nowy model dotyczący pracy

i

z

prowadzono

rodziną,

jak

również

uczestniczyli

w szkoleniach i wymieniali doświadczenia.
W dniu

Lublinie.

W

w

Łaszczówce

Lubelski),

ramach

warsztaty,

Kraśniku

wyjazdu
podczas

były

których

została przedstawiona teoria i przykłady

30 października 2018 r.

kooperacji. Uczestnicy podnieśli wiedzę na

w spotkaniu udział wzięła dr hab. prof.

temat

nadzwyczajny Beata Szluz, która w sposób

możliwości i efektach współpracy.
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aspektów

prawnych,

realnych

Podczas wyjazdu odbyło się spotkanie
z

liderem

projektu

Powiatowym

„Schematom

Centrum

Pomocy

i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem

Stop”

społecznym.

Rodzinie

Było

to

bardzo

pozytywne

w Kraśniku. Projekt miał na celu wsparcie

doświadczenie

rodzin wielodzietnych, w tym z problemem

Stowarzyszenie pomaga bowiem rodzinom

bezrobocia. Następnie uczestnicy wyjazdu

bardzo kompleksowo, całościowo. Wspiera

gościli

więc

w

Stowarzyszeniu

Aktywności

„Bona

Wspierania
w

jednostki

uczestników.

samorządu

terytorialnego

Lublinie.

w pomocy rodzinie, która potrzebuje wsparcia.

Stowarzyszenie od lat realizuje projekty

W dniu 14 listopada 2018 r. odbyło się

związane między innymi ze zwalczaniem

spotkanie pracowników socjalnych, asystenta

ubóstwa

rodziny,

oraz

Fides”

dla

wyłączeniem

społecznym.

Celem stowarzyszenia jest między
innymi

wsparcie

społecznie

na

osób

poziomie

instytucjonalnym

i

Gminnego

Ośrodka

Pomocy Społecznej w Zarzeczu z coachingiem

wykluczonych

w ramach projektu Liderzy Kooperacji.

indywidualnym,

Jako gmina czujemy się wyróżnieni,

poprzez

że jesteśmy liderami w wypracowaniu nowego

organizowanie i udzielanie kompleksowej

modelu dotyczącego współpracy jednostek

pomocy

i pracy z rodziną.

oraz

społecznym

kierownika

aktywizacja

społeczna

PRZECIWKO ZJAWISKOM AGRESJI I PATOLOGII
Gmina

Zarzecze

od września

br.

Warsztaty

z

elementami

realizuje projekt pt. „Dzieci i młodzież z terenu

zastępowania

gminy Zarzecze przeciwko zjawiskom agresji

socjoterapeutyczne

i patologii”.

w Zespole Szkół w Zarzeczu.

W ramach projektu dzieci i młodzież

agresji

oraz

Treningu
warsztaty

prowadzone

były

Zainteresowaniem cieszyły się zajęcia

z terenu gminy

Zarzecze uczestniczyły

z robotyki, ponieważ jest to innowacyjne

w

elementami

działanie

zajęciach

zastępowania

z

na

terenie

gminy

Zarzecze.

warsztatach

Z terenu województwa podkarpackiego do

socjoterapeutycznych, zajęciach z robotyki,

realizacji programu zostało wytypowanych

kursie karate. W szkołach odbyły się spektakle

11 projektów, w tym projekt z Gminy Zarzecze.

profilaktyczne,
zorganizowano

agresji,

treningu

jak

również

spotkanie

z

zostało

Projekt

Mikołajem

Programu

oraz wycieczka.

i

Zajęcia z robotyki i kurs karate były

i

Szkole

Podstawowej

w

Ograniczania

Aspołecznych

BEZPIECZNIEJ

przeprowadzane w Zespole Szkół w Zarzeczu

realizowany jest w ramach

im.

Zachowań

RAZEM

Władysława

Stasiaka

na lata 2018-2020 w edycji 2018.

Żurawiczkach.
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Przestępczości

POMOC DLA OSÓB STARSZYCH, SAMOTNYCH, UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
W związku ze zbliżającym się okresem
zimowym

oraz

zwracamy

się

niskimi
z

prośbą

Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu

temperaturami,

osobiście lub telefonicznie pod nr 16 640 11 86

do

od poniedziałku do piątku w godzinach

wszystkich

mieszkańców gminy Zarzecze, abyśmy nie byli
obojętni

na

los

drugiego

od 7:00 do 15:00.

człowieka.

Uruchomiona jest również całodobowa

W przypadku osób, którym należałoby

bezpłatna infolinia 987 – pod jej numerem

pomóc, w tym w szczególności starszym,

można zgłaszać potrzebę udzielenia pomocy

samotnym,

osobie zagrożonej z powodu złych warunków

uzależnionym,

bezdomnym

prosimy zgłaszać informacje do Gminnego

atmosferycznych.
Anna Krzeszowska-Gwóźdź

OTWARCIE WIELOFUNKCYJNEJ WIATY PRZY REMIZIE OSP W MAĆKÓWCE
W dniu 13 października 2018 r. odbyło

włożyli ogromny wkład pracy społecznej przy

się uroczyste otwarcie i poświęcenie nowego

wykonaniu naszej wiaty – powiedział Sołtys

obiektu komunalnego – wiaty wielofunkcyjnej.

Wsi Maćkówka Piotr Szklarz.

Uroczystość ta zgromadziła przede wszystkim
władze

samorządowe

wykonawców

Gminy

inwestycji,

zaproszonych

gości

oraz

Po symbolicznym przecięciu wstęgi

Zarzecze,
a

przez

także

Gminy

Zarzecze

Wiesława

Kubickiego, Radnego Sejmiku Województwa

mieszkańców

Podkarpackiego

Sołectwa Maćkówka.
Inwestycja,

Wójta

Tomasza

Burego,

Przewodniczącego Rady Gminy Zarzecze
którą

oddajemy

była

Mariusza

Pieniążka,

Gwardiana

bardzo oczekiwana przez mieszkańców naszej

Eugeniusza

wioski. O nowej wiacie tanecznej mówiliśmy

w Maćkówce Macieja Obłozę, Wykonawcę

już od wielu lat, dlatego jestem dumny,

Jana Biskupa oraz najstarszego strażaka OSP

że udało nam się nam się to zrealizować.

Maćkówka

Nie byłoby to możliwe, dzięki zaangażowaniu

poświęcenie obiektu.

wielu osób. W tym miejscu pragnę bardzo
serdecznie

Kaczora,

Ojca

Stanisława

Prezesa

Obłozę

OSP

nastąpiło

Na zakończenie przedstawiciele wsi

podziękować Wójtowi Gminy

skierowali słowa podziękowania do Wiesława

Zarzecze Wiesławowi Kubickiemu oraz całej

Kubickiego za wieloletnią współpracę na rzecz

Radzie

możliwość

sołectwa. Zadanie zostało dofinansowane

sfinansowania tej inwestycji. Na ręce Prezesa

kwotą 10.000 zł z Podkarpackiego Programu

OSP w Maćkówce Macieja Obłozy składam

Odnowy Wsi na lata 2017-2020.

Gminy

Zarzecze

za

Barbara Zięba

podziękowania druhom strażakom, którzy
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ŚWIĘTO PSZCZELARZA W ZARZECZU
W dniu 9 grudnia 2018 r. Gminne Koło

pszczelarskie

i

z

dużym

powodzeniem

Pszczelarzy w Zarzeczu uroczyście obchodziło

prowadzą swoje pasieki. Są nimi Maria Pikuła

Święto

i Bogusława Ryznar.

Pszczelarza.

Członkowie

Koła

ze sztandarem i kapeluszami pszczelarskimi

Cieszymy się, że w naszej gminie rośnie

w ręku, czynnie uczestniczyli we Mszy

nam liczba pni pszczelarskich , bo mamy

św. składając dary ofiarne (miód, chleb i wino),

świadomość, że pszczoły mają bardzo duże

a także dwoje członków Koła Maria Pikuła

znaczenie na plony naszych pól , sadów,

i Tadeusz Stanowski odczytali niedzielne

ogrodów… Pożytek pszczół dla rolnictwa jest

czytania. Mszę św. odprawił ks. Proboszcz

20- krotnie większy niż miód i wosk dla

Zenon Ruchlewicz. W homilii przybliżył

pszczelarza. Wydajność miodu w naszych

pszczelarzom

Pszczelarzy

pasiekach jest niska, co związane jest ze słabą

pochwał

bazą pożytkową. Tylko nieliczni z nas mają

wypowiedział na temat miodu i pracy

możliwość wywożenia pszczół na tereny

pszczelarzy.

spadziowania.

Dla

„pszczelarstwo”

to

Św.

postać

Patrona

Ambrożego.

Sporo

Koło nasze od samego początku, a były
to czasy lat osiemdziesiątych minionego

Koła:

Stanisława

nie

z

żaden

nas
biznes,

to pożyteczne hobby.

wieku, miało bardzo pracowitych i ofiarnych
prezesów

wielu

Zarząd Koła dziękuje ustępującemu

Obłozę

wójtowi Wiesławowi Kubickiemu i wszystkim

z Łapajówki, Edwarda Pikułę oraz Zbigniewa

sołtysom za pomoc w sadzeniu drzew

Dryniaka z Zarzecza. Obecny prezes Stanisław

miododajnych

Surmiak z Siennowa znacznie powiększył

z

skład członkowski naszego Koła. Z wielką

podziękowanie Zarząd składa panu sołtysowi

pasją, nie szczędząc swego wysiłku, zabiega

Józefowi Skałubie, który swoim służbowym

u władz samorządowych gminy o pomoc

lokalem podzielił się z Kołem Pszczelarzy.

oraz

trucicielami

pomoc
pszczół.

w

walce

Szczególne

pszczelarzom w takich kwestiach, jak miejsce

Zarząd Koła ma apel i zarazem prośbę

na zebrania, dokumentację, sztandar, pomoc

do wszystkich rolników, by przestrzegali

przy

godzin wykorzystywania oprysków sadów

zadrzewianiu

i

pomoc

w

walce

z trucicielami pszczół.
Prezes

i roślin miododajnych.

wystarał

się

o

sponsora

Liczymy na pomoc

nowego Wójta Gminy - Tomasza Burego oraz

sztandaru. Jest nim członek Koła Tadeusz

Przewodniczącego

Płocica z Kisielowa, któremu dziękujemy za

Przeworskiego

taki podarunek. W Kole mamy dwie panie,

i dalszą pomoc sołtysów i radnych gminy.

które

po

mężach

odziedziczyły

-

Rady

Powiatu

Tadeusza

Kiełbowicza

Władysław Tęcza

hobby
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70-CIO LECIE LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO „ŻURAW” ŻURAWICZKI
14

października

Ochotniczej

Straży

br.

Pożarnej

Remizie
odbyła

Zbigniew, Kuras Grzegorz, Lalowicz Artur,

się

Malinowski Janusz, Mazur Mirosław, Michalik

uroczystość związana z 70-leciem utworzenia

Bronisław, Mikuła Stanisław, Obłoza Dariusz,

Ludowego Klubu Sportowego „ŻURAW”

Olbrycht Jan, Piątek Krzysztof, Rut Jerzy,

Żurawiczki. Uroczystość została rozpoczęta

Wiecheć

uroczystą Mszą Świętą w klasztorze Ojców

Krzysztof,

Bernardynów w Żurawiczkach, odprawioną

Adrian, Tytuła Jerzy, Wiecheć Rafał.

przez Ojca Gwardiana Eugeniusza Kaczora,
który

wygłosił

homilię

nawiązującą

Rafał,

Stęc

Florian,

Szczepański

Szabowski

Zbigniew,

Telega

Srebrne Odznaki otrzymali: Bieniasz

do

Jan, Bieniasz Leszek, Brzezowski Józef, Dziad

wychowania młodzieży przez sport, że można

Stanisław, Dziad Stanisław, Kaniuch Łukasz,

łączyć różne dobre wartości. Na koniec życzył,

Lemiech Bogusław, Michalik Jan, Rut Andrzej,

aby „Żuraw” wrócił do dawnej świetności.

Pieniążek

Na Mszy Świętej zgromadziło się około 200

Wychodnik Waldemar.

członków i sympatyków, aktualnych i byłych

Złote Odznaki otrzymali: Gujda Stanisław,

zawodników oraz zaproszonych gości.

Jarosz

Po Mszy Świętej uczestnicy udali się do
Remizy

na

dalszą

część

Stanisław,

Mirosław,

Stępak

Lisztoń

Stanisław,

Jan,

Mucha

Bogusław, Szular Michał.

uroczystości.

Zarząd

Klubu

„Żuraw”

Świętowanie rozpoczęto odegraniem Hymnu

zaproszonych

Narodowego oraz uczczono chwilą ciszy za

pamiątkowymi

zmarłych byłych zawodników oraz działaczy.

z okazji 70-cia Klubu. Otrzymali je: Andrzej

Spotkanie

Matusiewicz,

prowadził

były

Prezes

oraz

gości

uhonorował

oraz

imiennymi

Mieczysław

statuetkami

Kasprzak,

długoletni trener zespołu w okresach jego

Mieczysław

świetności,

Zbigniew Kiszka, Mariusz Pieniążek, Tadeusz

70-lecia
Po

a

zarazem

Klubu

powitaniu

autor

„Żuraw”

monografii

Jan

przystąpiono

do

Golba,

sponsorów

Bieniasz.

Kiełbowicz,

Daniel

wbijania

Szpejankowska,

Krawiec,

Anna

Małgorzata

Świderska-Ciupa,

Tomasz

gwoździe

Jamroży, Telega Jan, Zięba Jacek, Firma

zaproszonych

gości,

sponsorów, działaczy i zawodników.
Brązową

Odznakę

Podolak,

Helena

„Bamal”, Krzan Tomasz, Górska Małgorzata,
dla

Kałamarz Roman, Kubik Andrzej, Kudła

Okręgu Polskiego Związku Piłki Nożnej

Stanisław, Pelc Sławomir i Anna „Groszek”,

w Jarosławiu otrzymali: Bieniasz Paweł,

MAAW-SPORT Kiszka Wojciech, Pieniążek

Bieniasz

Stanisław,

Teresa, Pieniążek Izydor, Lorenc Jan, Jarosz

Dziedzic Jarosław, Dziedzic Mateusz, Jamroży

Mirosław, Pieniążek Marek, Mazur Paweł,

Wojciech,

Zasłużony

Barbara

Kubicki,

gwoździ w tablicę pamiątkową. Wbito 194
przez

Bury,

Wiesław

Bieniasz
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Miazga Andrzej, Chrobak Marian, Elżbieta

awansowała do wyższej klasy rozgrywkowej,

i Karol Benbenek, Stanowski Tadeusz, Jucha

bo

Julian i Płocica Mariusz.

W podziękowaniu za pracę w Klubie oraz

Po

wręczeniu

wyróżnień

odznaczonych

podziękował

w

imieniu

kol.

Michał

potencjał

opracowaniu

i

warunki

monografii

są

ku

wręczył

temu.

Janowi

Bieniaszowi okazały kosz kwiatów.

Szular, który stwierdził, że wyróżnienia

Tadeusz Kiełbowicz - uczestnik meczów

powinny zmobilizować do jeszcze bardziej

składając życzenia opowiadał o meczach

wytężonej

sportu.

przybliżając sylwetkę obrońcy Stanisława

Następnie głos zabrał Poseł Mieczysław

Gujdy, jako znakomitego obrońcy i dryblera

Kasprzak, który złożył życzenia z okazji

(w dzień po uroczystościach kolega Stanisław

jubileuszu

zmarł, Cześć jego pamięci).

pracy

oraz

dla

rozwoju

wręczył

okolicznościowy

upominek (piłki). Poseł Andrzej Matusiewicz

Tomasz Bury przekazał życzenia oraz piłki

również złożył życzenia oraz przypomniał

życząc dobrego grania. Takie same życzenia

historię zaciętych pojedynków z Klubami

sukcesów oraz piłki przekazał szef MAAW-

Przemyśla.

SPORTU Wojciech Kiszka.

Podkreślił,

że

latach

80-tych

Część

był to jeden z bardziej prężnie działających

oficjalną

zakończył

Klubów Sportowych byłego Województwa

optymistyczny wiersz, który napisał Jan

Przemyskiego. Wręczył również Prezesowi

Bieniasz,

okolicznościowy upominek i życzył powrotu

„Ale nam ten Żuraw bardzo dziś się chwieje,

do dawnej świetności.

skrzydła

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Wiesław

Może przyjdą kiedyś jeszcze lepsze lata.

Kubicki, który podkreślił dorobek Klubu od lat

Żuraw wyzdrowieje, będzie EKSRAKLASA”.

80-tych do chwili obecnej i życzył, by mógł

Po części oficjalnej opowieściom piłkarskiim

oglądać zespół tak, jak kiedyś w klasie

nie było końca, a koledzy z drużyny piłkarskiej

międzywojewódzkiej.

i sympatycy stwierdzili, że takie spotkania

Zbigniew

Kiszka

składając

życzenia

upominek,

w

swoim
oraz

podkreślił

mu

ostatnie
podcięto

zwrotki
dlatego

brzmią:
kuleje.

integracyjne powinny być częściej, nie tylko

wystąpieniu

z okazji jubileuszu.

okolicznościowy
rolę

a

sportu

w wychowaniu młodzieży oraz przedstawił
krótki opis zaciętych pojedynków z drużyną
Urzejowic, w której występował.
Mariusz
i

Pieniążek

podkreślił,

że

gratulował
jako

młody

jubileuszu
chłopiec

klasy kibicował „Żurawiowi” i pamięta jego
sukcesy. Chciałby, aby drużyna powróciła

Jan Bieniasz
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GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZARZECZU
PLAN IMPREZ SPORTOWYCH

Data

Godzina

Impreza/wydarzenie

Dyscyplina

15.12.2018

8:00-16:00

GAP Zarzecze

15.12.2018

17:00-22:00

22.12.2018

8:00-16:00

22.12.2018

18:00

23.12.2018

15:00-20:00

29.12.2018

15:00-20:00

30.12.2018

15:00-20:00

5.01.2019

15:00-20:00

6.01.2019
12.01.2019

19:00
15:00-20:00

19.01.2019

15:00-20:00

20.01.2019

8:00-16:00

20.01.2019

19:00

26.01.2019

15:00-20:00

27.01.2019

8:00-16:00

2.02.2019

15:00-20:00

3.02.2019

8:00-16:00

3.02.2019
02.03.2019

19:00
8:00-20:00

Turniej Gminnej Akademii Piłkarskiej
Zarzecze U9
I Kolejka
Amatorskiej Ligi Piłki Halowej Zarzecze
Turniej Gminnej Akademii Piłkarskiej
Zarzecze U8
GKS FUTSAL Zarzecze -Vivaldi
Chuwdu Dukla
II Kolejka
Amatorskiej Ligi Piłki Halowej Zarzecze
III Kolejka
Amatorskiej Ligi Piłki Halowej Zarzecze
IV Kolejka
Amatorskiej Ligi Piłki Halowej Zarzecze
V Kolejka
Amatorskiej Ligi Piłki Halowej Zarzecze
GKS FUTSAL Zarzecze -FT Przeworsk
VI Kolejka
Amatorskiej Ligi Piłki Halowej Zarzecze
VII Kolejka
Amatorskiej Ligi Piłki Halowej Zarzecze
Turniej Gminnej Akademii Piłkarskiej
Zarzecze Trampkarz
GKS FUTSAL Zarzecze -Vivaldi
Chuwdu Dukla
VIII Kolejka
Amatorskiej Ligi Piłki Halowej Zarzecze
Turniej Gminnej Akademii Piłkarskiej
Zarzecze Junior Młodszy
IX Kolejka
Amatorskiej Ligi Piłki Halowej Zarzecze
Turniej Gminnej Akademii Piłkarskiej
Zarzecze Junior Starszy
GKS FUTSAL Zarzecze - Zaczernie
Archidiecezjalny Turniej
Ruchu Światło -Życie

Turniej ALPH
GAP Zarzecze
II Polska Liga Futsalu
Turniej ALPH
Turniej ALPH
Turniej ALPH
Turniej ALPH
II Polska Liga Futsalu
Turniej ALPH
Turniej ALPH
GAP Zarzecze
II Polska Liga Futsalu
Turniej ALPH
GAP Zarzecze
Turniej ALPH
GAP Zarzecze
II Polska Liga Futsalu
Turniej Piłki Halowej

Jacek Zięba
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XXIV MIĘDZYNARODOWY MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ
W

dniach

7-9

grudnia

2018

r.

Przeworskiego

–

Tadeusza

Kiełbowicza,

14 zespołów w dwóch kategoriach wiekowych

Dyrektora Zespołu Szkół im. Wincentego

„JUNIOR”

Witosa w Zarzeczu - Bogusława Bąka.

oraz

„MŁODZICZKA”

uczestniczyło w rozgrywanym od 24 lat
„Turnieju

Mikołajkowym

Piłki

W wyniku trzydniowej rywalizacji

Ręcznej”.

zwycięzcami Turnieju zostali: Zespół Szkół

Drużyny z Polski, Słowacji i Ukrainy gościły,

Sportowych

w

Rzeszowie

jak co roku w Zarzeczu. Internat przy Zespole

„JUNIOR”

oraz

Kadra

Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu

w kategorii „MŁODZICZKA”.

służył sportowcom za hotel, natomiast hala
sportowa

Gminnego

Ośrodka

w

kategorii

Świętokrzyska

Składamy podziękowania dla Pana

Sportu

Zygmunta

Szumilaka

za

zaangażowanie

i Rekreacji w Zarzeczu oraz hala sportowa przy

w coroczną organizację turnieju. Zapraszamy

Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku,

za rok na XXV Jubileuszowy Międzynarodowy

to miejsca gdzie rozgrywano mecze.

Turniej Piłki Ręcznej.

Organizatorami tegorocznego Turnieju byli:
Starosta Powiatu Przeworskiego, Wójt Gminy
Zarzecze, Zespół Szkół im. Wincentego Witosa
w Zarzeczu oraz Uczniowski Klub Sportowy
„Koliber” w Zarzeczu.
Otwarcia turnieju dokonał Wójt Gminy
Zarzecze Tomasz Bury w obecności m.in.
Wicestarosty Powiatu Przeworskiego - Jerzego
Barbara Zięba

Mazura, Przewodniczącego Rady Powiatu
MIKOŁAJKOWY TURNIEJ BADMINTONA
2 grudnia 2018 r. w hali sportowej
Gminnego

Ośrodka

Sportu

i

upominki. Po przeszło dziesięciu godzinach

Rekreacji

gry poznaliśmy zwycięzców.

w Zarzeczu odbył się Mikołajkowy Turniej

W czasie trwania cyklu turniejów

Badmintona. Był to czwarty i ostatni turniej

Grand Prix Zarzecze 2018 prowadzona była

z cyklu Grand Prix Zarzecze 2018. W tym dniu

klasyfikacja generalna, która pozwoliła nam

do walki o podium stanęło 53 zawodniczek

wyłonić najbardziej aktywnych zawodników,

i zawodników w pięciu kategoriach.

osiągających najlepsze wyniki w każdym

Miłą niespodzianką okazała się wizyta
Świętego Mikołaja,

który

rozdał

z czterech turniejów.

słodkie
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Klasyfikacja

generalna

Kat. Open mężczyzn

przedstawia

się następująco:

1. Łukasz Pieniążek

Kat. Runners Up kobiet

2. Piotr Drak

1. Elżbieta Niedźwiecka

3. Przemysław Kuras

2. Wiktoria Pieniążek

Kat. Mikst

3. Aleksandra Rogoża

1. Agnieszka Gdula/Rafał Siwarga

Kat. Open kobiet

2. Paulina Michno/Piotr Drak

1. Irena Woźna

3. Małgorzata Gawlik/Marcin Potoczny

2. Katarzyna Domagalska

W czterech tegorocznych turniejach

3. Anna Sowińska

udział wzięło 30 kobiet i 50 mężczyzn.

Kat. Runners Up mężczyzn

Cieszy nas taka frekwencja i daje silną

1. Michał Wołoszyn

motywację do organizowania

2. Norbert Koprowicz

wydarzeń w latach następnych. Już dzisiaj

3. Piotr Bielko

możemy zdradzić, że podobny cykl turniejów

podobnych

odbędzie się w roku 2019.
Piotr Iwanko
ROZGRYWKI II POLSKIEJ LIGI FUTSALU W ZARZECZU

Gminny

Sportowy

Futsal

szczebla wojewódzkiego. W tym sezonie zajęli

biorąca

udział

czwartą pozycję a w ubiegłym wywalczyli

w rozgrywkach ligowych od pięciu sezonów.

wysokie drugie miejsce w województwie.

Największym osiągnięciem, jak dotąd, było

Mecze II PLF odbywają się na Hali GOSIR

zajęcie

w

Zarzecze

to

II

Podkarpackiej

Klub
drużyna

miejsca
II

w

Polskiej

rozgrywkach
Ligi

Futsalu

Zarzeczu.

Zapraszamy

gorąco

do

kibicowania naszej drużynie.

w sezonie 2016/2017. Obecnie w sezonie
2018/2019

drużyna

zwyciężyła

dwa

z rozgrywanych meczy ligowych z KF Stal
Mielec oraz Góralem Tryńcza. W turnieju
Eliminacyjnym Pucharu Polski Futsalu Okręgu
Wschodniego rozgrywanym 25 listopada br.
piłkarze GKS Futsal Zarzecze pokonali Futsal
Team Przeworsk oraz Tech-Project Futsal
Team Jarosław uzyskując awans do rozgrywek

Jacek Zięba
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TURNIEJE GMINNEJ AKADEMII PIŁKARSKIEJ
W miesiącach listopad oraz grudzień

Była to już trzecia edycja turniejów

w hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu

piłkarskich,

i Rekreacji w Zarzeczu odbywały się turnieje

popularnością. Warto również zaznaczyć,

piłkarskie

Łącznie

iż w chwili obecnej do Gminnej Akademii

w sześciu turniejach wzięło udział blisko 50

Piłkarskiej uczęszcza 120 adeptów piłki nożnej

drużyn

w wieku od 4 do 18 roku życia.

z

GAP

Zarzecze

województwa

CUP.

Podkarpackiego.

Turnieje były rozgrywane w kategoriach

które

cieszą

się

ogromną

Zapraszamy do udziału w kolejnej

trampkarza młodszego (rocznik 2005), orlika

edycji turnieju w 2019 roku.

(rocznik 2008), żaka (roczniki 2009 oraz 2010)
Łukasz Laska

oraz skrzata (roczniki 2011 oraz 2012).
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TURNIEJ SŁUŻBY OŁTARZA W PIŁCE HALOWEJ
Już po raz kolejny Zarzecze stało się
miejscem

rozgrywek

piłki

nożnej

był ks. Tomasz Walczak, duszpasterz LSO

dla

dekanatu Przeworsk II.

ministrantów z tutejszej oraz okolicznych

W kategorii ministrantów młodszych

parafii. 17 listopada 2018 roku na hali

zwyciężyli ministranci z parafii p.w. Matki

sportowej

Sportu

Bożej Nieustającej Pomocy w Wierzbnej,

i Rekreacji w Zarzeczu odbył się etap

natomiast w kategorii starszych z parafii

dekanalny X Archidiecezjalnego Halowego

Chrystusa

Króla

Turnieju w piłkę nożną Liturgicznej Służby

Zwycięzcy

poszczególnych

Ołtarza.

reprezentować

Gminnego

Turniej

Ośrodka

obejmował

ministrantów

i lektorów z parafii dekanatu Przeworsk II:
Cieszacin

Wielki,

Przeworsk

–

Mirocin,

Chrystus

Król,

w

będą

Przeworsku.

nasz

kategorii
dekanat

na

kolejnym, archiprezbiteralnym etapie turnieju.

Urzejowice,

Finał X Archidiecezjalnego Halowego

Wierzbna,

Turnieju odbędzie się 30 marca 2019 roku.

Zarzecze. Sportowcy rywalizowali w dwóch

Zwycięzcy

kategoriach:

automatycznie reprezentantami archidiecezji

szkoła

podstawowa

oraz

gimnazjum. Głównym organizatorem etapu

całego

turnieju

stają

się

przemyskiej na finale ogólnopolskim.
ks. Jakub Kustroń

ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR WÓJTA GMINY ZARZECZE
W słoneczną niedzielę 30 września

Przeworskiego i zarazem Przewodniczący

na łowisku PZW w Pełnatyczach odbyły się już

Rady Gminy Zarzecze Mariusz Pieniążek oraz

zgodnie z wieloletnią tradycją spławikowe

Prezes Z.O. PZW w Przemyślu Jan Bieniasz.

zawody wędkarskie o puchar Wójta Gminy

Puchary w klasyfikacji drużynowej

Zarzecze

w

klasyfikacji

drużynowej

i indywidualnej dla wszystkich uczestników

i indywidualnej dla wszystkich uczestników.

ufundował Wójt Gminy Zarzecze Wiesław

Oddzielne klasyfikację zorganizowano dla

Kubicki.

strażników

Przeworskiego w klasyfikacji indywidualnej

SSR

Powiatu

Przeworskiego,

Dla

drużynowej. W zawodach udział wzięło

ufundował Starosta Przeworski Zbigniew

36

Kiszka.

Dynowa,

Przemyśla,

Puchar

za

w

drużynówce

największą

w

Jarosławia,

ufundował Sekretarz Rady Powiatu Mariusz

Po

zakończeniu

zawodów

i

okolic.

puchary

dla

Pieniążek.

zwycięzców wręczali Wójt Gminy Zarzecze

wszystkich

rybę

Lubaczowa, Kańczugi, Przemyśla, Sieniawy,
Przeworska

klasyfikacji

oraz

Powiatu

do

z

miejsca

SSR

również w klasyfikacji indywidualnej oraz

zawodników

6-tego

strażników

Puchar

dla

startujących

strażników

największą rybę przekazał Jan Bieniasz.

Wiesław Kubicki, Sekretarz Rady Powiatu
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za

Serdecznie dziękujemy Wójtowi Gminy

Należy podkreślić, że w zawodach
udział wzięli młodzi wędkarze jak 9-cio letni

Wiesławowi

Kubickiemu,

Staroście

Franiu Drewniak i nieco starsi Patryk Nater,

Przeworskiemu

Hubert Nater. Mariusz Pieniążek przekazał

Sekretarzowi

dla Patryka i Huberta Naterów oraz Frania

Przewodniczącemu Rady Gminy Zarzecze

Drewniaka piękne albumy pokazujące zabytki

Mariuszowi

i architekturę Powiatu Przeworskiego.

współpracując z Zarządem Okręgu PZW

Zbigniewowi
Rady

Kiszce,

Powiatu

Pieniążkowi

zarazem

że

organizują

klasyfikacji

w Przemyślu (o czym świadczy piękne łowisko

zawodów złowili Patryk Nater, a wśród

w Przeworsku i Pełnatyczach) oraz Miejskim

strażników Robert Wołoszyński. Po zawodach

Kołem PZW „JAZ” Przeworsk wspaniałe

serwowano

zawody w Przeworsku i Pełnatyczach.

Największe

ciepły

ryby

w

posiłek

przygotowany

Jan Bieniasz

przez niezawodnego kol. Stanisława Flaka
(tak trzymaj Stasiu).

ZMIANY STAWEK ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
Zmiana stawki opłaty nie powoduje

Z dniem 1 stycznia 2019 roku zmianie
odbiór

konieczności składania nowej deklaracji przez

i zagospodarowanie odpadów komunalnych

właściciela nieruchomości, ponieważ każdy

na terenie Gminy Zarzecze. Nowe stawki będą

otrzyma zawiadomienie o wysokości nowej

wynosić odpowiednio: 6 zł od osoby/miesiąc

opłaty.

przy selektywnym gromadzeniu odpadów

przetargiem firmą odbierającą odpady z terenu

przez właściciela nieruchomości oraz 12 zł

naszej

od

Przedsiębiorstwo

ulegną

stawki

osoby/miesiąc

gromadzenia

opłat

przy

odpadów

za

nieselektywnym
przez

właściciela

związku

gminy

z

rozstrzygniętym

pozostanie
Gospodarki

nadal

Komunalnej

i Mieszkaniowej w Jarosławiu.
Od nowego roku zmianie ulegnie

nieruchomości.
Znaczący wzrost opłat za odbiór

W

system

odbioru

zimnego

popiołu,

który

i zagospodarowanie odpadów na terenie

co miesiąc będzie odbierany jako odpad

całego kraju związany jest z rosnącym kosztem

komunalny

unieszkodliwiania odpadów, wzrostem opłat

czarnym worku z odpadami zmieszanymi).

środowiskowych, a także coraz większą ilością
wytwarzanych odpadów.

zmieszany

(w

pojemniku

lub

Anna Baran

