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GMINNE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2021 ROKU
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIENNOWIE
Trwają roboty przy budowie pełnowymiarowej

z Myślenic. Wartość dostawy urządzeń sportowych

sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do budynku szkoły

wyceniono na 82.164,00 zł.

podstawowej w Siennowie. Wykonawcą jest firma
F.H.U.P. DOMREX z/s w Białobrzegach. Wartość robót
budowlanych

wynosi

dofinansowanie

2.051.236,92

Ministerstwa

Sportu

zł,
z

z

czego

programu

Sportowa Polska edycja 2020 to kwota 1.329.100 zł.
Obecnie

trwają

roboty

instalacyjne

i wykończeniowe wewnątrz budynku oraz budowa
niezbędnych

przyłączy

Odrębnym
wyłoniono

infrastruktury

postępowaniem

Wykonawcę

na

dostawę

technicznej.
przetargowym
wyposażenia

i sprzętu sportowego. Została nim firma Pesmenpol
PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W ZARZECZU
Zakończyło się zadanie związane z rozbudową
i modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Zarzeczu,
realizowane jest przez firmę Sanitex Sp. z o.o. z siedzibą
w

Tryńczy.

Inwestycja

współfinansowana

była

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu
Marszałkowskiego w kwocie 1 mln zł.
Wartość robót wyniosła 1.992.600 zł, z czego
pozyskane środki pomocowe wynoszą 1.029.915 zł.
Zakres robót obejmował budowę trzeciego rezerwowego
zbiornika wody czystej o pojemności 318 m3, montaż
instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kW, prace
remontowe posadzek i ścian pomieszczeń technicznych
oraz rozbudowa i przebudowa linii technologicznej do
uzdatniania wody w tym: zestaw aeracji, zestawy
filtracyjne-odżelazianie i odmanganianie, modernizacja
układów elektrycznych i sterowniczych.
Po

modernizacji

obiektu

praca

SUW

monitorowana jest zdalnie w budynku administracyjnym
Urzędu Gminy.
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BUDOWA KOTŁOWNI NA PALIWO GAZOWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZARZECZU
Umowę

na

realizację

zadania

zawarto

Powyższe roboty realizowane były równocześnie

13 kwietnia 2021 z firmą INWEST z Mielca. Przedmiotem

z

była budowa zewnętrznej doziemnej instalacji gazowej,

Mieszkaniowej, która również opalana jest paliwem

przystosowanie

gazowym.

pomieszczenia

technicznego

modernizacją

osiedlowej

kotłowni

Spółdzielni

w suterenach budynku szkoły na kotłownię gazową
zasilaną dwoma kotłami o łącznej mocy 654 kW,
wykonanie

instalacji

przebudowa

węzła

elektrycznej
cieplnego

w

i

sterowania,
pomieszczeniu

wymiennikowni w budynku Hali Sportowej GOSiR
w Zarzeczu.
Na powyższe zadanie otrzymano dofinansowanie
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a całkowita
wartość zadania wyniosła 456.625 zł.
TERMOMODERNIZACJA ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZALESIU
obelisku w centrum miejscowości oraz zakupie nowego
wyposażenia świetlicy wiejskiej.

W ramach Podkarpackiego Programu Odnowy
Wsi na lata 2021-2025 wioska Zalesie zrealizowała
Roboty wykonane w ramach Programu zbiegły się

inwestycję polegającą na montażu drzwi wejściowych od
strony zachodniej oraz budowie schodów terenowych.

w

czasie robót

termomodernizacyjnych budynku,

Zadanie obejmowało również zagospodarowany teren

na które Gmina Zarzecze otrzymała dofinansowanie

przy świetlicy wiejskiej.

z

Wojewódzkiego

Funduszu

Ochrony

Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 53.079,05 zł.

Koszt inwestycji wyniósł 32.088,73 zł, z czego

Wartość

12.000,00 zł pochodzi z dotacji przyznanej przez Urząd

robót

wyniosła

157.623,22

zł,

Podkarpackiego.

co oznacza, że Gmina poniosła koszt 104.544,17 zł

Na kolejne lata mieszkańcy Zalesia w ramach Programu,

na realizację tego zadania. W ramach termomodernizacji

zaplanowali nowe zadania polegające m.in. na poprawie

budynku zostało docieplone 277 m2 oraz została

infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, przebudowie

zmodernizowana instalacja centralnego ogrzewania wraz

Marszałkowski

Województwa

z montażem nowego kotła gazowego o mocy 30 kW.
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DOCIEPLENIE BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO W KISIELOWIE
W ramach zadania docieplone zostały ściany
zewnętrzne o powierzchni 277 m2 metodą lekko-mokrą
wraz z wyprawą elewacyjną akrylową cienkowarstwową.
Wykonawcą była Firma Remontowo-Budowlana Piotr
Lonc z Kisielowa. Wartość robót wyniosła 24.359,40 zł,
z czego 4.000 zł zostało pokryte ze środków funduszu
sołeckiego wsi Kisielów.

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROŻNIATOWIE NA ŻŁOBEK
Od

kwietnia

roboty

rozbudowę budynku szkoły o wiatę rekreacyjną

sposobu

połączoną z placem zabaw o nawierzchni tartanowej.

użytkowania, przebudowa i rozbudowa pomieszczeń

Zadanie dofinansowane zostało z programu

szkolnych na żłobek w budynku Szkoły Filialnej

rządowego Maluch+ edycja 2021 Ministerstwa Pracy

im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Rożniatowie wraz

i Polityki Społecznej. Całkowity koszt inwestycyjny

z budową placu zabaw”. Wykonawcą części budowlanej,

zadania wyniósł 581.542,78 zł, natomiast wartość

sanitarnej

zakupionego wyposażenia opiewa na kwotę 100.002 zł.

budowlane

przy

i

do

czerwca

zadaniu

pn.:

elektrycznej

trwały

„Zmiana

była

firma

„Zawpol”

z Sieniawy, natomiast plac zabaw zrealizowała firma
„Apis” z Jarosławia. Wyposażenie żłobka dostarczały
różne

firmy

po

przeprowadzonych

procedurach

przetargowych.
Prace adaptacyjne polegały na zmianie funkcji
obiektu szkolnego na placówkę żłobka w tym:
przebudową

wszystkich

instalacji

wewnętrznych,

dostosowaniem pomieszczeń do istniejących wymogów
przeciwpożarowych oraz sanitarno-higienicznych oraz
REMONT DACHU NA BUDYNKU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ZALESIU ORAZ MONTAŻ
ZADASZENIA WEJŚCIA GŁÓWNEGO I PLATFORMY WINDOWEJ W PRZY BUDYNKU ŚDS W ŁAPAJÓWCE
Poprawiono

stan

techniczny

i

komfort

W Łapajówce w celu zabezpieczenia przed

użytkowania budynków ŚDS na terenie gminy. W Zalesiu

czynnikami

we wrześniu zakończono roboty remontowe polegające

i wejścia głównego wykonano zadaszenie o wartości

na wymianie pokrycia dachowego wraz z montażem

25.000 zł. Wykonawcą w/w robót była Firma Handlowo-

wiatroizolacji o pow. 240 m2, wykonano naprawę

Usługowa „DACH-POL” Piotr Hajduk. Na przedmiotowe

kominów oraz uszczelniono istniejące okna połaciowe.

roboty otrzymano dotację od Wojewody Podkarpackiego

Koszt robót wyniósł 44.500 zł.

w kwocie 50.000 zł.
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PRZEBUDOWA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU KOMUNALNYM ARKADY
Ze względu na zły stan techniczny wewnętrznych

Zawada z Sieniawy. W trakcie realizacji zadania konieczne

instalacji sanitarnych, dokonano ich kompleksowej

było wykonanie nowego przyłącza wodociągowego.

wymiany. Roboty obejmowały wykonanie nowych

Obecnie systemem gospodarczym prowadzone

instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacji sanitarnej

są prace naprawcze łazienek w lokalach mieszkalnych

oraz instalacji C.O. z montażem grzejników i nowych

po zakończonych robotach instalacyjnych. Wartość

przyborów sanitarnych. Wykonawcą powyższych robót

powyższego zadania to kwota 150.000 zł.

była firma Usługi Ogólnobudowlane AGBUD Agnieszka

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU STAREJ SZKOŁY
W ZARZECZU NA GMINNĄ BIBLIOTEKĘ I CENTRUM KULTURY W ZARZECZU
W dniu 19 listopada 2021 r. w Urzędzie Gminy

Dzięki realizacji tego zadania mieszkańcy będą mieli

Zarzecze nastąpiło podpisanie umowy na realizację

lepszy dostęp do usług kulturalnych w nowym obiekcie.

przedmiotowej inwestycji. Wyłonionym wykonawcą
w drodze przetargu została firma Usługi RemontowoBudowlane Grzegorz Pacuła z Muniny. Wartość robót
budowlanych po przetargu wynosi 4.278.212,57 zł,
termin realizacji został określony na 14 miesięcy.
W przyszłym roku zostaną ogłoszone przetargi na
dostawę wyposażenia dla przenoszonych z zarzeckiego
pałacu dwóch jednostek, czyli Centrum Kultury i Gminnej
Biblioteki Publicznej.

PRZEBUDOWA CZTERECH PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCIACH ZALESIE I ŻURAWICZKI
Przedmiotem inwestycji była przebudowa dwóch

dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji

przepompowni ścieków w Zalesiu i dwóch przepompowni

Lokalnych 400.000 zł.

ścieków w Żurawiczkach w zakresie: wykonanie obejścia
remontowego, wymiana skorodowanych zbiorników
stalowych na zbiorniki prefabrykowane z polimerbetonu,
modernizację układu sterowania, montaż żurawia
słupowego, wymianę ogrodzenia, montaż oświetlenia,
utwardzenie części terenu oraz urządzenie terenu
otaczającego
Wartość

pompownię,

zadania

wyniosła

rozruch
535.050

przepompowni.
zł,

w

tym
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BUDOWA PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH PEŁNATYCZE I ZARZECZE
montaż sześciu urządzeń placu zabaw i elementów małej
architektury.

Koszt

wykonania

inwestycji

wyniósł

59.301,65 zł, a Wykonawcą robót była firma DELTA CERT
z Rzeszowa.
Drugi plac zabaw realizowała firma INTERTORG
z Sanoka. Na terenie Szkoły Podstawowej w Pełnatyczach
istniejący szkolny plac zabaw został wyposażony w nowe
urządzenia zabawowe, elementy małej architektury,
urządzenia siłowni plenerowej oraz chodnik z kostki
brukowej. Wartość robót wyniosła 51.288,82 zł.
Na powyższe zadanie Gmina Zarzecze otrzymała
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach
PROW w kwocie 88.007 zł.
Dodatkowo z terenu szkolnego zostały usunięte
stare drzewostany oraz wykonane nowe frontowe
ogrodzenie

Zakończono budowę dwóch placów zabaw na
terenie

Gminy

Zarzecze.

Pierwszy

panelowe

na

wartość

10.933,47

zł.

W miejscowości Kisielów istniejący plac zabaw został

powstał

doposażony o nowe dwa urządzenia zabawowe na kwotę

w miejscu istniejącego placu zabaw w Zarzeczu

15.006,00 zł.

na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego. W zakresie
robót była budowa ogrodzenia panelowego z furtką oraz

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZARZECZU NA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
ORAZ BUDOWA PLACU ZABAW NA TERENIE SZKOŁY
W

związku

z

koniecznością

dostosowania

dymu. Zakres robót obejmował również wymianę

pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na oddziały

hydrantu wewnętrznego. Ze względu na wymogi

przedszkolne na kondygnacji piętra do aktualnych

sanitarne, zmodernizowano również łazienki dla dzieci.

wymogów przeciwpożarowych i sanitarno-higienicznych

Całkowita wartość wykonanych robót to 133.982 zł.

dokonano przebudowy budynku szkolnego.

Ze względu na zły stan techniczny istniejącego

Celem przedmiotowych robót było wydzielenie

drewnianego placu zabaw, dokonano jego wymiany na

pomieszczeń przedszkola jako odrębnej strefy pożarowej.

atestowane urządzenia zabawowe konstrukcji stalowej

Prace obejmowały obudowanie przeciwpożarowe klatki

malowane proszkowo. Wykonawcą robót była firma

schodowej drzwiami dymnoszczelnymi EIS60 wraz

APIS z Jarosławia. Koszt modernizacji placu zabaw

z montażem okna i instalacji oddymiającej wraz czujkami

wyniósł 39.594 zł.

dymu i sygnalizacją akustyczną, reagującą na obecność
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DOBUDOWA I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY ZARZECZE
W

bieżącym

roku

dokonano

rozbudowy

Obecnie trwają prace związane z budową

oświetlenia ulicznego w Zarzeczu w kierunku Przeworska.

oświetlenia

W

sieć

w Zarzeczu, Maćkówce oraz Żurawiczkach, które

energetyczna kablowa o długości 464 mb zasilająca

wyceniono na kwotę 37.429 zł, z czego 24.000 zł zostanie

13 słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED.

pokryte z funduszy sołeckich poszczególnych wsi.

ramach

zadania

została

wybudowana

ulicznego

przy

drogach

dojazdowych

Wartość robót wyniosła 65.190 zł.
BUDOWA CHODNIKÓW PRZY DROGACH GMINNYCH
Zakończono budowę chodnika w Zarzeczu przy

W trakcie realizacji jest budowa systemem

ul. Nadrzecznej na odcinku 100 mb. Wykonawcą

gospodarczym chodnika wraz z kładką dla pieszych przy

została firma F.H.U. Płotex Mariusz Płocica. Wartość

drodze gminnej w Maćkówce w kierunku przysiółka

robót wyniosła 44.181,60 zł z czego w ramach środków

Potok. Koszt wykonania w/w chodnika szacuje się

Funduszu Sołeckiego pokryto kwotę 30.000 zł.

na 50.000 zł.

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH
W Rożniatowie i Zarzeczu zostały poddane

tłuczniowej przy użyciu równiarki oraz kruszywa frakcji

przebudowie drogi gminne o nawierzchni tłuczniowej

0-31,5 mm według zapotrzebowania zgłaszanymi przez

wraz ze stabilizacją gruntu cementem o łącznej długości

sołtysów poszczególnych wsi.

837,00 mb. Wykonawcą w/w robót była firma Usługi
Transportowe Piotr Jedynak z Wierzbnej, która roboty
wykonała za kwotę 107.769,22 zł.
Systemem gospodarczym przebudowano drogi
gminne w Pełnatyczach i Maćkówce. Nowe nawierzchnie
betonowe zyskało trzy drogi dojazdowe o łącznej długości
520 m. Koszt wykonania robót szacuje się na kwotę
83.000 zł.
W Siennowie wykonano odwodnienie drogi
gminnej poprzez rów kryty o śr. 600 mm na długości
120mb, gdzie wody opadowe z jezdni odprowadzane są
korytem liniowym o dł. 20 mb. Koszt wykonania
powyższych robót wynosi 40.000 zł.
Cząstkowe

remonty

dróg

o

nawierzchni

asfaltowo-bitumicznych wykonywane były sukcesywnie
„remonterami”, natomiast remonty dróg o nawierzchni
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ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
W celu poprawy gospodarki wodno-ściekowych
dokonano

rozbudowy

sieci

W miejscowości Maćkówka przysiółek „Potok”

wodociągowych

rozbudowano sieć wodociągową na odcinku 600 mb.

i kanalizacyjnych w ciągach dróg dojazdowych do nowych

Powyższe

roboty

realizowane

były

systemem

zabudowań przy ul. Widokowej w Zarzeczu. Koszt zakupu

gospodarczym przez pracowników gospodarczych Gminy

materiałów do realizacji powyższego zadania wyniósł

Zarzecze.

13.100 zł.
BUDOWA CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH KISIELÓW I SIENNÓW
Zadanie realizowała Firma Usługowa Hubert

Drugą częścią zadania była budowa chodnika

Ślimak z Bachowa. W ramach zadania został wybudowany

w miejscowości Siennów o długości 120 mb wraz

chodnik przy drodze powiatowej Kisielów – Cieszacin

z systemem kanalizacji deszczowej oraz poszerzeniem

Mały w m. Kisielów o długości 353 mb wraz z systemem

jezdni. Koszt tego obiektu wyniósł 86.156,27 zł. Zadanie

kanalizacji

współfinansowane

deszczowej

oraz

poszerzeniem

jezdni.

Wartość robót wyniosła 241.064,87 zł.

było

w

ramach

porozumienia

z Powiatem Przeworskim w kwocie 200.000 zł.

ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PRZEWORSKU
W bieżącym roku poprawiła się jakość dróg
istniejących palach żelbetowych oraz dodatkowym
powiatowych na terenie naszej gminy. Wyremontowane

rzędzie projektowanych pali prefabrykowanych.

zostało dwa odcinki dróg. Pierwszy z nich na drodze

Nowy most będzie obiektem normatywnym

relacji Zarzecze-Żurawiczki o długości 1,2 km oraz drugi

i bezpiecznym dla użytkowników drogi, w tym dla ruchu

długości 700 metrów na Parcelacji Pełnatyckiej.

pieszego

Obydwa odcinki to koszt blisko 1 mln zł sfinansowany

powodziowego.

w całości przez Powiat Przeworski.

2,5 mln zł, wykonawcą była firma INTOP z Warszawy.

i

spowoduje

minimalizację

Wartość

robót

zagrożenia
wyniosła

Ważną inwestycją była przebudowa mostu na
rzece Mleczka Wschodnia w ciągu drogi powiatowej
Zarzecze– Bystrowice. Przebudowa polegała na rozbiórce
istniejącego,

nienormatywnego

mostu

i

budowie

nowego obiektu o konstrukcji nośnej posadowionej na

Inwestycje UG Zarzecze
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JUBILEUSZ POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO W ZARZECZU –„ ZŁOTE GODY”
W 2020 roku Prezydent RP odznaczył Medalami

Helena i Edward Czubowie, Zofia i Antoni Drabikowie,

za ,,długoletnie pożycie małżeńskie” 18 par z terenu

Urszula i Andrzej Dziedzicowie, Zofia i Marian

Gminy Zarzecze. Wręczenie odznaczeń nastąpiło w dniu

Kurasowie, Anna i Franciszek Magoniowie, Janina

27 października 2021 r. w Zabytkowym Pałacu

i Tadeusz Mikułowie, Maria i Jan Pańczakowie,

w Zarzeczu. Medale jubilatom za 50 wspólnie przeżytych

Władysława i Kazimierz Wywrotowie oraz Antonina

lat oraz kwiaty wręczył Tomasz Bury

i Bronisław Drabikowie, którzy w 2020 roku obchodzili

- Wójt Gminy

Zarzecze. Życzył zdrowia, radości, miłości oraz wszelkiej

,,Diamentowe gody” - 60 rocznicę ślubu.

pomyślności, na kolejne wspólnie spędzone lata.

Podsumowaniem jubileuszy były pamiątkowe

Medale z okazji 50–lecia małżeństwa otrzymali
Państwo

Stanisława

i

Wincenty

zdjęcia i wspólny obiad oraz występy dzieci. Jubilaci mieli

Balawendrowie,

możliwość zwiedzania Pałacu oraz Muzeum w Zarzeczu.

Zofia i Bolesław Bluczakowie, Helena i Jan Buczkowie,

Edyta Kacza

WIDOWISKO PLENEROWE „NOC ŚWIĘTOJAŃSKA.
POWRÓT DO LUDOWYCH WIERZEŃ I TRADYCJI”
Zabytkowy zespół pałacowo–parkowy w Zarzeczu

Scenariusz do przedstawienia powstał na podstawie

w dniu 26 czerwca br. stał się sceną, na której rozegrało

publikacji p. Katarzyny Ignas (etnograf) pt. „Topiec, błąd,

się

lizibożek

niecodzienne

widowisko

plenerowe

–

Noc

Świętojańska.

i

dzidko.

demonologicznych

z

Relikty
okolic

ludowych

wierzeń

Przeworska”.

Twórcą

Prace nad widowiskiem rozpoczęły się już

scenariusza była Marta Gzowska – Sawicka – aktorka,

w marcu, kiedy to odbyły się pierwsze konsultacje do

scenarzystka, na co dzień pracująca w teatrze w Bielsko –

scenariusza oraz rekrutacja młodzieży i spotkania

Białej.

z zespołami śpiewaczymi.

Rafał Sawicki - aktor, reżyser, na co dzień pracuje

powstania
odtworzenia

widowiska
pieśni

charakterystycznych

była
i

dla

Główną przyczyną do
chęć

kreatywnego

wierzeń
regionu

Reżyserii

spektaklu

natomiast

podjął

się

w teatrze w Bielsku – Białej, ma na swoim koncie wiele

ludowych

aktorskich nagród.

przeworskiego.
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Intensywne prace nad widowiskiem miały

że było to wyjątkowe przedsięwzięcie dzięki któremu

miejsce na dwa tygodnie przed premierą. Próby

zabytkowy park ożył. Pani Anna Schmidt – Wiceminister

odbywały się każdego dnia, po kilka godzin. Młodzież

Rodziny i Polityki Społecznej natomiast pogratulowała

ćwiczyła układy taneczne pod okiem Katarzyny Gocał –

włodarzowi

choreograf. Odtwórcy ról i narratorzy ćwiczyli swoje

niepowtarzalnego widowiska na skalę krajową.

gminy

pomysłu

i

realizacji

takiego

teksty pod czujnym okiem reżysera, a Zespoły Śpiewacze

Organizatorami wydarzenia byli Wójt Gminy

z Maćkówki, Kisielowa i Rożniatowa oraz Kapela

Zarzecze i Centrum Kultury w Zarzeczu, partnerami byli:

z

pieśni

Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo – Parkowy oraz

i motywy ludowe z muzykiem Witoldem Brodą.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zalesiu. Patronat

Efekt ciężkiej pracy wszystkich osób zaangażowanych

Honorowy nad wydarzeniem objęła Pani Anna Schmidt –

w przygotowanie Nocy Świętojańskiej licznie zebrana

Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, a zadanie

publiczność obejrzała 26 czerwca późnym wieczorem.

dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury,

Ważnym elementem całego przedsięwzięcia była gra

Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu

świateł na wyspie i stawie, co pozwoliło się przenieść

Narodowego

w nieco baśniowy świat.

Serdecznie podziękowania kierujemy do sponsorów, bez

Gniewczyny

Łańcuckiej

szlifowali

Centrum

Kultury

EtnoPolska

2021.

Spektakl został podzielony na dwie części

których wsparcia nie możliwe było by zrealizowanie

nawiązujące do żywiołów ognia i wody, motywem

zamierzonych celów, a są to: Starostwo Powiatowe

przewodnim była młodzieńcza miłość, a w role młodych

w Przeworsku, Firma Budinstel, firma Apis, GPR Guma

dziewcząt i chłopców wcieliła się młodzież mieszkająca

Plastic Recycling, Jan-Pol, Towarzystwo Ubezpieczeń

w Gminie Zarzecze i okolicznych miejscowościach. Młodzi

Wzajemnych TUW, Reh-med oraz Heron. Dziękujemy

ludzie pięknie odegrali swoje role, a całości dopełniła

również wszystkim wspaniałym artystom: młodzieży,

muzyka na żywo oraz piękne projekcje multimedialne.

członkom Zespołów Śpiewaczych, Kapeli Ludowej

Podsumowując widowisko Tomasz Bury – Wójt
Gminy

Zarzecze

podziękował

wszystkim,

z Gniewczyny Łańcuckiej za ich niezwykłe zaangażowanie

którzy

i osobisty wkład w realizację widowiska.

przyczynili się do przygotowania widowiska i podkreślił,

Barbara Szczygieł
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REALIZACJA PROJEKTU PN.: „WYPOSAŻENIE CENTRUM
KULTURY SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU KULTURALNEGO”
W dniu 20 lipca 2021 r.

wzbudzenie zainteresowania sławnymi kompozytorami,

Centrum

Kultury

twórcami światowego formatu. Zakup fortepianu, stołów

rozpoczęło

i krzeseł przyczyni się również do ubogacenia oferty

w

Zarzeczu

realizację zadania pn.: „Wyposażenie Centrum Kultury

kulturalnej Centrum Kultury.

szansą

Zakupione stoły i krzesła będą doskonałym zapleczem

na

zwiększenie

potencjału

kulturalnego”

w ramach Programu Infrastruktura domów kultury.

techniczno-materiałowym do prowadzenia warsztatów,

W

fortepian

zajęć kulturalnych i zapewnią komfort podczas gdy będą

koncertowy oraz stołek do tegoż fortepianu, a także stoły

odbywać się koncerty i inne wydarzenia kulturalne.

(10 szt.) i krzesła (60 szt.).

Całkowita wartość zadania wynosi 100.520 zł. Kwota

ramach

zadania

został

zakupiony

Głównymi celami tego projektu jest zapewnienie

dofinansowania wynosi 75.000 zł.

dogodnych warunków do realizacji celów statutowych
Centrum Kultury w Zarzeczu oraz zwiększenie oferty
edukacyjnej
organizację
szerokiego

dla

lokalnej

spotkań,

społeczności,

koncertów,

poprzez

warsztatów

grona odbiorców; wzbogacenie

dla

oferty

artystycznej; wzmocnienie działalności o charakterze
ponadregionalnym; stworzenie możliwości czynnego
udziału widowni w działaniach kulturalnych Centrum
Kultury

oraz

zainteresowanie

odbiorców

oferty

kulturalnej muzyką klasyczna, kameralną, czy jazzową,
a nie tylko muzyką popularną i rozrywkową. Istotnym

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu
celowego.
Barbara Szczygieł

celem zadania jest również zainteresowanie wszystkich
grup wiekowych i społecznych edukacją muzyczną,
uwrażliwieniem tych grup na piękno muzyki klasycznej,

INAUGURACJA OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI AKADEMIA CARITAS DZIECIOM
ORAZ DOŻYNKI GMINNE
„Otwórzmy dzieciom drzwi do marzeń” – to hasło
ogólnopolskiej

akcji

Akademia

Caritas

na terenie zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego.

Dzieciom;

W tym też dniu odbyło się Gminne Święto Plonów.

to kontynuacja dobrze znanej z lat ubiegłych kampanii

Organizatorem imprezy był Wójt Gminy Zarzecze

Tornister Pełen Uśmiechów. W tym roku, oprócz

Tomasz Bury oraz Caritas Polska.

wyprawek szkolnych, Caritas ma także dla najmłodszych
nowoczesne

pracownie

do

nauki

Uroczystość rozpoczęła się od przejazdu bryczek

przedmiotów

spod plebanii w Zarzeczu na teren zabytkowego parku po

przyrodniczych, które są przekazywane do świetlic

czym została odprawiona uroczysta Msza święta polowa

prowadzonych przez Caritas w całej Polsce. Akcja ta miała

pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Adama Szala.

swoją inaugurację w Zarzeczu 22 sierpnia 2021 r.

Następnie Tomasz Bury – Wójt Gminy Zarzecze w swoim
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przewodnictwo Mszy św. Słowa podziękowania włodarz
skierował

również do

Gospodyń

Wiejskich,

sołtysów, wieńczarzy,
starostów

dożynek

Kół
za

zaangażowanie w przygotowanie części związanej
z obrzędami dożynkowymi. Wójt Gminy Zarzecze wyraził
słowa uznania dla Caritas Polska i Caritas Archidiecezji
Przemyskiej, dzięki którym na terenie naszej gminy
realizowanych jest wiele projektów.

Pięknie o akcji Caritas Dzieciom i o tradycji

Kolejnym istotnym punktem uroczystości była

dożynek wypowiadali się zaproszeni goście w osobach:

część obrzędowa związana z dożynkami. Starostowie

Anna Schmidt – Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej,

dożynek pani Małgorzata Lubecka i pan Michał Cząstka

Marek Kuchciński – Marszałek Sejmu RP, Piotr Pilch –
Wicemarszałek

Województwa

(mieszkańcy wsi Zalesie) przekazali na ręce Wójta Gminy

Podkarpackiego,

chleb symbol szacunku dla ziemi i pracy rolnika.

Bogusław Urban – Starosta Przeworski, Tomasz

Następnie odbyło się uroczyste przekazanie przez

Wasielewski – przedstawiciel Związku Rodowego

wieńczarzy wieńców uwitych z tegorocznych plonów

Dzieduszyckich. O działalności Caritas Polska pięknie

sołtysom z poszczególnych miejscowości Gminy Zarzecze.

zebranym opowiedział ks. dr Marcin Iżycki – Dyrektor

Na koniec wieńczarki z Zalesia przekazały wieniec główny

Caritas Polska, który w swoim imieniu oraz w imieniu ks.
Artura

Jańca

–

Dyrektora

Caritas

ks. Marcinowi Iżyckiemu, który wieniec zabrał ze sobą do

Archidiecezji

siedziby głównej Caritas w Warszawie. Oprawę muzyczną

Przemyskiej przekazał na ręce Wójta Gminy Zarzecze

części obrzędowej przygotowały Zespoły Śpiewacze

specjalne podziękowanie za współpracę i zorganizowanie

z Maćkówki, Kisielowa i Rożniatowa.

inauguracji akcji Caritas Dzieciom.

Po części obrzędowej odbyły się liczne występy

Następnie odbył się punkt kulminacyjny akcji:

artystyczne w wykonaniu dzieci, młodzieży i seniorów.

uczniowie klas I-III z terenu naszej gminy otrzymały

Wystąpiła

wyprawki szkolne od Caritas w ramach Akademii Caritas

także

Kapela

Podwórkowa

BEKA.

Wydarzeniami towarzyszącymi były pokazy naukowe

Dzieciom, a schola z bazyliki w Przeworsku pod

Centrum Nauki Kopernik, stanowisko ŚDS oraz warsztaty

przewodnictwem pani Moniki Kmiecik upiększała ten

rękodzielnicze, stanowisko Klubu Seniora, swój namiot

ważny moment.

miał

również

Samodzielny

Oddział

Jana

Karola

Chodkiewicza Ziemi Jarosławskiej. Nie zabrakło wielu
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atrakcji dla dzieci, ponadto przybyli motocykliści, leśnicy,
zaprezentowała

się

Zarzecka

Fundacja

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się

Sportów

w przygotowanie i uświetnienie tak ważnej uroczystości

Lotniczych i Modelarskich.

jak Gminne Święto Plonów i Inauguracja Ogólnopolskiej

Panie z KGW z terenu naszej gminy serwowały na

Akcji Akademia Caritas Dzieciom.

swoich stoiskach tradycyjne potrawy. Obok Pałacu

Słowa podziękowania kierujemy również do

natomiast znajdował się mobilny punkt szczepień,

sponsorów bez których wsparcia nie było by możliwe

poradnictwo dietetyczne, pokazy wozów i sprzętu

zorganizowanie tego wydarzenia; dziękujemy firmie

strażackiego,

PŁOTEX Mariusz Płocica, Firmie Skład Budowlany

pokaz

udzielania

pierwszej

pomocy

przygotowany przez OSP z Zarzecza. Swoje stanowisko

Gałuszka oraz Nadleśnictwu Kańczuga.

miał Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,

Barbara Szczygieł

gdzie można było zmierzyć ciśnienie, czy zbadać
poziom cukru.

KONKURS PATRIOTYCZNY „OJCZYZNA W POEZJI, RYSUNKU ORAZ PIEŚNI
I PIOSENCE” POD HONOROWYM PATRONATEM WÓJTA GMINY ZARZECZE
„Szara piechota”, „Co to jest niepodległość”,

W dniu 8 listopada z kolei zebrała się komisja

„Ojczyzno ma” i wiele innych pieśni patriotycznych oraz

oceniająca prace plastyczne w kategorii: rysunek.

wierszy o ojczyźnie i bohaterach, którzy ginęli za Polskę

Na część plastyczną konkursu wpłynęło 111 prac

można było usłyszeć podczas Konkursu Patriotycznego

w 4 kategoriach wiekowych. Prace były piękne i każda

w zarzeckim pałacu 5 listopada. Na konkurs w kategorii

w bardzo ciekawy sposób przedstawiała naszą Ojczyznę.

piosenki i poezji patriotycznej zgłosiło się 57 uczestników

Prace plastyczne oceniało jury pod przewodnictwem

w trzech kategoriach wiekowych.

Janiny Mamak. Patronat Honorowy nad całym konkursem

Występy oceniała komisja konkursowa powołana

objął Tomasz Bury - Wójt Gminy Zarzecze.

przez organizatora, w której skład weszli: Justyna Solarz -

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział

dyrektor GOK w Przeworsku, Grażyna Winiarz -

w konkursie patriotycznym, swoją piękną postawą

wicedyrektor Zespołu Szkół im. W. Witosa w Zarzeczu,

patriotyczną dowiedliście szacunku dla naszej ojczyzny.

Marta Stącel - prowadząca edukację artystyczną

Szczególne podziękowania kierujemy na ręce dyrektorów

MultiFonia Studio Marta Stącel oraz Andrzej Winiarz -

szkół

muzyk, nauczyciel w Muzyczny Świat - Szkoła Muzyki

za zaangażowanie w rozpowszechnienie konkursu

Rozrywkowej.

i przygotowanie dzieci i młodzieży. Zapraszamy za rok

Występy

młodych

artystów

były

wzruszające, pełne zadumy i refleksji.

z

terenu

gminy

i

grona

pedagogicznego

na kolejną edycję konkursu.
Barbara Szczygieł

WIECZÓR PATRIOTYCZNY W ZARZECZU
11 listopada to wyjątkowy dzień dla każdego
Polaka,

to

dzień

naród

w Zarzeczu. Wydarzenie odbyło się w zabytkowym pałacu

Niepodległości. W tym roku obchodzimy 103 rocznicę

Dzieduszyckich w Zarzeczu 10 listopada br. Swoją

tegoż

„Wieczorem

obecnością zaszczycili nas: Anna Huk Członek Zarządu

Patriotycznym” zorganizowanym prze Wójta Gminy

Województwa Podkarpackiego, Łukasz Laska - Członek

wydarzenia,

odzyskania
które

przez

uczciliśmy

nasz

Zarzecze – Tomasza Burego i Centrum Kultury
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Zarządu Powiatu Przeworskiego, Wiesław Kubicki –

odbył się koncert patriotyczny, podczas którego wystąpili

Radny Powiatu Przeworskiego, Małgorzata Byrwa –

laureaci I. miejsc konkursu w kat. piosenka i recytacja.

Przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze wraz z radnymi,

Pięknie zaprezentowali się najmłodsi artyści sześcioletni

dyrektorzy szkół z terenu gminy Zarzecze wraz z gronem

Maksymilian Kmiecik z SP w Zarzeczu oraz pięcioletnia

pedagogicznym, kierownicy jednostek organizacyjnych,

Viktoria Teniuch z Multifonia Studio. W rolę Józefa

panie i panowie sołtysi. Zebranych powitał Wójt Gminy

Piłsudskiego wcielił się radny gminy Jacek Kucza,

Zarzecze – Tomasz Bury, który podziękował uczestnikom

wzruszający list żołnierza do żony odczytał Kacper Byrwa.

konkursu patriotycznego za pielęgnowanie pamięci

W

o ważnych wydarzeniach z dziejów Polski, a nauczycielom

z Multifonia Studio wraz z nauczycielką Martą Stącel,

i opiekunom podziękował za to, że zachęcają młode

a o miłości do Ułana zaśpiewali dla nas Maria

pokolenie do udziału w tego typu przedsięwzięciach.

Wojnarowicz i Tomasz Piątek.

patriotyczny

nastrój

wprowadziły

nas

solistki

Pięknie o postawie najmłodszych mieszkańców naszej

W imieniu organizatorów dziękujemy bardzo

gminy wypowiedziała się pani Anna Huk, zwracając uwagę

dzieciom, młodzieży, dyrekcji szkół i nauczycielom za

jak ważne jest by od najmłodszych lat swoją postawą

liczny udział w konkursie i wieczorze patriotycznym, bez

okazywać przywiązanie do Ojczyzny.

Waszego zaangażowania nie moglibyśmy zorganizować

Ważnym elementem wieczoru było przekazanie

tej uroczystości. Dziękujemy wszystkim wykonawcom,

nagród laureatom Konkursu Patriotycznego „Ojczyzna

którzy dołożyli wszelkich starań, aby Wieczór Patriotyczny

w rysunku, poezji, pieśni i piosence”, patronat sprawował

był pełen zadumy i nostalgii.

Wójt Gminy Zarzecze. Konkurs odbył się w trzech

Barbara Szczygieł

kategoriach: recytacja, piosenka oraz rysunek. Następnie
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DZIĘKCZYNIENIE ZA BEATYFIKACJĘ KS. KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO
W dniu 25 października
Rzymskokatolickiej

Starosta Powiatu Przeworskiego Bogusław Urban, Wójt

w Zarzeczu odbyło się Dziękczynienie za Beatyfikację

Gminy Zarzecze Tomasz Bury, Przewodnicząca Rady

Ks.

Uroczystość

Gminy Zarzecze Małgorzata Byrwa wraz z radnymi,

rozpoczęła się Mszą św. w kościele parafialnym, której

Dyrektorzy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

przewodniczył Ks. Arcybiskup Metropolita Przemyski

Gminy Zarzecze. Organizatorem uroczystości była Parafia

Adam Szal. Po przejściu zgromadzonych do Zabytkowego

Rzymskokatolicka pw. Św. Michała w Zarzeczu

Pałacu

Gmina Zarzecze.

Stefana

Dzieduszyckich

Św.

Michała

Szkoły. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.

Archanioła

Kardynała

pw.

br. w Parafii

Wyszyńskiego.

odbyła

się

kolejna

część

oraz

uroczystości, na którą złożyła się sesja naukowa oraz
program artystyczny.
Jeden z wykładów pt. „Relacje Kardynała
Wyszyńskiego z Rodziną Dzieduszyckich” wygłosił prof. dr
hab. Kazimierz Karolczak. Następnie dr Krzysztof
Majkowski omówił relacje Kardynała Wyszyńskiego
z dziećmi i młodzieżą w wykładzie pt. „Musicie mieć
w sobie coś z orłów… Stefan Kardynał Wyszyński
i młodzież”.
Po zakończonych wykładach wystąpili uczniowie
Szkoły Filialnej im. Stefana

Barbara Zięba

Kardynała Wyszyńskiego

w Rożniatowie, którzy zaprezentowali postać Patrona

GMINNE OBCHODY 82. ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
i najkrwawszą wojną w historii ludzkości, w której Polska
poniosła największe straty i szkody demograficzne
spośród wszystkich państw walczących i okupowanych.
Gminne obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny
światowej odbyły się w Zarzeczu przed Pomnikiem 162
Niezidentyfikowanych

Ofiar

Zbrodni

Hitlerowskiej

z czasów II wojny światowej.
W uroczystości udział wzięli Wójt Gminy Zarzecze
Tomasz

Bury, Przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze

Małgorzata Byrwa, Radny Powiatu Przeworskiego

1 września 1939 roku wojska niemieckie bez

z terenu naszej gminy Łukasz Laska, a także Poczty

wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie granice

Sztandarowe Zespołu Szkół w Zarzeczu oraz Zespołu Szkół

Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym samym pierwszą

im. Wincentego Witosa w Zarzeczu.

kampanię II wojny światowej. Wojna ta była największą

Barbara Zięba
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GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
Ojczyzny, walki o wolność, symbolem wiary i symbolem
zwycięstwa.
Gminne obchody 103. rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę odbyły się w dniu 10 listopada
w Zarzeczu przed Pomnikiem 162 Niezidentyfikowanych
Ofiar Zbrodni Hitlerowskiej z czasów II wojny światowej.
W uroczystości udział wzięli Wójt Gminy
Zarzecze Tomasz Bury, Przewodnicząca Rady Gminy
Zarzecze
Dla Polaków dzień 11 listopada 1918 r. był dniem

Małgorzata

Byrwa,

Radny

Rady

Gminy

Zarzecze Jacek Kucza, a także Poczty Sztandarowe

triumfu. Po 123 latach niewoli Polska odzyskała

Zespołu

niepodległość. 11 listopada jest symbolem miłości

im. Wincentego Witosa w Zarzeczu.

Szkół

w

Zarzeczu

oraz

Zespołu

Szkół

Barbara Zięba

KONFERENCJA „WOKÓŁ PRZYRODNICZYCH PASJI DZIEDUSZYCKICH”
W dniach 9 – 10 września 2021 roku odbyła się

wystąpieniu zaznaczył, że uchwała została podjęta

konferencja inaugurująca obchody 200 rocznicy urodzin

jednogłośnie. Po przekazaniu odznaczenia w imieniu

Włodzimierza Dzieduszyckiego seniora (1825–1899),

rodziny za wyróżnienie mamy podziękowała córka Izabeli,

twórcy Muzeum Przyrodniczego we Lwowie.

Maria Dzieduszycka, podkreślając, że mama potrafiła za

Konferencję w dniu 9 września rozpoczęło

życia łączyć ludzi, ale i po śmierci również to potrafi,

sympozjum poświęcone Izabeli Dzieduszyckiej i Adamowi
Pietrzakowi,

współtwórcom

Przymierza

dlatego jest tak wspaniała osobowością.

Rodzin.

Po uroczystym przekazaniu odznaczenia odbyła

10 września konferencja rozpoczęła się od uroczystej

się

konferencja

prowadzona

ceremonii przekazania pośmiertnie odznaki honorowej

Dzieduszyckiego

dla Izabeli Dzieduszyckiej „Zasłużony dla Województwa

Dzieduszyckich. Zaproszeni na konferencję prelegenci

Podkarpackiego” na ręce rodziny. Na tą doniosłą

opowiadali między innymi o pasjach przyrodniczych

uroczystość przybyło wielu zacnych gości, których

Włodzimierza Dzieduszyckiego, o utworzeniu Muzeum

w imieniu organizatorów powitał włodarz Gminy

Przyrodniczego we Lwowie i hodowli koni arabskich.

–

Prezesa

przez

Mateusza

Związku

Rodowego

Zarzecze – Tomasz Bury. W swoim wystąpieniu wójt
podkreślał jak wielką i ważną rolę w życiu społeczności
Gminy Zarzecze odegrała śp. Izabela Dzieduszycka.
Następnie

uroczystą

laudację

na

cześć

Izabeli

Dzieduszyckiej odczytała Anna Huk - Wicemarszałek
Województwa
uroczystości
Województwa

Podkarpackiego.
było

Kolejnym

punktem

uchwały

Sejmiku

odczytanie
Podkarpackiego

przez

jego
Barbara Szczygieł

Przewodniczącego - Jerzego Borcza, który w swoim
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Z ŻYCIA ŻŁOBKÓW W ZARZECZU I ROŻNIATOWIE
PUBLICZNY ŻŁOBEK W ZARZECZU
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

żegnaliśmy naszych tegorocznych absolwentów. Życzymy

- J. Korczak. W czasie wakacji śmiechu i radości w naszym

dzieciom

żłobku nie brakowało. Na początku wakacji podjęliśmy

wychowawców, miłych kolegów i koleżanek oraz wiele,

temat

Dzieci

wiele radości. Dziękujemy rodzicom, którzy zawsze tak

przypomniały sobie co jest niezbędne, aby bezpiecznie

chętnie z nami współpracowali. Mam nadzieję, że

bawić się latem na podwórku, na łące, czy na plaży.

w nowym środowisku spotkają się z życzliwością

W

i wsparciem.

„Przygotowania

kolejnym

do

tygodniu

plażowania”.

rozmawialiśmy

sobie

o podwodnym świecie, bo któż z nas nie marzył już
o

wakacyjnych

dni,

wspaniałych

Żłobek w Zarzeczu został utworzony w ramach
Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad

zwierzątka żyjące na łące oraz zwiedzaliśmy okolicę

dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+" 2018. Wysokość

podczas codziennych spacerów. Z kolei sierpień minął

dofinansowania na utworzenie miejsc w żłobku:

nam, jako miesiąc podsumowań oraz przygotowań do

320.000,00

zakończenia roku żłobkowego. Mimo letniego klimatu,

funkcjonowanie miejsc w roku 2021: 15 360,00 zł.

wysokich

Poznawaliśmy

dobrych

również

bardzo

kąpielach.

samych

temperatur

dzieci

zł.

Wysokość

dofinansowania

na

dzielnie

przygotowywały się do spotkania z rodzicami.
13 sierpnia 2021 r. w naszym żłobku odbyło się
uroczyste zakończenie roku. Pożegnanie to czas
niezwykły i niezapomniany zarówno dla dzieci, rodziców,
a także dla dyrektora i cioć opiekunek. Wszystko co
spotkało dzieci w żłobku, spotkało je po raz pierwszy
w życiu. A wszystko co pierwsze i ważne przeżywa się
najgłębiej. Ze wzruszeniem, ale i poczuciem dumy

FILIA ŻŁOBKA W ROŻNIATOWIE
W dniu 1 lipca 2021 roku została otwarta dla

Po trudnym okresie adaptacji, który trwał około

dzieci Filia Żłobka w Rożniatowie organizacyjnie

czterech tygodni dzieci z Filii Żłobka w Rożniatowie

podporządkowana Publicznemu Żłobkowi w Zarzeczu,

rozpoczęły wspólne zabawy opierając się na tematach

który powstał w 2018.

taki, jak: „Owoce lata”, „Tydzień arbuza”, „Jedziemy na

Filia Żłobka w Rożniatowie mieści się na parterze

wakacje”, „Warzywa z ogródka”, „Jedziemy na piknik”,

Szkoły Filialnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

oraz „My jesteśmy Indianami”. Nie zabrakło również

w Rożniatowie. W żłobku opieką zostało objętych

powodów do świętowania. Kilkoro dzieci obchodziło

16 dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat.

w żłobku swoje urodziny. Dzieci bardzo chętnie angażują

Dzieci mają do dyspozycji dwie sale, do zajęć oraz
wypoczynku,

a

także

przestronny

taras.

się w proponowane przez ciocie opiekunki zabawy,

Żłobek

zajęcia.

wyposażony jest w nowoczesny sprzęt oraz pomoce
dydaktyczne i zabawki.
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Życzymy naszym podopiecznym wielu ciekawych
przygód, nawiązania pierwszych przyjaźni, odkrywania
tego świata jak najciekawiej się da. Zaś rodzicom życzymy
licznych powodów do satysfakcji ze swoich pociech.
Filia Żłobka w Rożniatowie została utworzona
w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+" 2021.
Wysokość dofinansowania w 2021 roku: 487.680,00 zł.
Całkowita wartość: 814.200,00 zł.
Serdecznie
Facebook,

gdzie

obserwować

co

zapraszamy

na

możecie

Państwo

ciekawego

dzieje

naszą

stronę

na

bieżąco

się

Agata Koba

zarówno

w Publicznym Żłobku w Zarzeczu, jak i w Filii żłobka
w Rożniatowie.

CO SŁYCHAĆ W PRZEDSZKOLU?
W nowej pięknej stołówce spotykamy się na wspólnych
posiłkach.
Jesteśmy weseli, radośni, ciekawi świata. Razem
się bawimy, razem pracujemy. Interesujemy się
wszystkim co nas otacza.
W

pierwszym

tygodniu

dzieci

powoli

dostosowały się do nowych wyzwań i zasad. Wspólnie
staraliśmy się, by ten tydzień był pełen miłych
doświadczeń. Aby atmosfera była tak dobra i miła jak
w poprzednim roku. Wiele czasu poświęciliśmy na
zabawy integrujące nasze grupy.

Zaczęliśmy kolejną przygodę, jaką jest nowy rok

Ważnym elementem było przypomnienie sobie

przedszkolny. W tym roku jest nas znowu więcej.

wzajemnie własnych imion, oraz poznanie nowych,

Od września do Zespołu Szkół w Zarzeczu należą cztery

a także zachęcenie do aktywnego udziału w zajęciach,

grupy przedszkolne. Mamy nasze kolorowe nazwy.

przypomnieliśmy sobie plan dnia według którego

Jest grupa żółta, niebieska, czerwona i zielona.

działamy oraz grupowy regulamin „Nasze zasady”. Dużo

Dużo czasu spędzamy w naszych pięknie urządzonych

tańczymy i uczymy się wierszyków. Lubimy przychodzić

salach i na naszym wspaniałym również nowym placu

do naszego przedszkola, bo każdy dzień przynosi nam

zabaw, na wspaniałych doskonalących naszą sprawność

wiele niespodzianek i radości. Fajne to przedszkole.

i zwinność fizyczną urządzeniach. A przy okazji

Monika Przewrocka

korzystamy z pięknej pogody i świeżego powietrza.
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SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W MAĆKÓWCE

Pierwsza pomoc przedmedyczna jest naszym
obowiązkiem, i z tą niezwykle ważną tematyką należy
oswajać dzieci już od najmłodszych lat. Właśnie z tego
powodu w klasach 0-3 cyklicznie odbywają się zajęcia,
które uczą dzieci jak należy postępować w sytuacji
zagrożenia zdrowia lub życia. W trakcie tych zajęć
uczniowie zapoznali się już ze sposobami postępowania
podczas wypadku, przypomnieli sobie numery alarmowe
999, 998, 997 oraz numer 112. Sami mogli się też
przekonać jak trudno wykonuje się masaż serca oraz jaką
wielką sztuką jest bandażowanie, a niektórym nie raz
zrobiło się ciepło pod kocem termicznym. Dzieci bardzo
chętnie uczestniczą w tego typu zajęciach, nabierają
wprawy w podejmowaniu szybkich decyzji a jednocześnie
uświadamiają sobie jak ważne jest bezpieczeństwo
podczas gier i zabaw w szkole i w domu.

W

tym

roku

szkolnym

uczniowie

Szkoły

Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Maćkówce
przystąpili

do

realizacji

ogólnopolskiego

edukacyjnego „Z ekologią na Ty”.

projektu

Projekt ten jest

odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi
edukacyjne zawarte

w podstawie programowej

kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego oraz
opublikowane przez MEiN kierunki polityki oświatowej
państwa na rok szkolny 2021/ 2022, czyli wzmocnienie
edukacji ekologicznej
za

środowisko

i rozwijanie odpowiedzialności

naturalne.

Uczniowie

na

wstępie

opracowali kodeks młodego ekologa i wyznaczyli sobie
kolejne zadania do realizacji.

Jednym z nich była

wycieczka do lasu, nazywanie drzew, rozpoznawanie ich
po liściach, oraz korze, poznanie mieszkańców lasu oraz
wykonanie makiety lasu z materiału przyrodniczego.
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To kolejny międzynarodowy projekt edukacyjny

wykonują rozmaite zadania, które rozwijają promowanie

realizowany przez najmłodszych uczniów naszej szkoły.

kultury, wrażliwość na piękno oraz empatię i szacunek

Głównym zamierzeniem tego projektu jest wprowadzenie

wobec osób starszych i niepełnosprawnych, jak również

uczniów w świat wartości, ofiarności, współpracy,

kształtowanie poczucia przynależności do kraju oraz

altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji. Uczniowie

swojego regionu.

Klasa 2 i 3 realizuje innowację pedagogiczną

do czytania dzieciom. Realizacja I modułu „Podróże małe

„Czytam z klasą lekturki spod chmurki” międzynarodowy

i duże” dobiega już końca. Uczniowie wykonali wszystkie

projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa

zadania, min: przeczytali lektury, wykonali zakładki,

wśród uczniów klas I – III”. To już 3 edycja tego programu,

poznali zawód kolejarza i pilota, poznali też inne zawody

w tym roku przebiega od hasłem: Poznajemy zawody.

i ich atrybuty w wirtualnym mieście. Niebawem

Głównym celem tego projektu jest rozwijanie aktywności

rozpoczniemy realizację kolejnego modułu pt.: „Naukowy

czytelniczej, zgłębianie

zawrót głowy”. Nasi czytelnicy nie mogą już się doczekać.

wiedzy

na

temat

cech

i kompetencji osób wykonujących różne zawody,
integracja zespołów klasowych oraz zachęcanie rodziców

W tym roku szkolnym kontynuujemy udział

właściwe zachowania w zakresie higieny osobistej, ma na

w akcji edukacyjnej dotyczącej profilaktyki chorób

celu zminimalizowanie zagrożeń, kiedy dzieci poprzez

przenoszonych przez ręce pt:

przebywanie w skupiskach jakimi są szkoły, stają się

„Szkoła Czystych Rąk"

skierowanej do całej społeczności szkolnej. Akcja

bardziej narażone na zachorowania.

propaguje zdrowy styl życia dzieci, a w szczególności

Maria Sopel

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W SIENNOWIE

5 września 2021 r. na szkolnym boisku
w Siennowie zrobiło się ogromnie sympatycznie.
Rada Rodziców pod wodzą Pani Marty Żak zorganizowała
Piknik Rodzinny pod hasłem "Pożegnanie wakacji".
Zadbano o różnorodne atrakcje dla ciała i ducha, muzyka
przywoływała wakacyjny nastrój. W słońcu było
cieplutko, ale pod drzewami dał się odczuć jesienny
chłód. Mimo to, nastroje były fantastyczne, nie brakło
ryzykantów, którzy nawet zagrali w siatkówkę plażową.
Rodzice po raz kolejny pokazali umiejętności
organizacyjne i wyczucie gustów najmłodszych i tych
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nieco starszych uczestników pikniku. Do akcji dołączył

Z dziennikarskiego obowiązku należy dodać, że

Samorząd Uczniowski, uczniowie klasy VIII, niektórzy

zaszczycił nas swoją obecnością Wójt Gminy Pan Tomasz

nauczyciele i pracownicy szkoły.

Bury, który przy okazji z zainteresowaniem obejrzał

Wszystkim gratulujemy i bardzo dziękujemy!

makietę naszej sali gimnastycznej - dzieło uczniów,

W poniedziałek rano teren sportowo-rekreacyjny był

rodziców i nauczycieli zaangażowanych w projekcie

wysprzątany, że aż żal… Po ostatniej wakacyjnej imprezie

„Marzenia w skali”. Chyba się podobała…

zostały tylko wspomnienia… Żegnaj lato na rok!

Obchody Święta Niepodległości w każdej szkole
zaczynają

się

na

długo

przed

11

11 listopada gromadnie uczestniczyliśmy we

listopada.

Mszy świętej za naszą Ojczyznę, Ochotnicza Straż Pożarna

To przygotowania do konkursów piosenki, recytatorskich,

w Siennowie również wystawiła poczet sztandarowy.

plastycznych. W Siennowie został również zorganizowany

Chór Parafialny SoliDeo

tradycyjnie uświetnił

Gminny Konkurs Fotograficzny pod hasłem „Bądź dumny,

uroczystość pięknym śpiewem. W tym roku zaniechano

wywieś flagę!”. W dniu 10 listopada o godzinie 11:11

organizacji Patriotycznej Lekcji Śpiewania na rzecz

uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej akcji „Szkoła do

spektaklu poetycko-muzycznego wystawionego w Studio

hymnu” - zaśpiewaliśmy elegancko 4 zwrotki hymnu,

teatralnym „Mała Scena” w piwnicy kościoła. Program

a nagranie można usłyszeć na naszym Facebooku.

pt. „Ciężar wolności” przygotowany pod okiem Anny

W Konkursie Patriotycznym w Zarzeczu mieliśmy

Wygnaniec i Magdaleny Drabik bardzo się podobał,

laureatów, nagrody i dyplomy wręczano podczas

co

Wieczoru Patriotycznego w Zarzeckim Pałacu. Byliśmy

wysyłaliśmy również zdjęcia na Konkurs Fotograficzny

tam.

Laureat

wyrecytował

I

miejsca

Bartosz

fragmenty „Reduty

nam

wielokrotnie

przekazywano.

Oczywiście

Kulita

pięknie

"Bądź dumny, wywieś flagę!" i tam też mamy swoich

Ordona”

Adama

laureatów. To wszystko, czekamy teraz na Mikołaja

Mickiewicza.

i Boże Narodzenie…

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Najlepsze zdjęcie z każdej placówki przedszkolnej lub

w Siennowie w tym roku była organizatorem Gminnego

szkolnej z terenu gminy Zarzecze: Szkoła Podstawowa

Konkursu Fotograficznego pod hasłem „Bądź dumny,

im. Świętej Królowej Jadwigi w Maćkówce - Amelia

wywieś flagę!”. Patronat honorowy nad konkursem

Pieczko - klasa 0; Szkoła Podstawowa im. Św. Brata

przyjęli: Przewodnicząca Rady Gminy Pani Małgorzata

Alberta w Żurawiczkach: Kornelia Magoń - klasa IV;

Byrwa i Radny Gminy Pan Grzegorz Cielec.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zarzeczu - nie

W dniu 19 listopada 2021 r. Komisja Oceniająca

przyznano; Szkoła Filialna im Orła Białego w Pełnatyczach

dokonała weryfikacji nadesłanych zdjęć pod kątem

- nie przyznano; Szkoła Podstawowa im. Marii

zgodności z celami i zasadami Konkursu. W wyznaczonym

Konopnickiej w Siennowie - Zofia Zając - klasa III.

terminie nadesłano 40 zdjęć z 4 szkół podstawowych

PRZEDSZKOLE, W TYM ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE:

z terenu Gminy Zarzecze oraz z jednej szkoły filialnej.

I miejsce: Oskar Mazur (Żurawiczki); II miejsce: Ada

W wyniku pracy Komisji przyznano następujące nagrody

Stepaniak (Siennów); III miejsce: Amelia Pieczko

i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach:

(Maćkówka).
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KLASY I-III: I miejsce: Zofia Zając (Siennów); II miejsce:

Harpula oraz Oliwia, Daria, Jakub, Sebastian Ziółkowscy

Zofia Kościńska (Żurawiczki); III miejsce: Julia Telega –

(Żurawiczki); Aleksandra i Maciej Słysz (Maćkówka);

(Żurawiczki).

Zofia i Hanna Cząstka oraz Ewa, Michał i Nikodem

KLASY IV-VIII: I miejsce: Kornelia Magoń (Żurawiczki);

Dziedzic (Siennów).

II miejsce: Oskar Lewko (Siennów); III miejsce: Kaja

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania

Klimko (Siennów).

wszystkim osobom zaangażowanym w konkursie.

Wyróżnienia: Miłosz Garbarz i Filip Żak (Siennów);

To jeden z najprostszych, ale doskonałych sposobów

Oliwia Dyndał, Michał Kulpa i Lena Jarosz (Żurawiczki);

na

Komisja

doceniła

zaangażowanie

rodzinne

uświetnienie

kolejnej

rocznicy

Odzyskania

Niepodległości.

i przyznała wyróżnienia specjalne: Weronika i Antonina

Elżbieta Nykiel

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ZARZECZU

w Podkarpackim Kuratorium Oświaty, Magdalena Mróz –
Główny specjalista w Departamencie Kultury i Ochrony
Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego, Jan Nowara – Dyrektor
Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie, postanowiło
przyznać dwa indywidualne wyróżnienia za grę aktorską
dla

uczniów

naszej

szkoły

Gabriela

Kwaśniaka

i Julii Magoń. Nagrody wręczyli dyrektor Departamentu
Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Urzędzie
Marszałkowskim

Finał projektu pn. „ Teatr w Sieci /Natenczas”
był

zwieńczeniem

warsztatów

Małgorzata Rauch.
Na scenie zaprezentowało się 137 uczniów z 23

w Akademii Aktorskiej „Artysta” w Rzeszowie.

szkół z Podkarpacia. Wydarzenie zrealizowane w ramach

W dniu 18 czerwca 2021 r. na Dużej Scenie
im.

Wandy

Siemaszkowej

w

Przestrzeni Sztuki Rzeszów. Projekt finansowany był ze

Rzeszowie

środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego

zaprezentowała się grupa uczniów z naszej szkoły:

i Sportu, a realizowany przez Instytut Teatralny

Anna Balawender, Michał Broda, Alan Klimko, Julia
Magoń,

Milena

Trojanowska

oraz

Jakub

im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Instytut Muzyki i Tańca.

Broda

Serdecznie

i Gabriel Kwaśniak. Uczniowie przedstawili fragment

Magdalenie

za pomoc w realizacji projektu.

– koordynator ds. wdrażania podstaw programowych
doradztwa

p.

a także p. Wójtowi Gminy Zarzecze Tomaszowi Buremu

Jury w składzie: Iwona Bereś – Starszy wizytator
koordynator

dziękujemy

Kozikowskiej-Pieńko za przygotowanie naszych uczniów,

sztuki pt. „Piaskownica” Michała Walczaka.

oraz

Podkarpackiego

Robert Godek oraz Podkarpacki Kurator Oświaty

teatralnych

przeprowadzonych początkowo online, a następnie

Teatru

Województwa

Barbara Zięba

metodycznego
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do

wiele istotnych informacji, odwiedzili miejsca

2020/21

związane

klas siódmych

projektu

postaciami

notatek i zdjęć na stronie FB szkoły.

ramach IV edycji programu „Edukacja
Celem

wybranymi

i udostępnili je kolegom w formie filmów,

realizowało autorski projekt edukacyjny w
Inspiracja”.

z

Kolejnym

było

etapem

przygotowanie

gry

projektu
tematycznej

było
dla

rozpowszechnienie informacji o postaciach

wszystkich uczniów klas 4- 8. Podczas

z naszej najbliższej okolicy, które odegrały

rywalizacji uczniowie rozwiązywali zagadki

istotną rolę w historii.

dotyczące

Uczestnicy projektu postanowili przybliżyć swoim

przedstawionych

życia

wcześniej

postaci.

Forma

jarosławskiego Obwodu AK Wojciecha Szczepańskiego,

i dostarczyła wielu pozytywnych emocji zarówno

harcerkę zamordowaną przez gestapo Czesławę Puzon,

uczestnikom,

zamordowaną przez Niemców rodzinę Ulmów oraz

Po podliczeniu punktów, wyłoniono zwycięzców w każdej

przyrodnika,

klasie. Nagrody zostały wręczone podczas apelu

Zarzecza

Włodzimierza

Dzieduszyckiego. Uczniowie realizując projekt zebrali

i

wszystkim

gry

tematycznej

jak

się

działalności

kolegom działalność pilota Waleriana Żaka, dowódcę

właściciela

bardzo

i

organizatorom

podobała
rywalizacji.

szkolnego.
Liliana Dziedzic

17 czerwca br. w naszej szkole odbył się apel
przygotowany

przez

uczniów

biorących

oraz

wziąć

udział

w

konkursach

i

zabawach

udział

przygotowanych przez uczestników projektu. Na koniec

w projekcie „Brawo my! Dla przyrody dzia-ła-my”, który

wręczono nagrody laureatom i uczestnikom konkursu

był realizowany w ramach programu Edukacja Inspiracja.

fotograficznego „Przyroda wokół nas”.

W apelu brali udział uczniowie klas 4-8. Miał on
na celu przekonanie uczniów o konieczności dbania
o środowisko naturalne oraz wzbudzenie szacunku
i podziwu dla piękna naszej Ziemi.
Uczniowie obejrzeli film, który podpowiedział jak
każdy z nas może dbać o przyrodę. Następnie chętni
mogli zmierzyć się z rozpoznawaniem roślin i zwierząt

Anna Ilasz-Kuszek

W dniu 24 czerwca 2021 r. Szkole Podstawowej

Pedagogicznym,

przedstawiciele

rodziców

uczniów

im. Jana Pawła II w Zarzeczu odbyło się uroczyste

biorących udział w projekcie oraz uczniowie klas IV – VIII.

podsumowanie projektu edukacyjnego pn. „Nasza Gmina

Uczniowie klasy Vb Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II

Zarzecze”, w którym udział wzięli m.in. Wójt Gminy

w Zarzeczu podsumowali prace związane z projektem

Zarzecze Tomasz Bury, Przewodnicząca Rady Gminy

„Nasza Gmina Zarzecze” realizowanego w ramach

Zarzecze Małgorzata Byrwa, Dyrektor Zespołu Szkół

otrzymanego grantu IV edycji programu Edukacja

w Zarzeczu dr Krzysztof Majkowski wraz z Gronem

Inspiracja – Fundacji EFC i Fundacji Szkoła z Klasą.
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W ramach projektu uczniowie poznali historię
miejscowości, w

W kategorii klas IV-VI największą wiedzą wykazał się Filip

których mieszkają, ich atrakcje

Kasperski, natomiast w kategorii uczniów klas VII- VIII:

turystyczne, poznali zagadnienia z zakresu oświaty,

Dawid Kucab, Oliwia Kasperska oraz Julia Surmiak.

kultury i sportu. Przeprowadzili wywiad z Wójtem Gminy

Podczas uroczystego podsumowania projektu wystąpili:

Zarzecze. Na podstawie zgromadzonych materiałów

Lena Dziad (flet), Karolina Cicirko (skrzypce) oraz Gabriel

przygotowali wystawę o Naszej Gminie Zarzecze,

Kwaśniak (klawisze) wpisując się w tym dniu swoim

a następnie wydali folder promocyjny pt. „Zarzecze.

muzycznym talentem w historię Naszej Gminy Zarzecze.

Nasza Gmina”.
Realizując projekt uczniowie poszerzyli swoje
zainteresowania i wyobraźnię twórczą oraz rozbudzili
w sobie postawy badawcze i innowacyjne. Działania
projektowe

przybliżyła

prezentacja

multimedialna.

W ramach projektu w szkole został przeprowadzony
konkurs z wiedzy o Naszej Gminie Zarzecze, w którym
wzięli udział wszyscy uczniowie klas IV-VIII (tj. ponad 200
uczniów!). Jego rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu
podsumowania projektu.

Barbara Zięba

Podczas

wizyty

w

Polsce,

nasi

goście

zaprezentowali nam swoje kraje, szkoły, obowiązujące
systemy edukacji. Odbyły się również warsztaty
psychologiczne dla uczniów klas ósmych, warsztaty
projektowe, których efektem są plakaty oraz liczne
konferencje dotyczące omówienia działań projektowych
i zaplanowanie kolejnych zadań i mobilności.
Goszczący u nas nauczyciele zostali przywitani
przez Pana Wójta Gminy Tomasza Burego podczas
uroczystości otwarcia. Ceremonię tę uświetnił występ

W dniach 8-12.11.2021 w Szkole Podstawowej

uczniów w regionalnych i narodowych tańcach oraz

im. Jana Pawła II w Zarzeczu odbyło się spotkanie

piosence. W programie spotkania nie zabrakło również

nauczycieli ze szkół partnerskich z Turcji, Włoch, Rumunii

zwiedzania Muzeum i Pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu,

i Północnej Macedonii. W ramach programu Erasmus+

Jarosławia oraz Sanoka.

nasze szkoły realizują projekt „Make the social media

Jesteśmy dumni i bardzo podekscytowani

a safe place”. Ma on na celu uświadomienie młodym

faktem, że nasza szkoła bierze udział w tak dużym

ludziom, uczniom naszych szkół, jak ważne jest

międzynarodowym projekcie.

bezpieczne korzystanie z mediów społecznościowych.

Nauczyciele języka angielskiego

Językiem projektu jest język angielski, mamy więc
nadzieje, że biorący udział w projekcie uczniowie będą
mieli możliwość poprawić swoje umiejętności językowe.
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SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. BRATA ALBERTA W ŻURAWICZKACH

realizację. W ramach programu uczniowie realizowali
następujące zadania: 1. Spotkanie z ekspertem; 2. Lekcja
z ekonomią; 3. Debata szkolna.
Koordynatorką programu w szkole była Joanna
Kubicka, która współpracowała z Justyną Turek. Grupa
uczniów z klasy VII i VIII pod czujnym okiem obydwu
pań

Złote Szkoły NBP to ogólnopolski program,

Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej Szkoła

Temat przewodni I edycji Programu „Złote Szkoły

Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach

NBP to „Giganci finansów osobistych”. Program

znalazła się w gronie 284 szkół z całej Polski, które

realizowany był od 18 stycznia do 30 czerwca 2021 r.

otrzymały najwyższą punktację za zrealizowane zadania

i był adresowany do uczniów z klas VII-VIII szkół

I edycji programu. Potwierdzeniem uzyskania tytułu

podstawowych i ponadpodstawowych.

„Złotej Szkoły NBP” jest certyfikat Narodowego Banku

Głównymi celami programu było: propagowanie
środowiskach

Polskiego i pozycja lidera w upowszechnianiu edukacji

szkolnych,

ekonomicznej.

przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego

Zespół projektowy został również doceniony

poruszania się po świecie finansów oraz popularyzacja

w kategorii „Debata szkolna” i zdobył nagrodę pieniężną

nowatorskich i przystępnych działań edukacyjnych.

w

W ramach programu grupa uczniów z klas VII i VIII

wysokości

4000

złotych.

Joanna Kubicka
Beata Klisz

wykonania zadań oraz opracowywała pomysły na ich

-

wykorzystane podczas „Tygodnia Aktywnych Przerw”

finansowany przez fundację mBanku był realizowany

i nadal cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów.

przez cały rok szkolny 2020/2021. Głównym celem

Finansowe wsparcie projektu pozwoliło również na

projektu było rozwijanie logicznego myślenia i wyobraźni

zorganizowanie ciekawych i różnorodnych konkursów

przestrzennej, umiejętności te z pewnością pomagają

i zakup atrakcyjnych nagród.

w

nauce

matematyki.

Dzięki

Zakręceni”

zostaną

meble i pomoce dydaktyczne.

– pod opieką nauczycieli zdobywała niezbędną wiedzę do

„Geometrycznie

Pieniądze

przeznaczone na doposażenie pracowni matematycznej –

– Szkolna Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej

edukacyjny

starannością

Dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy Szkolnej

objął Narodowy Bank Polski.

Projekt

i

wśród wszystkich uczniów.

kompetencje ekonomiczne. Patronat nad programem

w

zaangażowaniem

kształtowania kompetencji ekonomicznych i finansowych

i uczniów do podejmowania działań kształtujących

ekonomicznej

wielkim

realizowała projektowe zadania, które przyczyniły się do

którego główną ideą było aktywizowanie nauczycieli

wiedzy

z

otrzymanemu

Działania projektowe obejmowały różne formy

dofinansowaniu w kwocie 8 tys. złotych zakupione

aktywności uczniów, zarówno zajęcia warsztatowe,

zostały pomoce dydaktyczne m.in. gry logiczne, klocki

podczas których doskonalili własności wielokątów

i układanki matematyczne, które po raz pierwszy zostały

foremnych i brył euklidesowych, jak również działania
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praktyczne tematycznie związane z geometrią m.in.

Autorkami projektu były panie Joanna Kubicka

pieczenie ciasteczek w kształcie wielokątów foremnych,

i Justyna Turek, które przez cały rok szkolny

wykonywanie modeli Piramidy Sierpińskiego, szycie puf

koordynowały

złożonych z wielokątów foremnych do świetlicy szkolnej,

aktywności w czasie realizacji zadań projektowych

czy

brył

pokazały, że nauka matematyki może być przyjemna.

euklidesowych w otaczającym nas świecie. Uczniowie

Ponadto uczniowie mogli zobaczyć, że wiedza, którą

zgromadzili

zdobywają w czasie lekcji ma również szerokie

poszukiwanie
wiele

wielokątów
zdjęć,

które

foremnych
zostały

i

zebrane

i zaprezentowane w formie wystawy online.

jego

realizację.

Różnorodne

formy

zastosowanie w życiu codziennym. Ponadto praca
metodą

projektu

pozwala

kształcić

u

uczniów

kompetencje kluczowe, które stanowią połączenie
wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne
dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego,
aktywności społecznej, a w przyszłości z pewnością będą
pomocne w poruszaniu się na rynku pracy.
Beata Klisz
Joanna Kubicka

a osobami starszymi. Realizacja zadań projektowych
podzielona była na dwa etapy: etap przygotowawczy
i etap testowania. W ramach innowacji zostały
zorganizowane warsztaty kulinarne i informatyczne dla
osób

starszych-

mieszkańców

Żurawiczek

i podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy
w Zalesiu. Warsztaty prowadziła grupa dziesięciu
uczniów, którzy pod czujnym okiem nauczycieli wspaniale
wywiązali się z powierzonych im zadań.
Czy

uczniowie

mogą

prowadzić

Efektem pracy uczniów i nauczycieli jest

zajęcia

wypracowanie

warsztatowe dla osób starszych? Realizacja projektu

współpracy

„Kapsuła czasu – recepta na samotność” w Szkole

młodzieży

koncepcji

szkolnej

i

–

osób

modelu
starszych

z ograniczoną percepcją i/lub mobilnością w oparciu

Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach

o warsztaty kulinarne i informatyczne prowadzone przez

pokazała, że tak.

uczniów. Warsztaty były niewątpliwie ciekawą formą

Projekt był realizowany w ramach programu

spędzenia czasu wolnego dla osób starszych i uczniów,

„INNOES - Program grantowy na rzecz innowacji

ale również dostarczyły wielu pozytywnych emocji

społecznych w obszarze dostępności” i adresowany był
do osób starszych

innowacyjnej

wszystkim uczestnikom projektu. Okazało się, że szkoła

z ograniczoną mobilnością i/lub

z

percepcją. Głównym celem projektu było nawiązanie

powodzeniem

może

międzypokoleniowych.

relacji międzypokoleniowych między uczniami szkoły,
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Uczniowie realizujący projekt to Nikola Puchyr,

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w kwocie

Katarzyna Jarosz, Monika Bieniasz, Amelia Dec,

38.339 zł nie tylko zrealizowano działania projektowe,

Emilia

ale sfinansowano remonty klasopracowni, zakup nowych

Łukaszów,

Amelia

Telega,

Maja

Siupik,

Julia Kościńska, Zuzanna Trelka, Karolina Sobuś.

mebli, pomocy oraz sprzętu AGD do kuchni szkolnej.

Nauczyciele koordynatorzy wszystkich działań:

Część pieniędzy została przeznaczona również na budowę

Beata Klisz, Małgorzata Stępak, Małgorzata Kocur,

parkingu przed szkołą.

Monika Kościńska, Aleksandra Ulma. W czasie realizacji

Realizacja projektu pozwoliła również uczniom

projektu zawiązała się również sieć współpracy między

doskonalić takie umiejętności jak: planowanie pracy,

nauczycielami, uczniami a KGW w Żurawiczkach

współpracę w zespole projektowym, odpowiedzialność

z przewodnicząca Lucyną Piątek i ŚDS w Zalesiu

za realizację powierzonych zadań, a także wrażliwość na

z kierownikiem panią Marleną Chudy.

potrzeby innych.
Beata Klisz

z terenu Gminy Zarzecze, emerytowani dyrektorzy,
nauczyciele, pracownicy oraz absolwenci Jubilatki.
Gościem honorowym był pan Władysław Tęcza,
wieloletni kierownik i dyrektor szkoły, który był jednym
z inicjatorów budowy szkoły, pełnił funkcję zastępcy
przewodniczącego

Społecznego Komitetu Budowy

Szkoły. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła Msza
święta w intencji pracowników i absolwentów szkoły,
sprawowana przez proboszcza parafii o. Eugeniusza
Kaczora w kościele parafialnym w Żurawiczkach, po

26 września 2021 r. na długo pozostanie

której uczestnicy przemaszerowali do szkoły, gdzie miała

w pamięci całej społeczności szkolnej. Był to wyjątkowy

miejsce dalsza część uroczystości. Została odsłonięta

dzień dla uczniów, nauczycieli, rodziców i mieszkańców

pamiątkowa tablica, a przedstawiciele społeczności

Żurawiczek. W tym dniu świętowaliśmy 150-lecie

szkolnej złożyli wiązankę kwiatów przed tablicą Patrona.

pierwszej wzmianki o szkole i 50-lecie oddania do użytku

Świętowanie

budynku Szkoły w Żurawiczkach.

nauczycieli,

uświetnione

gruntownie zmodernizowanego budynku szkoły, odbyła

grono znamienitych gości, w tym: władz samorządowych
gminy,

szkoły

zostało występami uczniów. Po nich, w pomieszczeniach

Uroczystość jubileuszowa zgromadziła liczne
powiatu,

półwiecza

się dalsza część obchodów jubileuszowych. Nie zabrakło

emerytowanych

degustacji przygotowanych słodkości, wpisów do Księgi

dyrektorów, nauczycieli i pracowników, a także uczniów

Pamiątkowej, zwiedzania Kapsuły Czasu – szkolnej izby

oraz ich rodziców. Swoją obecnością zaszczyciła nas

regionalnej oraz sentymentalnej podróży w przeszłość

Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty,

uwiecznionej na starych fotografiach.

Tomasz Bury - Wójt Gminy Zarzecze, Łukasz Laska –

Nie zabrakło zabaw z animatorem, dmuchanych

Członek Zarządu Powiatu Przeworskiego, Małgorzata

zjeżdżalni, przejażdżki kucykiem czy kładem. Panie z KGW

Byrwa – Przewodnicząca Rady Gminy wraz z radnymi,

przygotowały pyszny poczęstunek.

dyrektorzy i kierownicy szkół i jednostek budżetowych

Beata Klisz
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W Szkole Podstawowej im. Św. Brata Alberta

w pierwszej kolejności uzyskać Rejonowy, a następnie

w Żurawiczkach edukacja zdrowotna stanowi ważny

Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. W tym

element

Wychowawczo-

roku szkolnym, w wyniku przeprowadzonej diagnozy,

Profilaktycznego. Już od wielu lat, w ramach zajęć

nasze działania zostały ukierunkowane na konkretny cel:

lekcyjnych

zasady

zwiększenie świadomości uczniów na temat wartości

zdrowego stylu życia i podejmujemy liczne działania

drugiego śniadania w ich codziennej diecie. W jego

z zakresu edukacji prozdrowotnej i proekologicznej.

osiągnięciu ma nam pomóc przyjęty plan działań „Drugie

Nasi uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w wielu

śniadanie na szóstkę”.

Szkolnego
i

Programu

pozalekcyjnych,

promujemy

projektach i akcjach o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym
promujących zdrowy styl życia.
Podejmowane działania łączą nas z ideą Szkół
Promujących Zdrowie, których celem jest całościowe
podejście do promocji zdrowia w szkole, pojmowane
znacznie

szerzej

niż

tylko

realizacja

programów

edukacyjnych dotyczących różnych aspektów zdrowia.
Zakładają przede wszystkim współpracę z rodzicami
i społecznością lokalną w systematycznym i planowym
działaniu sprzyjającym zdrowiu i dobremu samopoczuciu.
Tworzenie i rozwój Szkoły Promującej Zdrowie
jest jednak długotrwałym i wieloletnim procesem.
Dlatego

już

w

poprzednim

roku

szkolnym

zdecydowaliśmy się rozpocząć okres przygotowawczy do
podjęcia właściwych zadań w tym zakresie, aby

Monika Kościńska

Nasza Szkoła, jako jedna z dziesięciu szkół

wiadomości", „Twoja własna propaganda, twoją poezją",

w Polsce została zaproszona do realizacji projektu

„Bez tytułu", „Trzecia osoba" - to tylko niektóre prace

przygotowanego

współczesnych

we

współpracy

Muzeum

Sztuki

artystów,

które

cieszyły

się

Nowoczesnej w Warszawie oraz Edukacyjnej Fundacji

zainteresowaniem. Dzieci i młodzież dzięki nim miały

im. Romana Czerneckiego. Projekt pt. „Wystawa Szkolna.

okazję: pomalować makietę szkoły, opieczętować

Formy podstawowe” miał na celu uwrażliwić uczniów

ulubione książki, wyjść na zewnątrz i zebrać nasiona

kl. IV - VIII na koncepcję sztuki nowoczesnej poprzez

napotkanych roślin, urządzić salę lekcyjną, stworzyć

zmaterializowanie w przestrzeni szkolnej wystawy na

przekaz słowny za pomocą szarf, napisać wiersz przy

podstawie instrukcji uśpionych w specjalnym pudełku,

pomocy pieczątek, schować się za tajemniczą maską, czy

a przygotowanych przez polskiej i światowej sławy

zwiedzić szkołę ze zdalnym przewodnikiem...

artystów. Uczniowie bardzo licznie

i z entuzjazmem

Realizacja projektu pomogła im wyrazić siebie

przystąpili do grupy projektowej oraz wzięli udział

i udowodniła, że sztuka jest nowoczesna jest potrzebna

w warsztatach z edukatorką MSN p. Martą Przybył.

i może fascynować.

„Siewcy”, „Zdalna klasa”, „Rozpowszechniając

Iwona Węglowska
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Naszą szkołę reprezentowały trzy drużyny,
w kategorii klas I – IV - drużyna pod opieką p. Joanny
Kubickiej w składzie Weronika Harpula, Kornelia Magoń,
Lena Szczepańska, która zajęła II miejsce, w kategorii klas
V – VIII – drużyna pod opieką p. Wiolety Drabik – Wąsacz
– Zofia Biskupska, Emilia Łukaszów i Tomasz Siupik,
która zajęła II miejsce oraz drużyna pod opieką p. Iwony
Węglowskiej – Julia Kościńska, Maja Siupik, Zuzanna
Trelka, która zajęła III miejsce.
Dyplomy i nagrody dofinansowane z budżetu

16 listopada br. w sali konferencyjnej Starostwa
Powiatowego
podsumowanie

w

Przeworsku

XVIII

miało

Wojewódzkiego

Powiatu Przeworskiego zostały wręczone laureatom

miejsce

przez

Konkursu

wicestarostę

Powiatu

Przeworskiego

Jacka

szkolnej

Kierepkę oraz wicedyrektora Zespołu Szkół Zawodowych

„Na najlepszy produkt turystyczny mojej małej ojczyzny –

im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku Ilonę

jakiej nie znacie”. W konkursie tym uczestniczyło 102

Sznajder-Jabłońską.

turystycznego

dla

dzieci

i

młodzieży

Beata Klisz

osoby, nagrodzono zaś 44 uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych z 17 zespołów.

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. WINCENTEGO WITOSA W ZARZECZU

1 września zabrzmiał pierwszy dzwonek, który
oznajmił młodzieży uczącej się w Zespole Szkół
im. Wincentego Witosa, że rozpoczyna się nowy rok
pełen wyzwań, zdobywania wiedzy, a także zawierania
nowych przyjaźni. Nasze technikum zyskało miano Szkoły
Międzynarodowej,

ponieważ

naukę

w

Zarzeczu

rozpoczęli uczniowie z wielu miast i miasteczek Ukrainy.
Uczniowie będą kształcić się w czterech nowopowstałych
klasach.

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji o finansowaniu

mobilność

uczniów”,

realizowanego

Europejskiego

przystąpił do realizacji projektu 2020-1-PMU-3270

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,

„Niesamowita podróż po kuchni greckiej. Praktyczny

IV Oś Priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca

poradnik prowadzenia greckiej restauracji”. Inicjatywa

ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności

29
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w

środków

projektu, Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu

prowadzona jest w ramach projektu „Ponadnarodowa

Funduszu

ze

ramach

KURIER ZARZECKI

GRUDZIEŃ 2021

ponadnarodowej. Wysokość pozyskanych środków to

restauracją, planowanie – to tylko niektóre z zagadnień,

246.576,00 zł.

które młodzież podejmie na swoich stronach. Serwisy

W ramach projektu przeprowadzimy dwie

powstaną

przy

wykorzystaniu

zaawansowanych

mobilności ponadnarodowe. Na czym będą one polegać?

kreatorów, a treści będą w językach angielskim, greckim

Formuła mobilności zakłada współpracę między szkołami

i polskim.

z różnych krajów członkowskich Unii Europejskiej –

Oprócz zajęć stacjonarnych uczestnicy będą

w całym projekcie obejmuje ona również kadrę

mogli cieszyć się wieloma atrakcjami. Wycieczki

nauczycielską i zarządzającą placówek, zaś podczas

i zwiedzanie najciekawszych miejsc w tym regionie Grecji,

wyjazdu przede wszystkim uczniów. W projekcie

nauka języka i tańca, błogi relaks na plaży. Całość jednej

uczestniczy z nami Leptokarya General School jako

mobilności obejmie 14 dni: 10 dni przeznaczonych będzie

placówka przyjmująca. Uczestnicy mobilności z Polski

na zajęcia merytoryczne, 2 dni na program kulturowy,

i Grecji wspólnie realizować będą opracowany przez

2 dni na transport.

partnerów program, pracując w międzynarodowych

W projekcie będzie uczestniczyć łącznie 33

zespołach zadaniowych nad rezultatami materialnymi,

uczniów: w pierwszej mobilności wezmą uczniowie

którymi w tym przypadku będą profesjonalne strony

technikum w zawodzie technik logistyk oraz technik

internetowe – interaktywne poradniki dla młodych

żywienia i usług gastronomicznych z klasy programowo

przedsiębiorców.

najwyższej, czyli klasy IV. W drugiej mobilności wezmą

Tajniki kuchni greckiej, założenie i prowadzenie

udział uczniowie z klasy III. Pierwsza grupa wyjedzie na

działalności gospodarczej z sukcesem, zarządzanie

praktyki 3 października.

Uczeń klasy trzeciej Wojciech Kulpa wziął udział

i wiele innych, według inspiracji twórców. Cztery własne

w XII Ogólnopolskim Festiwalu Modelarskim, który

modele zgłosił uczeń naszej szkoły Wojciech Kulpa.

odbywał się w Jaworznie w dniach 11-12 września. Uczeń

Niepozorne modele pojazdów i maszyn rolniczych w jego

został nagrodzony w aż 3 kategoriach.

wykonaniu, przyciągały uwagę młodszych, jak i znacznie
starszych,

bardziej

doświadczonych

modelarzy.

Szczególne uznanie wyrazili Jurorzy i główny organizator
imprezy, autorytet w dziedzinie polskiego modelarstwa
Pan Paweł Ogarek. W podsumowaniu konkursu zaznaczył
on, że modele Wojciecha znacznie wykraczają poza ramy
zwykłego modelarstwa. Bo to już nie tylko żmudne
łączenie, dopasowywanie i aranżowanie kolorystyczne
dostępnych dla modelarzy elementów, ale niesamowita
praca włożona w samodzielne wykonanie dokumentacji
technicznej i fotograficznej oryginału, własne pomiary,
skalowanie obiektu oraz tworzenie makiet modeli,

Organizatorzy zarejestrowali ponad 200 uczestników,

których wykonania jeszcze nikt inny się nie podjął.

którzy zgłosili do konkursu 818 modeli: budowli,

Nie tylko Jurorzy i modelarze docenili umiejętności

śmigłowców, okrętów i jednostek pływających, pojazdów

17-latka z Tryńczy. Uznanie wyraził także przedstawiciel

gąsienicowych i kołowych, szybowców, samolotów
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głównego sponsora wydarzenia w Jaworznie, który

bardzo owocny czas, bogaty w nabywanie nowych

właśnie naszemu uczniowi przyznał główną nagrodę.

umiejętności i poznawanie świata przyrody.

Udział ucznia technikum rolniczego w Festiwalu
Modelarskim

możliwy

był

dzięki

Zespół Szkół im. W. Witosa w Zarzeczu rozwija się,

przychylności

internat tętni życiem.

i wspieraniu talentu Wojtka przez grono pedagogiczne

W szkole od br. uczniowie oprócz technika

i Dyrekcję Szkoły. W dwudniowym wydarzeniu uczniowi

logistyka, technika rolnika, technika żywienia i usług

towarzyszył nauczyciel Stanisław Zagaja. Wojciechowi

gastronomicznych mogą kształcić się na nowych

gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w realizacji

kierunkach w technikum: technik informatyk oraz

marzeń i rozwijania modelarskiego hobby.

w branżowej szkole I stopnia w zawodach: magazynier-

Uczniowie z pionu żywienia już od początku roku

logistyk, kucharz. Zapraszamy młodzież klas ósmych do

szkolnego udowadniają, że wiedza i umiejętności

skorzystania z naszej oferty.

zdobyte w ubiegłych latach nie poszły w zapomnienie.
Wraz z opiekunami przygotowali obiad dla uczestników
konferencji „Wokół przyrodniczych pasji Dzieduszyckich”,
która odbyła się 10 września 2021 r. w zabytkowym
pałacu w Zarzeczu.
W ramach konferencji odbyły się warsztaty
florystyczne, w którym wzięła udział młodzież naszej
szkoły. Uczniowie pod wprawnym okiem fachowców
tworzyli z kwiatów wianki i przepiękne kompozycje. Był to

Grażyna Winiarz

„
Od września 2021 roku Zespół Szkół im.

pracując w międzynarodowych zespołach zadaniowych.

Wincentego Witosa w Zarzeczu realizuje Projekt PO WER

Przy

– ponadnarodowa mobilność uczniów „Niesamowita

stworzyli

podróż

poradnik

interaktywny poradnik dla młodych przedsiębiorców

Wysokość

w języku angielskim, greckim i polskim. W poradniku

dofinansowania to 246 576, 00 złotych. W ramach

szeroko omówili takie zagadnienia jak: tajniki kuchni

projektu

greckiej,

po

kuchni

prowadzenia

greckiej

uczniowie

uczestniczyć

greckiej.

w

restauracji”.

Zespołu

dwóch

Praktyczny

Szkół

wyjazdach

będą

mogli

do

Grecji.

wykorzystaniu

zaawansowanych

profesjonalną

założenie

i

stronę

kreatorów

internetową

prowadzenie

–

działalności

gospodarczej z sukcesem, zarządzanie restauracją,

Z rówieśnikami z Leptokarya General School podzielą się

planowanie i wiele innych.

swoją wiedzą i umiejętnościami. Będą brać udział w wielu

Oprócz zajęć stacjonarnych uczestnicy mogli

ciekawych działaniach pozaformalnych, poznając lokalną

cieszyć się wieloma atrakcjami. Odbyli wycieczki

do

kulturę i historię.

najciekawszych miejsc w tym regionie Grecji, zwiedzili

Szesnastu uczniów czwartej klasy Technikum

Saloniki, Meteory, uczestniczyli w rejsie na wyspę

w październiku przez dwa tygodnie przebywało z wizytą

Skiathos, kursie tańca greckiego oraz korzystali z uroków

u naszego greckiego partnera. Wraz z grupą uczniów

plaży i morza.

z Leptokarya General School realizowali program,

Barbara Juroszek-Sowa
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Od września 2021 r. nasi uczniowie mogą
kształcić

się

w

informatyk

duże możliwości na rynku pracy, gdyż technicy

w pięcioletnim cyklu kształcenia. Nowy kierunek pozwala

informatycy mogą podejmować pracę we wszystkich

na

popularnego

gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie

i atrakcyjnego, ale przede wszystkim poszukiwanego na

komputery. Obecnie w Zespole Szkół im. Wincentego

rynku pracy ze względu na ogromny rozwój technik

Witosa na nowym kierunku naukę podjęło trzydziestu

komputerowych, jaki nastąpił w ostatnich latach. Nauka

czterech uczniów.

zdobycie

zawodzie
zawodu

nie

technik

Zdobycie kwalifikacji w zawodzie technik informatyk to

tylko

zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych i na

Wszystkich

praktykach zawodowych u pracodawców.

zainteresowanych

kształceniem

w zawodzie technik informatyk zapraszamy do śledzenia

By uzyskać tytuł technika informatyka każdy

naszej strony internetowej i mediów społecznościowych,

uczeń musi przystąpić do egzaminu potwierdzającego

a od września 2022 roku do naszej szkoły.

kwalifikacje zawodowe, uzyskując pozytywny wynik.

Pielęgnowanie tradycji to ważny element pracy

-

Wójt

Gminy

Zarzecze,

Małgorzata

Byrwa

–

wychowawczej w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa.

Przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze, dyrektorzy

9. listopada uroczyście obchodziliśmy Święto Szkoły,

i kierownicy szkół i jednostek budżetowych.

które jest ważnym dniem dla całej społeczności. To dzień,

W tym roku nie mogło nas również zabraknąć

w którym możemy uhonorować w szczególny sposób

w Wierzchosławicach. 11 listopada przedstawiciele

Patrona szkoły oraz okazać wdzięczność wszystkim,

naszej szkoły; uczniowie i nauczyciele oddali hołd

którzy tworzyli historię i tradycje naszej szkoły. Wincenty

Patronowi

Witos – patron naszej szkoły to patriota, mąż stanu, jeden

w rodzinnych Wierzchosławicach. Nasza delegacja złożyła

z twórców niepodległości Polski, polityk, przywódca

kwiaty oraz zapaliła symboliczne znicze. W czasie pobytu

Ruchu Ludowego. Człowiek, który na stałe zapisał się na

w Wierzchosławicach przedstawiciele szkoły spotkali

kartach historii Polski. Człowiek, który dokonywał w

pana

swoim życiu dobrych wyborów i kierował się takimi

Wincentego Witosa.

wartościami jak pracowitość, zaradność, siła i wytrwałość
w dążeniu do celu.
Święto

rozpoczęło

się

od

udziału

całej

społeczności w uroczystej Mszy św. w kościele
parafialnym pw. Św. Michała Archanioła, która została
odprawiona w intencji całej społeczności szkolnej,
emerytowanych dyrektorów, nauczycieli i pracowników
oraz tych, których już z nami nie ma, a przez wiele lat
tworzyli naszą szkołę. Następnie odbyła się uroczysta
akademia. Swoją obecnością zaszczycili nas Tomasz Bury
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Zespół Szkół im. Wincentego Witosa oprócz

W

Rejonowej

wybranych

w Jarosławiu uczniowie naszej szkoły zajęli IV. miejsce.

i

rozwija

pasje

i zainteresowania swoich uczniów.

Sióstr

szachach

organizowanej

wspiera

Szkole

w

kształcenia i przygotowania uczniów do zdobycia
zawodów,

w

Licealiadzie

Niepokalanek

W tej trudnej, królewskiej dyscyplinie naszą szkołę

Nasi uczniowie znaleźli się wśród laureatów

reprezentowali Nadiia Kovalchuk, Vitalii Kostiv, Mykyta

Konkursu Patriotycznego organizowanego przez Centrum

Merts, Zakhar Velychko oraz Andrii Bihniak.

Kultury w Zarzeczu z okazji Święta Niepodległości.
W kategorii rysunek: 1. miejsce – Gabriela Gardziel,
2. miejsce - Wojciech Koralewicz, 3. miejsce Iga Dziad,
4. miejsce Adam Lonc. W kategorii piosenka i pieśń
patriotyczna: 3. Miejsce - Amelia Winiarz, w kategorii
poezja – 2. Miejsce - Norbert Bielec i wyróżnienie
Aleksandra Gilarska.
Uczniowie

Zespołu

Szkół

zostali

również

laureatami Konkursu Wiedzy o Kardynale Stefanie
Wyszyńskim, organizowanym przez PTTK Międzyszkolny
Z kolei udział uczniów z klasy o specjalności

Oddział w Przeworsku. Laureatkami konkursu zostały

logistyk – klasa mundurowa, w dniach otwartych koszar

uczennice klasy I technikum kształcącym w zawodzie

pozwolił na zapoznanie się ze sprzętem wojskowym.

logistyk: 1. miejsce - Amelia Winiarz, 2. miejsce - Karolina

Uczniowie uczestniczyli również w pokazie samoobrony,

Ryfa, 3. miejsce zespół w składzie: Natalia Vit, Diana

akcji ratunkowej osób poszkodowanych w wypadku.

Bondyra, Karyna Dudnyk. Uczennice wykazały się wiedzą

Mieli również okazję postrzelać na strzelnicy. Może

dotyczącą wielkiego Polaka. Na uwagę zasługuje fakt, że

któryś z nich swoją przyszłość zwiąże ze służbami

Natalia, Diana i Karyna są uczennicami z Ukrainy.

mundurowymi.

Technik usług gastronomicznych i żywienia to nie

Uczniowie mieli również zaszczyt przygotować

tylko praca w kuchni. Tradycją stało się, że uczniowie

poczęstunek dla znamienitych gości podczas Dnia

naszej szkoły obsługują również lokalne uroczystości,

Dziękczynienia za beatyfikację Ks. Kardynała Stefana

w

swoje

Wyszyńskiego. Uczniowie dbają nie tylko o menu, ale

umiejętności szerszemu gronu. Nie mogło nas zabraknąć

również o odpowiednie podanie przygotowanych

w czasie gminnej uroczystości z okazji Dnia Edukacji

smakołyków.

czasie

których

mogą

zaprezentować

Narodowej, podczas której nauczyciele wyróżniający się

Beata Klisz

pracą otrzymali nagrody z rąk Wójta Gminy Zarzecze.
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STYPENDIA WÓJTA GMINY ZARZECZE
W dniu 25 czerwca 2021 roku Wójt Gminy
Zarzecze

wręczył

uzyskali wysoką średnią ocen oraz zdobyli tytuł laureata

najzdolniejszym uczniom stypendium za wysokie wyniki

lub finalisty olimpiady albo konkursu o zasięgu co

w nauce i szczególne osiągnięcia w roku szkolnym

najmniej wojewódzkim organizowanym przez Kuratora

2020/2021. Po raz pierwszy stypendia za wysokie wyniki

Oświaty lub pod Jego patronatem.

w

Tomasz

nauce

Bury

otrzymali

po

raz

uczniowie

kolejny

Wszyscy stypendyści w roku szkolnym 2020/2021

z

Zespołu

Szkół

Przyznane stypendia z pewnością przyczynią się

im. Wincentego Witosa w Zarzeczu.

do jeszcze bardziej wytężonej pracy, a dla pozostałych

Stypendium otrzymało 28 uczniów, w tym

uczniów będą mobilizacją do osiągnięcia sukcesu

3 absolwentów, którzy spełnili kryteria określone

rówieśników. Gratulujemy stypendystom i życzymy

w

kolejnych sukcesów.

„Gminnym

Programie

wspierania

edukacji

uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół
prowadzonych przez Gminę Zarzecze”.
Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach
Imię
i nazwisko

Klasa

Średnia
ocen

Osiągnięcia
I miejsce w XV Wojewódzkim Konkursie Młodzieży Szkolnej na „Najlepszy produkt

Katarzyna
Jarosz

VIII

5,06

turystyczny mojej Małej Ojczyzny – jakiej nie znacie”
III miejsce w II Wojewódzkim Konkursie o Patronce – Świętej Królowej Jadwidze
II miejsce w finale Wojewódzkiego Konkursu „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”

Monika
Bieniasz
Maja
Siupik

VIII

5,06

VII

5,0

I miejsce w XV Wojewódzkim Konkursie Młodzieży Szkolnej na „Najlepszy produkt
turystyczny mojej Małej Ojczyzny – jakiej nie znacie”
II miejsce w XVIII Wojewódzkim Konkursie „Juliusz Słowacki i jego epoka; kategoria:
wiedza;
III miejsce w finale Wojewódzkiego Konkursu „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”

Zuzanna
Trelka

III miejsce w XVIII Wojewódzkim Konkursie „Juliusz Słowacki i jego epoka; kategoria:

VII

5,0

wiedza;
Laureat - III miejsca (drużynowo) II Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy „Życie i działalność
Królowej Jadwigi”
Laureat etapu wojewódzkiego XXVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego

Julia
Kościńska

VII

5,01

„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 – 1514. Od Cedyni do Orszy”
Laureat - III miejsca (drużynowo) II Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy „Życie i działalność
Królowej Jadwigi”

Milena
Orzechowska
Zofia
Biskupska
Emilia
Łukaszów

IV

5,0

IV

5,17

IV

5,0

Laureat etapu wojewódzkiego VIII Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego –
„Po polsku o historii”
III miejsce w XV Wojewódzkim Konkursie Turystycznym Dzieci i Młodzieży Szkolnej na
„Najlepszy produkt turystyczny mojej Małej Ojczyzny – jakiej nie znacie”
III miejsce w XV Wojewódzkim Konkursie Turystycznym Dzieci i Młodzieży Szkolnej na
„Najlepszy produkt turystyczny mojej Małej Ojczyzny – jakiej nie znacie”
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Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Maćkówce
Imię
i nazwisko
Julia
Kurek
Nicola
Obłoza
Oliwia
Jamroży

Klasa

Średnia
ocen

Osiągnięcia

VI

5,08

I miejsce w II Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Św. Królowej Jadwidze

VI

5,25

I miejsce w II Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Św. Królowej Jadwidze
II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Literackim „Mój Dzień z Królową Jadwigą”

VI

5,25

I miejsce w II Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Św. Królowej Jadwidze

Zespół Szkół w Zarzeczu
Imię
i nazwisko
Szymon
Pels

Gabriel
Kwaśniak

Gabriela
Hajduk
Nikola
Podolec
Kamil
Świerk
Hubert
Klimko
Julia
Szklarz
Filip
Kasperski
Julia
Magoń

Klasa

Średnia
ocen

VIIIa

5,14

Osiągnięcia
Laureat XXVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza
i dzieje oręża polskiego w latach 972 – 1514. Od Cedyni do Orszy”
Laureat Ogólnopolskiego Konkursu „Rok Św. Jana Pawła II” – 100 rocznica urodzin
(kategoria literacka)
Finalista Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „Polska poezja religijna”
Laureat XV edycji Konkursu Wojewódzkiego „Nam Henryk Sienkiewicz patronuje”
Laureat III Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „Wolność jest w nas. Ku pamięci
żołnierzy wyklętych” w kategorii poezja oraz w kategorii proza
Laureat VIII Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”
Finalista Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża
polskiego w latach 972 – 1514. Od Cedyni do Orszy”
Laureatka VIII Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego – „Po polsku o historii”
Finalistka Konkursu Biblijnego „Jezus gromadzi Kościół na Świętej Wieczerzy”

VIIa

5,07

VIIc

5,36

VIIc

5,00

VIb

5,17

VIb

5,25

Va

5,17

VIb

5,08

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego
w latach 972 – 1514. Od Cedyni do Orszy”

Vb

5,17

Laureatka I miejsca w II Wojewódzkim Konkursie Literackim „Mój Dzień z Królową
Jadwigą”
Laureatka XV edycji Konkursu Wojewódzkiego „Nam Henryk Sienkiewicz patronuje”

Finalistka XV edycji Konkursu Wojewódzkiego „Nam Henryk Sienkiewicz patronuje”
Laureat Konkursu VIII Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”
Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego
w latach 972 – 1514. Od Cedyni do Orszy”
Laureatka Konkursu VIII Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu
Stypendium za wysokie wyniki w nauce zostało
I TL (4,75); Marcelina Flak – klasa II TL (4,75); Marcin
przyznane uczniom Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa

Hajczewski – klasa II TR (4,81); Miłosz Kwaśniak – klasa II

w Zarzeczu, którzy w roku szkolnym 2020/2021

TL (4,85); Gabriela Gardziel – klasa III TŻ (5,11); Emilia

w klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen co najmniej

Górniak – klasa III TŻ (4,78) i Piotr Zięba – klasa III TL

4,75. A przyznano je następującym uczniom: Nikola

(4,93).

Wiktorowska – klasa I TŻ (4,79); Kacper Superson – klasa

Katarzyna Kulpa

35

KURIER ZARZECKI

GRUDZIEŃ 2021

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Przez kilka tygodni dzieci miały możliwość

odbywało

wysłuchania pięknych bajek czytanych przez osoby

się

głośne

czytanie

dla

najmłodszych

czytelników.

pracujące w naszej społeczności. Mamy nadzieję, że

W tym celu zapraszaliśmy w wybrany dzień na

dzieciom bardzo się podobało. Korzyści płynące z czytania

stronę

Facebooka

Gminnej

Biblioteki

Publicznej

książek są ogromne. Rozwijają myślenie i kształtują język,

w Zarzeczu wszystkie dzieci, aby mogły odsłuchać

pobudzają wyobraźnię, są źródłem rozrywki i radości.

i obejrzeć czytane bajki. Akcja trwała do 25 czerwca.

Poszerzają wiedzę oraz przyczyniają się do

Publikowane były ogólnodostępne nagrania bajek, jak

wzbogacenia zainteresowań. Dlatego też w naszej

również nagrywaliśmy czytające osoby w bibliotece.

Bibliotece powstała inicjatywa, aby w każdy piątek

Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu, którzy zechcieli
włączyć się w naszą akcję.

Gminna
przystąpiła

do

wypożyczalnia

Biblioteka

Publiczna

systemu

Academica.

międzybiblioteczna,

w

Zarzeczu

System

wszystkich zasobów BN, zarówno z domeny publicznej

to

lub na wolnych licencjach, jak i ze zbiorów chronionych

umożliwiająca

prawem autorskim. Terminal ten znajduje się w GBP

bezpłatne korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki

w Zarzeczu.

Narodowej. Academica umożliwia przede wszystkim

Jedynym warunkiem korzystania ze zbiorów

dostęp do książek i czasopism naukowych ze zbiorów BN,

chronionych

w

w systemie, co można uczynić w bibliotece na podstawie

tym

także

publikacji

niskonakładowych

lub

niedostępnych na rynku wydawniczym.
Za

pośrednictwem

jest

zarejestrowanie

swojego

konta

karty bibliotecznej lub dokumentu tożsamości.

specjalnych

terminali

Academiki, każdy czytelnik ma swobodny dostęp do

W czasie przerwy letniej odbywały się zajęcia

jak

również

cieszenie

się

uzyskanym

efektem

wakacyjne z Gminną Biblioteką Publiczną i Centrum

pracy. Podczas wykonywania prac plastycznych przez

Kultury w Zarzeczu. Uczestnicy zajęć zgłębiali tajniki pracy

dzieci

z gliną, gotowe arcydzieła trafiły do piekarnika do

osiągnięcia celu. Dzieci cieszyły się z możliwości

wysuszenia. Tworzyli magnesy i

uczestniczenia w zajęciach.

piękne rysunki.

Głównym celem zajęć było rozbudzanie i rozwijanie
wrażliwości

estetycznej,

indywidualnych

zdolności

twórczych dzieci, ich wyobraźni oraz twórczego myślenia.
Było to możliwe dzięki pobudzeniu ich kreatywności oraz
doskonaleniu sprawności manualnych. W wyniku czego
możliwe stało się odkrywanie przyjemności tworzenia,

36

widoczne

było

zaangażowanie

oraz

chęć

KURIER ZARZECKI

GRUDZIEŃ 2021

Kraszewski to projekt, w ramach którego Gminna

wynosi 1.800 zł. Celem programu Instytutu Książki jest

Biblioteka Publiczna w Zarzeczu pozyskała środki

zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii

zewnętrzne. Spośród 480 złożonych wniosków do

teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców

dofinansowania zakwalifikowano 112 wniosków w tym

miejscowości w gminach o najniższych dochodach

nasz!

podatkowych

Dzięki

temu

nasza

Biblioteka

otrzymała

na

jednego

mieszkańca

poprzez

dofinansowanie w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem

wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny

na doposażenie biblioteki, m.in. w sprzęt komputerowy,

sprzęt komputerowy. Cieszymy się, że będziemy mogli

drukarki, tablety. Finansowy wkład własny Biblioteki

poszerzyć ofertę dla naszych Czytelników.

W Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu odbyła się
10

Jubileuszowa

dziękujemy

wszystkim

osobom, które włączyły się w organizację tego

W tym roku czytaną lekturą była ,,Moralność Pani

wydarzenia, a w szczególności osobom czytającym.

Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Czytającymi byli: Czesława

Słowa podziękowania kierujemy również do wszystkich

Kwaśniak, Piotr Prymon, Kacper Byrwa, Barbara

przybyłych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością.

Szczygieł, Karolina Gwóźdź, Anna Krzeszowska-Gwóźdź,

Ogromne gratulacje i słowa uznania świadczyły o tym,

Bogusława Hajduk, Maria Pelc oraz Anna Pawłowska.

że Narodowe Czytanie bardzo się podobało.

Marii

Narodowego

serdecznie

Czytania.

Dziękujemy

edycja

Bardzo

Wojnarowicz

oraz

Julii

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy i zapraszamy

Stepaniak, które swoim pięknym śpiewem umiliły nasze

za rok na kolejną edycję.

wspólne czytanie.

Monika Sosnowska

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w pracowniach gospodarstwa domowego w ramach
treningów kulinarnych pod czujnym okiem opiekunów.
24 czerwca w Zalesiu zorganizowaliśmy piknik
pod nazwą „Twój dzień dla zdrowia”, na który
zaprosiliśmy dietetyka panią Annę Obłozę, dzięki
fachowym pomiarom mogliśmy się dużo dowiedzieć
o składzie swojego ciała. Była również możliwość
dokonania pomiaru cukru we krwi oraz ciśnienia
Dnia
z

17

opiekunami

czerwca
wyruszyli

uczestnicy

ŚDS

Przeworską

wraz

tętniczego przez panie pielęgniarki pracujące w ŚDS.

Kolejką

Była również możliwość wzięcia udziału w zajęciach

Wąskotorową. Przejażdżka Pogórzaninem dostarczyła

relaksacyjnych

prowadzonych

przez

psychologa.

nam mnóstwo radości. Miesiąc czerwiec to czas pełni

Swoją obecnością zaszczycili nas dyrektor Wydziału

pikników, dzięki sprzyjającej pogodzie mogliśmy niemal

Polityki Społecznej w Rzeszowie Małgorzata Dankowska,

codziennie degustować pyszne dania, które powstają

Radni Powiatu Przeworskiego, Przewodnicząca Rady
Gminy Zarzecze Małgorzata Byrwa oraz Gospodarz
Gminy Tomasz Bury.
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Dla uczestników pikniku przygotowany został

się cieszymy, każda z nowo uczęszczających osób bardzo

quiz medyczny z bardzo atrakcyjnymi nagrodami.

szybko odnajduje swoje miejsce w pracowniach.

Za ufundowanie nagród bardzo serdecznie dziękujemy

9 września rozpoczął się remont przeciekającego

aptece Przeworskiej Panu Suliman Harsan, firmie

dachu w ŚDS w Zalesiu ze środków

Zelmotor - polskiemu producentowi AGD z Jarosławia

w

oraz Pani Dyrektor Małgorzacie Dankowskiej.

Samopomocy od Wojewody Podkarpackiego w kwocie

20 lipca uczestniczyliśmy w Mszy świętej

otrzymanych

ramach standaryzacji Środowiskowych Domów

38.000zł.

Remont

obejmował

wymianę

kołnierzy

w Kościele Parafialnym w Zarzeczu pod wezwaniem

uszczelniających okien połaciowych, pokrycie dachu

Św. Michała Archanioła, po mszy udaliśmy się na

blachą, obudowa kominów blachą trapezową, montaż

uroczysty obiad do Restauracji Parkowej w Zarzeczu.

wiatroizolacji. Serdecznie dziękujemy firmie Dach-Pol
za szybki i sprawny remont.
14 września wzięliśmy udział w imprezie
integracyjnej pod nazwą Dzień Osób Niepełnosprawnych
w Gminie Zarzecze organizowanym przez Wójta Gminy
Zarzecze, Kierownik GOPS w Zarzeczu oraz Kierownika
ŚDS w Zalesiu z Filią w Łapajówce.
23-25

września Uczestnicy ŚDS wzięli udział

w trzydniowych warsztatach artystycznych w ŚDS
w Łopuszce Wielkiej, na których uczestnicy doskonalili
umiejętności

kulinarne,

stolarskie,

fotograficzne

i plastyczne.

27 września grupa uczestników wybrała się do

Tego dnia mieliśmy okazję skorzystać ze

mieszkań treningowych w ramach projektu Aktywni

strzelnicy multimedialnej, która okazała się znakomitą

Niepełnosprawni

rozrywką. W miesiącu lipcu zaplanowana została

gospodarowaniem własnymi środkami finansowymi,

energii do dalszego działania.
czerwiec/lipiec

Caritas

umiejętności związane z dbaniem o wygląd zewnętrzny,

Po trzech tygodniach wróciliśmy stęsknieni, ale pełni

miesiącach

przez

Archidiecezji Przemyskiej. Nabywając i doskonaląc

przerwa wakacyjna w dniach od 26 lipca do 13 sierpnia.

W

prowadzonego

do

kształtowania pozytywnych relacji uczestnika z osobami

naszej

bliskimi.

społeczności dołączyło sześć nowych osób z czego bardzo
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Początkiem października wybraliśmy się na

W listopadzie w ŚDS w Zalesiu obchodziliśmy

wycieczkę w Pienińskie Góry, dzięki sprzyjającej pogodzie

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajki. W tym dniu

udało nam się zwiedzić Szczawnicę, Park Zdrojowy,

odwiedziła nas Czarownica, która za pomocą swoich

Pijalnię wód a najodważniejsi uczestnicy skorzystali

czarów sprawiła, że czas spędzony wspólnie stał się

z kolejki górskiej wyjeżdżając na Polanicę. Wieczorem

czasem pełnym radości.

spędziliśmy czas przy muzyce prawdziwej góralskiej

Obecnie

planujemy

poszerzyć

działalność

kapeli. Kolejnego dnia odwiedziliśmy muzeum Pienińskie,

pracowni rzemiosł różnych w ŚDS w Zalesiu i zakupić piec

dużą atrakcją był rejs po Jeziorze Czorsztyńskim.

do ceramik. Koszt pieca to 29.500 zł. Jesteśmy pełni

22 października odwiedziliśmy Muzeum Bombki

nadziei na to, iż uda nam się zrealizować daną inwestycje

Choinkowej w Nowej Dębie, dzięki wizycie mogliśmy

w najbliższym czasie.

dowiedzieć się wiele ciekawych rzeczy o stylach
i

pomysłach

powstawania

przepięknych

Marlena Chudy

ozdób

choinkowych.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZARZECZU

Gmina Zarzecze otrzymała środki finansowe
z

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

społecznej. Pomoc otrzyma 330 osób z terenu gminy
Zarzecze,

Osób


Niepełnosprawnych w łącznej wysokości - 84.668,80 zł

16.640zł

na

hipoterapię

dla

32

osób

w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym

niepełnosprawnych z terenu gminy Zarzecze. Każda

poszkodowanym

osoba będzie mogła skorzystać z 8 sesji po 30 minut.

kryzysowych

w

wyniku

wywołanych

żywiołu
chorobami

lub

sytuacji

Zajęcia odbywają się w Pawłosiowie, które prowadzi

zakaźnymi”

Stowarzyszenie Miłośników Koni „ARABIAN”,

Modułu IV tj.:




23.028,80zł na zakup środków typu maseczki,
rękawiczki,

płyny

do

dezynfekcji

dla

osób niepełnosprawnych z terenu gminy Zarzecze.

osób

Przewidziane jest 15 godzin rehabilitacji dla każdej

niepełnosprawnych, które figurują w ewidencji

osoby.

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu tj.
pobierają
o

świadczenia

świadczeniach

w

rodzinnych

ramach
lub

o

45.000zł – na usługę rehabilitacyjną (domową) dla 40

Wnioski przygotowane zostały przez Gminny Ośrodek

ustawy

Pomocy Społecznej w Zarzeczu, który realizuje program.

pomocy

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc na nr
telefonu 16 640 11 86 lub w siedzibie GOPS.

W dniu 14 września 2021 r. w Zespole PałacowoParkowym

w

Zarzeczu

odbył

się

Dzień

Podkarpackiego, Maciej Szymański – Dyrektor Oddziału

Osób

Podkarpackiego PFRON, Wiesław Kubicki i Łukasz Laska

Niepełnosprawnych w Gminie Zarzecze. W imprezie

– Radni Rady Powiatu Przeworskiego, Małgorzata Byrwa

uczestniczyły osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie

– Przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze.

oraz zaproszeni goście. Swoją obecnością zaszczycili nas

Podczas

m.in.: Anna Huk – Członek Zarządu Województwa

otrzymały
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osobom

kolorowych baniek mydlanych, zakręcanych baloników

niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu

(balonikowe

lub

wojskowego,

sytuacji

kryzysowych

wywołanych

chorobami

zakaźnymi”.

cuda),

pokazu

warsztatu

wozu

strażackiego,

stolarskiego,

fotolustra,

malowania twarzy. SP ZOZ w Przeworsku podczas

Tomasz Bury – Wójt Gminy Zarzecze złożył

imprezy zapewnił karetkę pogotowia, jak również

szczególne podziękowanie Maciejowi Szymańskiemu –

zorganizował stanowisko medyczne, na którym prowadził

Dyrektorowi

Oddziału

Podkarpackiego

PFRON

akcję z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, min.

za

wsparcie

osób

niepełnosprawnych

bezpłatne pomiary ciśnienia tętniczego, określenie

ogromne

z terenu Gminy Zarzecze.

poziomu glukozy we krwi. Pracownicy Powiatowego

Na scenie wystąpiły dwie wokalistki: Maria
Wojnarowicz oraz Julia Kościńska, które

Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku również

uświetniły

zorganizowali swoje stanowisko informacyjne.

uroczystość pięknym śpiewem. Następnie mogliśmy

Głównym

organizatorem

Dnia

Osób

podziwiać wykonanie uczestników Środowiskowego

Niepełnosprawnych w gminie Zarzecze był Wójt Gminy

Domu Samopomocy w Zalesiu z filią w Łapajówce.

Zarzecze,

Przedstawili „Rzepkę”, a Tomasz Homik zaśpiewał kilka

w Zarzeczu oraz Środowiskowy Dom Samopomocy

znanych piosenek.

w Zalesiu z filią w Łapajówce. Pomoc dla osób

Na

scenie

w

skeczu

zaprezentowały

się

Gminny

Ośrodek

Pomocy

Społecznej

niepełnosprawnych jest dla nas bardzo ważna.

uczestniczki Klubu Seniora „Wesołe jest życie staruszka”.
Podziwialiśmy również piękny występ Samodzielnego
Oddziału

Hetmana

Karola

Chodkiewicza

Ziemi

Jarosławskiej. Podczas imprezy odbyła się loteria
fantowa. Uczestnicy wzięli udział także w quizie o zdrowiu
z nagrodami, które

zostały ufundowane przez

sponsorów. Za okazane wsparcie serdecznie dziękujemy.
Osoby

korzystały

też

z

poradnictwa

dietetycznego, zjeżdżalni, waty cukrowej i popcornu bez
ograniczeń, ciepłego poczęstunku, przejażdżki bryczką
lub

kucykiem,

malowania

samochodu,

pokazu

W dniu 01.08.2021 r. 26 dzieci z gminy Zarzecze
wyjechało na kolonię letnią w Rajskie (Bieszczady)
organizowaną przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej.
W ramach pobytu na kolonii dzieci i młodzież mogły
podziwiać piękną przyrodę Bieszczad, uczestniczyć
w

organizowanych

sportowych,

wycieczkach

oraz

zapoznawczych,

zajęciach:

rekreacyjnych

i wychowawczych. Uczestnicy kolonii miło spędzili czas,
korzystając z pięknej słonecznej pogody.
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W dniu 1 stycznia 2022 r. wejdzie w życie

a) kwota stanowiąca podstawę ustalenia wysokości

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r.

pomocy

pieniężnej

na

usamodzielnienie,

w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych

kontynuowanie

oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

zagospodarowanie w formie rzeczowej – 1.837 zł,

Rozporządzenie zweryfikowało dotychczasowe kryteria

b) minimalna kwota świadczenia pieniężnego na

nauki

i

pomocy

na
na

w pomocy społecznej, tj:

utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką

1) kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń

języka polskiego dla cudzoziemców – 721 zł,

będą wynosić odpowiednio:

c) maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na

a) dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł,

utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką

b) dla osoby w rodzinie – 600 zł,

języka polskiego dla cudzoziemców – 1.450 zł,

2) kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

d) maksymalna kwota zasiłku stałego wyniesie 719 zł.
3) kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – 345 zł .

GOPS w Zarzeczu po raz kolejny zorganizował

Zgodnie

z

rozpoznaniem

środowiskowym

Akcję „Drzewo życzliwości w gminie Zarzecze”, która

dokonanym przez pracowników socjalnych Gminnego

prowadzona była w ramach powołanego Komitetu

Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu przygotowane

Społecznego „Ofiarujemy cząstkę siebie seniorom,

paczki

osobom niepełnosprawnym, samotnym”. Do Akcji

świątecznymi do 83 osób. Przedsięwzięcie jest istotne

włączyły się m.in. szkoły z terenu Gminy Zarzecze.

ponieważ osoby samotne, starsze, niepełnosprawne

Celem zbiórki była pomoc seniorom, osobom

Operacyjnego

Pomoc

w

ramach

Żywnościowa

przez

Programu

2014-2020

z

życzeniami

Żywność otrzymały rodziny zakwalifikowane

dystrybucja paczek żywnościowych z Caritas
Przemyskiej

wraz

naszej gminy.

W okresie od marca do października br. odbywała
Archidiecezji

przekazane

stanowią fundamentalny element społeczności lokalnej

niepełnosprawnym, samotnym z terenu Gminy Zarzecze.

się

zostaną

pracowników

Społecznej

w

Gminnego

Zarzeczu

do

Ośrodka

Pomocy

Programu,

zgodnie

–

z obowiązującymi wytycznymi. Pomoc żywnościowa

Podprogram 2020r. Dostarczono artykuły do 604 osób,

obejmowała 20 różnych produktów, przekazano 67.044

w tym 237 rodzin/osób.

produktów, waga 21.520,52 kg oraz 10.268 l na łączną
kwotę 152.830,04 zł brutto.

GOPS

będzie

społecznej i których dochód nie przekracza 220%

pomocy

kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania

żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

z pomocy społecznej, tj.: 1.542,20 PLN dla osoby

Żywnościowa 2014 – 2020 – Podprogram 2021.

samotnie gospodarującej lub 1.161,60 PLN dla osoby

kwalifikował

w

Zarzeczu

osoby

do

informuje,
korzystania

że
z

Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby

w rodzinie.

i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej,

Anna Krzeszowska-Gwóźdź

spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy
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GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZARZECZU

19 czerwca br. obiekty Gminnego Ośrodka Sportu

wakacyjnym. Następnie głos zabrał włodarz naszej gminy

i Rekreacji tętniły sportowo – rodzinnym ,,życiem’’. Tego

Wójt Tomasz Bury.

dnia odbył się Sportowy Piknik Rodzinny, w którym wzięły

Po zakończonych przemowach odbyło się

udział Rodziny młodych sportowców uczęszczających do

pasowanie

na

sportowca.

Wszyscy

zgromadzeni

sekcji działających przy Gminnym Ośrodku Sportu

sportowcy zostali pasowani na sportowca otrzymując

i Rekreacji w Zarzeczu.

pamiątkowy medal.

Udział w imprezie wzięli sportowcy z takich dyscyplin jak:

Wśród atrakcji na Sportowym Pikniku Rodzinnym

akrobatyka, piłka nożna, piłka ręczna, badminton,

były między innymi: mecze dzieci, mecz rodziców buble

bieganie oraz kolarstwo.

football, losowanie nagród, pokaz motocyklowy oraz

Piknik rozpoczął się od powitania przez Dyrektora

dmuchane zjeżdżalnie.

GOSiR Łukasza Laskę oraz Trenera i działacza GAP
Zarzecze Mariusza Surmiaka rodziców, dzieci oraz
zaproszonych gości: Bogusława Urbana - Starosty
Przeworskiego wraz z członkami zarządu Wiesława
Bukowskiego, Mieczysława Żuka oraz Tomasza Burego
Wójta Gminy Zarzecze.
W dalszej części pikniku głos zabrał Starosta
Przeworski, który wspólnie z Zarządem Powiatu wręczył
organizatorom

2

czeki

na

organizację

sportu

i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie

W dniu 27 czerwca 2021 r. 55 rowerzystów

Na zakończenie dla uczestników przygotowane

wyruszyło w rowerową pielgrzymkę do Sanktuarium

zostało wspólne ognisko dla wszystkich rowerzystów,

Niepokalanej Matki Bożej Dobrej Nadziei w Tuligłowach.

podczas którego losowane zostały nagrody sportowe dla

Dyrektor GOSiR w Zarzeczu Łukasz Laska

uczestników rowerowej pielgrzymki.

przywitał wszystkich uczestników, po czym prezes PKTR
Leliwa

Michał

Machaj

przedstawił

zasady

bezpieczeństwa obowiązujące podczas pielgrzymki,
następnie rowerzyści udali się pod Kościół Parafialny
w Zarzeczu, gdzie ksiądz Proboszcz Radosław Maziarz
pobłogosławił uczestników.
O godzinie 12:00 odbyła się Msza święta
w Sanktuarium w Tuligłowach pod przewodnictwem
księdza Damiana Matusza.
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W dniach 12-16.07.2021 r. odbyła się ,,Półkolonia

zwiedzili Zaporę Solińską oraz wzięli udział w rejsie

Sportowo-Rekreacyjna 2021’’. Organizatorem aktywnego

statkiem. Drugą z wycieczek był wyjazd do ZOO

wypoczynku dla dzieci był Starosta Przeworski Bogusław

w Zamościu, zwiedzanie starego miasta, a także pobyt

Urban, Zarząd Powiatu Przeworskiego, Wójt Gminy

nad zalewem w Józefowie.

Zarzecze Tomasz Bury, GOSiR w Zarzeczu, Centrum

Zwieńczeniem półkolonii był wyjazd Koleją

Kultury w Zarzeczu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wąskotorową "Pogórzanin" nad Zalew do Łopuszki Małej,

w Zarzeczu oraz Kluby Sportowe z terenu Gminy Zarzecze.

gdzie uczestnicy przy pięknej pogodzie plażowali oraz

W półkolonii udział brały dzieci z terenu Gminy

korzystali

z

kąpieliska

pod

okiem

ratowników.

Zarzecze, które pod okiem wykwalifikowanej kadry

Zakończenie półkolonii odbyło się w Zespole Pałacowo-

wychowawczej spędziło pięć dni aktywnie wypoczywając.

Parkowym w Zarzeczu, gdzie Wójt Gminy Zarzecze

Wśród atrakcji znalazły się między innymi: gry i zabawy

Tomasz Bury oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu

terenowe, zajęcia na strzelnicy multimedialnej, zajęcia

i Rekreacji w Zarzeczu Łukasz Laska podsumowali

artystyczne, zwiedzanie muzeum, gry planszowe, zajęcia

tegoroczną

sportowe, kino GOSiR oraz rajd rowerowy.

zaangażowanym za owocną współpracę.

półkolonię,

dziękując

wszystkim

Główną atrakcją półkolonii były wycieczki.
Pierwszą z nich był wyjazd na Solinę, gdzie uczestnicy

W dniach 25.07.2021 r. – 04.08.2021 r. odbyła się
Kolonia

Sportowo-Rekreacyjna

miejscowości

Karolewo

na

w

Mazurach.

to tylko niektóre z miejsc jakie odwiedzili uczestnicy

malowniczej
W

tegorocznej kolonii.

czasie

dziesięciodniowego pobytu uczestnicy każdego dnia
trenowali

pod

okiem

wykwalifikowanej

kadry

szkoleniowej w poszczególnych dyscyplinach takich jak:
piłka nożna, piłka ręczna, badminton oraz fitness.
Jak sama nazwa mówi był czas na sport i był czas
na rekreację, a tej nie brakowało. Każdy dzień wypełniony
był niesamowitymi wycieczkami. Malbork, Stegna,
Wilczy Szaniec, Święta Lipka, Spływ Kajakowy w Krutyni
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W okresie wakacyjnym Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Zarzeczu kolejny rok pełnił funkcję bazy

Podsumowując. Naszą Gminę Zarzecze odwiedziło 5 grup

treningowej dla blisko 250 sportowców z województwa

sportowych, które w okresie lipiec – sierpień trenowały

Śląskiego, Małopolskiego oraz Podkarpackiego.

na obiektach GOSiR w Zarzeczu.

Obozy sportowe rozpoczęliśmy 17 lipca, gdzie
przybyła do nas 50 osobowa grupa piłkarzy z klubu
Akademia Piłkarska TS Gwarek Tarnowskie Góry. Kolejną
drużyną był GKS Rozbark Bytom w grupie 45 osób. Po raz
drugi do Zarzecza w składzie 60 osobowym zawitała do
nas Akademia Piłkarska Grębałowianka Kraków.
Rodzynki

tegorocznych

obozów

Football

Success

Academy Kraków to 46 osobowa grupa piłkarek, które
zawitały do nas początkiem sierpnia. Ostatnią grupą była
Akademia Piłkarska ZIOMKI Rzeszów, która zakończyła
tegoroczne obozy sportowe.

W niedzielę, 29 sierpnia odbył się VI Bieg Uliczny

pierwsze wywalczyła Małgorzata Siembida, drugie

Zarzecze na 5, którego organizatorem był Wójt Gminy

miejsce zajęła Barbara Skrzypczak, natomiast trzecie

Zarzecze Tomasz Bury wraz z Gminnym Ośrodkiem

Agnieszka Strzałka. Wśród panów w Kategorii OPEN

Sportu i Rekreacji w Zarzeczu. Patronat honorowy

pierwszy na mecie zameldował się Patryk Marszałek,

tegorocznej edycji objął Starosta Powiatu Przeworskiego

miejsce drugie zajął Piotr Stasiowski, tuż za nim na

Bogusław Urban.

miejscu trzecim Maciej Kiper.

Każdy uczestnik otrzymał indywidualny numer

Poza najlepszymi trójkami w kategoriach Open

startowy, kwadrans przed rozpoczęciem biegu trener

wyróżnieni zostali także zawodnicy w kategoriach

personalny Krystian Domka przeprowadził wspólną

wiekowych, wyróżnienie najstarszych uczestników oraz

rozgrzewkę z zawodnikami biegu.

najlepszych biegaczy z Gminy Zarzecze.

O godzinie 15:00 odbyła się część oficjalna
na której dyrektor GOSiR w Zarzeczu Łukasz Laska wraz
z Wójtem Gminy Zarzecze Tomaszem Burym, przywitali
wszystkich uczestników biegu oraz zaproszonych gości.
Pomimo

trudnych

warunków

pogodowych

70.

zawodników wyruszyło w trasę liczącą 5400 m.
Na mecie zawodników witali m.in. Wójt Gminy
Zarzecze Tomasz Bury, Przewodnicząca Rady Gminy
Zarzecze Małgorzata Byrwa, Dyrektor GOSiR Łukasz
Laska oraz Członek Zarządu Powiatu Mieczysław Żuk.
Najlepszą trójką wśród kobiet w kategorii OPEN
okazały się Panie z Stalowskiego Klubu Biegacza. Miejsce
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rywalizacja

FC Albatros, a drużyną ŁKS Łąka Wieś. Obie drużyny dały

w tegorocznej edycji Wakacyjnej Ligi „Szóstek”, w której

z siebie 100% , jednak zwycięzca mógł być tylko jeden!

udział wzięło 6 zespołów rywalizujących ze sobą

FC Albatros - to Oni wywalczyli tytuł mistrza II Edycji

w miesiącach lipiec oraz sierpień o miano najlepszej

Wakacyjnej Ligi "Szóstek".

drużyny Orlika.

Po

Ostatnia kolejka dostarczyła nam niesamowitych

zakończonych

rozgrywkach

odbyła

się

oficjalna ceremonia zakończenia turnieju, w której udział

emocji. W pierwszym meczu drużyna Huty Szkła Jarosław

wzięli

Wójt

oraz Hektoru stoczyli zaciętą rywalizację, w której wygrali

Przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze Małgorzata Byrwa

zawodnicy Huty Szkła zapewniając sobie ostatecznie

oraz Dyrektor GOSiR w Zarzeczu Łukasz Laska.

4 miejsce, natomiast drużyna Hektor rywalizację

Jak co roku naszym niezastąpionym sędzią turnieju był

zakończyła na miejscu 6.

Krzysztof Nazarko.

Emocji nie zabrakło w kolejnym meczu, w którym

Gminy

Wręczone

Zarzecze

zostały

Tomasz

pamiątkowe

Bury,

puchary

ETO Zarzecze zmierzyło się z drużyną DACH POL Kisielów,

wszystkim drużynom, a także wyróżnienia indywidualne.

gdzie ostatecznie pojedynek wygrał zespół ETO Zarzecze

Królem strzelców został Paweł Mikłasz (FC Albatros)

zdobywając 3 miejsce, DACH POL Kisielów zakończył

z

turniej na miejscu 5.

zawodnikiem wybrany został Maciej Mikołajek z drużyny

Najbardziej wyczekiwany Finałowy mecz o miano
najlepszej

10

drużyny

odbył

października

się

odbył

pomiędzy

się

ETO

drużyną

Jesienny

wynikiem

15

Zarzecze,

strzelonych
natomiast

bramek.

Najlepszym

najbardziej

skutecznym

bramkarzem Sebastian Wójcik (ŁKS Łąka Wieś).

Rajd

chętnie

wraca

na

nasze

rowerowe

imprezy.

Rowerowy, w którym udział wzięło 67 rowerzystów.

W tegorocznej edycji Jesiennego Rajdu Rowerowego

Wśród uczestników obecne były dzieci, młodzież oraz

wspólnie

dorośli. Trasa rajdu wiodła szlakami Gminy Zarzecze oraz

Po zakończonym rajdzie na uczestników czekał ciepły

sąsiednimi miejscowościami,

posiłek, który przygotowała Restauracja Parkowa.

drogami

asfaltowymi,

szutrowymi, polnymi oraz leśnymi i to właśnie te ostatnie

pokonaliśmy

dystans

37

kilometrów.

Następnie odbyła się część oficjalna w której

dostarczyły uczestnikom największych emocji.

udział wzięli Wójt Gminy Zarzecze Tomasz Bury, Radny

Leśne ścieżki, malownicze miejsca oraz piękne

Gminy Zarzecze Krzysztof Szabowski oraz Dyrektor

widoki to rzeczy, dla których tak wielu rowerzystów

GOSiR w Zarzeczu Łukasz Laska.
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który

Na zakończenie odbyło się losowanie nagród dla

podziękował wszystkim uczestnikom za tak liczne

uczestników, które ufundowała hurtownia sportowa -

przybycie i udział w rajdzie oraz organizatorom i osobom

MAAW Sport.

zaangażowanym przy pomocy w przebiegu rajdu.

17 października w hali sportowej GOSiR

poziomie, reprezentujących województwo, ale także kraj

w Zarzeczu obył się pierwszy turniej z cyklu Otwartych

na różnego rodzaju zawodach.

Turniejów Badmintona- Grand Prix Zarzecze 2021/2022.

Jesienny Turniej Badmintona był pierwszym

Wzięło w nim udział 44 zawodników z terenu

turniejem z cyklu GRAND PRIX Zarzecze 2021/2022.

całego województwa podkarpackiego. Po zakończonych

Za każdy turniej przyznawane będą punkty do

rozgrywkach odbyła się ceremonia wręczenia medali

klasyfikacji generalnej. Najlepszych zawodników cyklu

w której udział wzięli Dyrektor GOSiR w Zarzeczu Łukasz

poznamy na finałowym turnieju 10 kwietnia 2022 r.

Laska

oraz

Prezes

Stowarzyszenia

Sportowego

Badminton Zarzecze Piotr Iwanko wraz z zarządem.
Cykl Grand Prix Zarzecze powstał w 2019 roku
z myślą o możliwości stworzenia warunków do rywalizacji
dla dorosłych amatorów grających w badmintona
w różnych zakątkach naszego województwa.
Jak się okazało, turnieje gromadzą już nie tylko
amatorów ale także zawodników grających na wyższym

GOSiR w Zarzeczu zaprasza na zajęcia fitness dla
Pań, które po wakacyjnej przerwie zostały wznowione
i cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. W imieniu
Pani instruktor oraz całej grupy serdecznie zapraszamy na
treningi, które odbywają się w sali gimnastycznej GOSiR
w Zarzeczu w każdy wtorek o godzinie 20:00.
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19 listopada Tomasz Bury - Wójt Gminy Zarzecze

zawodowej. Cieszymy się z sukcesu oraz promocji Gminy

wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Zarzecze Małgorzatą

Zarzecze. Jeszcze raz wielkie gratulacje.

Byrwa oraz Dyrektorem GOSiR w Zarzeczu Łukaszem
Laską wzięli udział w spotkaniu w Urzędzie Gminy
w Zarzeczu z Karoliną Barylak z Zarzecza, która
w ostatnim czasie została wicemistrzynią Europy
w kategorii seniorów w Karate Kyokushin.
W czasie spotkania Wójt Gminy przekazał Pani
Karolinie pamiątkowe podziękowania i gratulacje oraz
wyraził chęć współpracy i pomocy w dalszej karierze

dwudniowej rywalizacji najlepsze okazały się piłkarki
W dniach 3-4 grudnia br. na hali sportowej GOSiR
w

Zarzeczu

odbył

się

XXVI

ręczne Handballu Rzeszów, które wyprzedziły zespół SPR

Międzynarodowy

JKS San Jarosław. Trzecie miejsce przypadło Viktorii

„Mikołajkowy” Turniej Piłki Ręcznej. W tym roku ze

Piaseczno, czwarty był Koliber Zarzecze, a piąte

względu na obostrzenia związane z pandemią zawody

dziewczyny drugiej drużyny Viktorii.

odbyły się w skromniejszym składzie. Z turnieju musiały

Inicjatorem zawodów jest Zygmunt Szumilak,

zrezygnować drużyny z Macedonii, Ukrainy i Słowacji.

natomiast organizatorami tegorocznego turnieju byli

Oprócz drużyny Kolibra Zarzecze w rywalizacji

Wójt

Gminy

Zarzecze,

Dyrektor

Zespołu

Szkół

wzięły udział Zespoły Handballu Rzeszów, SPR JKS San

im. Wincentego Witosa w Zarzeczu, Dyrektor GOSiR

Jarosław oraz Viktorii I Piaseczno i Viktorii II Piaseczno.

w Zarzeczu oraz Starosta Przeworski.

Turniej otworzył Wójt Gminy Zarzecze Tomasz Bury.

Łukasz Laska

Tradycyjnie wszystkie drużyny oraz zaproszeni

Krystian Domka

goście otrzymali prezenty od św. Mikołaja. W wyniku
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ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP W ZARZECZU

Dnia 25 lipca 2021 r. w Remizie Ochotniczej

Katarzyna

Balawender,

Filipów,

Bukowy,

Drapała,

Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Kasperski, Kazimierz Kokoszka, Michał Kokoszka,

w Zarzeczu. W Zjeździe uczestniczyli delegaci ze

Bogdan

wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Malinowski, Janina Mamak, Andrzej Miazga, Jan

z terenu Gminy Zarzecze oraz zaproszeni goście.

Michalik, Krzysztof Obłoza, Maciej Obłoza, Zbigniew

Konopnicki,

Tadeusz

Krzysztof

Straży Pożarnej w Maćkówce odbył się Zjazd Oddziału

W skład prezydium Zjazdu weszli: Dh prof.

Mateusz

Piotr

Kamil

Głąb,

Machała,

Piotr

Andrzej

Rabeł, Jerzy Stepaniak, Tomasz Słysz, Mariusz Surmiak,

Władysław Tabasz - Wiceprezes ZOW ZOSP RP

Marek Szeliga.

w Rzeszowie; Lucyna Rybak - Dyrektor Oddziału TUW

Członkowie Komisji Rewizyjnej: Przewodnicząca

w Rzeszowie; Bogusław Urban - Starosta Przeworski;

Komisji - Agnieszka Zając; Wiceprzewodniczący Komisji -

Dh Wiesław Kubicki - Członek Zarządu Głównego Związku

Sylwester Nowosiad; Sekretarz Komisji - Aleksander

Ochotniczych Straży Pożarnych; Bryg. Tomasz Dzień -

Kasperski.

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży

Do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP

Pożarnej w Przeworsku; Tomasz Bury - Wójt Gminy

wybrano następujących przedstawicieli: Tomasz Bury,

Zarzecze; Dh Jan Michalik - Komendant Gminny Związku

Damian Hejnosz i Jan Telega.

OSP Gminy Zarzecze; Ks. Jakub Sieniawski - Kapelan

Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego

Strażaków powiatu przeworskiego.

Związku OSP RP zostali: Katarzyna Balawender, Tomasz
Bury, Damian Hejnosz, Edward Kostecki, Wiesław Kubicki,
Sylwia Mazurek, Andrzej Miazga, Maciej Obłoza, Mariusz
Surmiak, Jan Telega.
W związku z zakończeniem pełnienia funkcji
Prezesa

Zarządu

Gminnego

ZOSP

RP

złożono

podziękowania Dh Wiesławowi Kubickiemu. Swoją
dwudziestoletnią
Komendant

działalność

Gminny

Jan

zakończył

Michalik.

również

W

związku

z zakończeniem swojej pracy w Zarządzie Gminnym
Zjazd

podsumował

pięcioletnią

i

działalność

Gminnej

Komisji

podziękowania

Oddziału Gminnego Związku OSP RP, dokonał wyboru

za

Rewizyjnej

złożono

dotychczasową

również

działalność

następującym Druhom: Stanisław Wlazło, Jan Świtalski,

nowego Zarządu Oddziału Gminnego, Komisji Rewizyjnej

Bolesław Bluczak, Władysław Gąsior, Artur Czuba,

oraz Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

Mirosław Jarosz, Andrzej Rut, Wiesław Stecko, Tadeusz

Skład Zarządu Oddziału Gminnego przedstawia

Stęc, Stanisław Nowosiad, Henryk Węgrzyn, Janusz

się następująco: Prezes Zarządu - Tomasz Bury;

Czerwonka, Wojciech Nawolski.

Wiceprezes Zarządu - Edward Kostecki; Komendant

Oficjalnego zamknięcia obrad Zjazdu dokonał

Gminny - Damian Hejnosz; Zastępca Komendanta

nowo wybrany Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP

Gminnego - Andrzej Szczepański; Sekretarz - Jan Telega;

RP Dh Tomasz Bury.

Skarbnik - Sylwia Mazurek. Członkowie Zarządu:

Barbara Zięba

48

KURIER ZARZECKI

GRUDZIEŃ 2021

VI ZJAZD DELEGATÓW ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZWIĄZKU OSP RP W GACI

ZARZECZU

W dniu 19 września w remizie Ochotniczej Straży

Postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych

Pożarnej w Gaci odbył się VI Zjazd delegatów Oddziału

i

Powiatowego Związku OSP RP. Zjazd poprzedziła

Przeciwpożarowej” otrzymali: srebrną Robert Ryzner,

uroczysta

pod

brązowe: Marian Ceglak (pośmiertnie), Leszek Flak, Jan

przewodnictwem Ks. Prałata Mieczysława Rusina –

Michalik, Tadeusz Stącel i Paweł Wajhajmer. W imieniu

Kapelana Strażaków Archidiecezji Przemyskiej oraz

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji aktu

Ks. Jakuba Sieniawskiego – Kapelana Strażaków Powiatu

dekoracji dokonał Nadbrygadier Andrzej Babiec –

Przeworskiego. Podczas Mszy św. poświęcony został

Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP.

Msza

święta

koncelebrowana

Administracji

Odznaki

„Zasłużony

dla

Ochrony

Sztandar ufundowany przez Społeczeństwo Powiatu

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP

Przeworskiego. Przedstawiciele Fundatorów Sztandaru

Złoty Znak Związku otrzymali druhowie: Andrzej Filar,

w osobach: Lucyna Rybak – Dyrektor Oddziału

Stanisław Wlazło, Paweł Wajhajmer, Jacek Kud i Leszek

Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych

Flak;

„TUW” w Rzeszowie, Andrzej Kubik – Prezes Zarządu GPR

przyznano dla druhów: Tadeusza Nowaka, Tadeusza

Guma i Plastik w Zarzeczu oraz Dh Andrzej Filar przekazali

Stęca i Stanisława Wilka.

ufundowany Sztandar Dh Franciszkowi Augustynowi –

Uchwałą

Medal Honorowy

im. Bolesława

Prezydium

Chomicza

Zarządu

Oddziału

Członkowi Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP, który

Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Podkarpackiego

wręczył go Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego

odznaczono Odznaką Honorową Strażacka Gwiazda

ZOSP RP dh Wiesławowi Kubickiemu.

Podkarpacia odznaczono druhów: Wiesława Kubickiego,

Za wieloletnią ofiarną działalność na rzecz

Stanisława Kłosa, Dariusza Homę i Jana Telegę.

ochrony przeciwpożarowej, dla dobra społeczeństwa

Uchwałą

Prezydium

Zarządu

Oddziału

i Rzeczypospolitej Polskiej zostały przyznane odznaczenia

Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Podkarpackiego

państwowe, resorowe i korporacyjne dla druhów OSP

nadano Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa dla

z terenu powiatu przeworskiego.

Lucyny Rybak i Andrzeja Kubika. Wręczenia odznaczeń

Postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej

związkowych dokonał Dh Franciszek Augustyn – Członek

Polskiej Pana Andrzeja Dudy za zasługi w działalności na

Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP, wiceprezes

rzecz ochrony przeciwpożarowej odznaczeni zostali

Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.

następujący druhowie:

W drugiej części spotkania dh Wiesław Kubicki

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI: Tadeusz Jakubiec.

rozpoczął VI Zjazd delegatów Oddziału Powiatowego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI: Janusz Flak, Jacek Kud,

Związku OSP RP. W zjeździe oprócz delegatów

Jan Michalik.

uczestniczyli Prezesi wszystkich jednostek OSP z terenu

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI: Robert Brzyski, Eryk

Powiatu

Ceglak, Artur Gmyrek, Artur Ilasz, Daniel Krawiec,

Przewodniczącym Zjazdu wybrano dh Dariusza Homę.

Stanisław Lasek, Krzysztof Machała, Stanisław Petynia,

Podczas

Zdzisław Sęk, Ryszard Wroński.

Wiesławowi Kubickiemu tytuł Prezesa Honorowego oraz

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Przeworskiego
Zjazdu

nadano

wybrano nowe władze.

aktu dekoracji dokonała Wicewojewoda Podkarpacki
Jolanta Sawicka.
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Nowy Zarząd ukonstytuował się następująco:

Oprawę

muzyczną

uroczystości

zapewniła

Prezes Paweł Wajhajmer, Wiceprezesi Andrzej Żygadło

Orkiestra Dęta OSP Gać im. Dha Stanisława Zająca

i Eryk Ceglak, Sekretarz Krzysztof Machała, Skarbnik

działająca przy GOK GAĆ pod batutą Kapelmistrza dha

Leszek Flak, Członkowie Prezydium – Starosta Przeworski

Stanisława Zająca posiadająca w swoim dorobku ponad

Bogusław Urban i Komendant Powiatowy PSP st. kpt.

800 występów na arenie krajowej, jak również koncerty

Marcin Lachnik; Członkowie Zarządu: – bryg. Dariusz

poza granicami kraju.

Homa – Dowódca JRG PSP Przeworsk, Robert Brzyski,
Zdzisław Sęk, Antoni Pawełek, Stanisław Petynia, Robert
Ryzner, Tomasz Baran, Ryszard Wroński, Jan Wilk,
Bogdan Głąb, Daniel Krawiec, Adam Woś, Barbara
Matyja, Ryszard Jędruch, Tomasz Bury, Damian Hejnosz
i Jan Telega.
Komisja Rewizyjna: Przewodniczący Tadeusz
Nowak, Wiceprzewodniczący Stanisław Kłos, Sekretarz
Artur

Gmyrek.

Delegatami

na

Zjazd

Oddziału

Wojewódzkiego zostali druhowie Paweł Wajhajmer,
Andrzej Żygadło i Eryk Ceglak. Przedstawicielem do

Krzysztof Machała

Zarządu Oddziału Wojewódzkiego został dh Paweł
Wajhajmer.

JUBILEUSZ X-LECIA FIRMY REPLAS RECYCLING PLASTICS W ROŻNIATOWIE
W dniu 18 września br. odbyły się uroczyste

występ iluzjonisty Pawła Shretter'a. Zakończeniem części

obchody Jubileuszu X-lecia powstania firmy Replas

oficjalnej było wzniesienie toastu z okazji Jubileuszu

Recycling Plastics Sp. z o.o. w Rożniatowie. Hasłem

i uroczyste krojenie tortu.

przewodnim Jubileuszu było „Od 10 lat sprzątamy świat”.
Część

oficjalna

uroczystości

odbyła

Wspólna zabawa trwała do późnych godzin

się

wieczornych przy obsłudze cateringowej Restauracji

w godzinach wieczornych na terenie Zespołu Pałacowo-

Parkowa oraz zabawie tanecznej, której oprawę

Parkowego w Zarzeczu. Zaproszonych gości powitał

muzyczną zapewnił zespół Metro.

Prezes Firmy Andrzej Kubik, a wśród nich znaleźli się
Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Anna
Huk; Wójt Gminy Zarzecze Tomasz Bury; Radny Powiatu
Przeworskiego Wiesław Kubicki; Przewodnicząca Rady
Gminy Zarzecze Małgorzata Byrwa.
Podczas

tej

uroczystości

nie

zabrakło

okolicznościowych przemówień, podziękowań i życzeń
złożonych na ręce Prezesa Firmy Andrzeja Kubika.
W

ramach

podziękowania

za

wieloletnią

współpracę zaproszeni goście oraz pracownicy firmy

Barbara Zięba

Replas otrzymali upominki. Atrakcją tego wieczoru był
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WSPOMNIENIA EMERYTA PSZCZELARZA
Jestem
nauczycielskim

już

emerytem.

zawodzie

sprawowali: Edward Pikuła, Władysław Tęcza, Zbigniew

zapomniałem, że jestem, czy raczej byłem synem kułaka

Dryniak, a teraz Stanisław Surmiak. Obecny prezes

posiadającego 12 ha piaszczystej nieurodzajnej ziemi,

poświęca dużo czasu na kontakty z pszczelarzami

a

i utrzymuje ścisły kontakt z władzami związkowymi

tamtych

czasach

takich

40

lat.

pszczelarz Stanisław Obłoza. Po nim funkcję tą

Nie

w

przepracowałem

W

wrogów

należało

bezwzględnie tępić. Odczuwałem to niestety i ja, ucząc

i gminnymi.

się zawodu nauczyciela. Większość życia zawodowego

Jestem, a właściwie byłem, bo przeszedłem na

pracowałem wraz z żoną w szkole w Żurawiczkach

„emeryturę”, najstarszym pszczelarzem tutejszego Koła

i w Zarzeczu. Nadziwić się nie mogę, jak olbrzymie zmiany

Pszczelarzy. Swoją pasiekę przekazałem siostrzeńcowi,

zaszły w tych miejscowościach.

który z zapałem zajął się jej prowadzeniem. Zauważyłem,

Kiedy podejmowałem pracę w Zarzeczu, była to

że młodzi pszczelarze naszego Koła mają dużo wiedzy

zupełnie inna miejscowość od tej, którą jest dzisiaj.

o pszczołach. Wiedzę zdobywają z internetu i poprzez

Olbrzymie

kontakty, nawet zagraniczne, z praktykami zawodu.

przeobrażenia

nastąpiły

w

czasach

administrowania Wójta Gminy Wiesława Kubickiego

Za długoletnią pracę w Kole Pszczelarzy w Gminie

i dobra kontynuacja trwa do dziś pod rządami nowego

Zarzecze otrzymałem w dniu 27 czerwca 2021 roku

operatywnego następcy Tomasza Burego.

pamiątkowy grawer z napisem: „Koledze Władysławowi

Pracując na wsi jako nauczyciel zainteresowałem

Tęczy założycielowi i wieloletniemu prezesowi Koła

się pszczelarstwem. Styczność z pszczołami miałem będąc

Pszczelarzy w Zarzeczu w podziękowaniu za zasługi dla

jeszcze dzieckiem. Ojciec, jak pamiętam, zawsze miał

pszczelarstwa i ofiarowaną współpracę - Zarząd RZP

pszczoły. Spracowany pracą polową w lecie siadał

w Jarosławiu." - wręczył mi ją na uroczystym zebraniu

w wolnych chwilach na zydelku przed oczkami uli

prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Jarosławiu

i bacznie obserwował pracę pszczół. Ja, dzieckiem będąc,

Jan Sęk. W tym uroczystym zebraniu uczestniczył też

biegałem obok pasieki i choć czasem użądliła mnie

skarbnik RZP Roman Gałuszka i Wójt Gminy Zarzecze

pszczoła , nic sobie z tego nie robiłem, bo dobrze to

Tomasz Bury oraz członkowie Koła. Goście deklarowali,

znosiłem.

że będą pomagać pszczelarzom w ramach swoich

Do Związku Pszczelarzy zapisałem się w 1982

możliwości.

roku, kiedy prezesem był długoletni, doświadczony

Władysław Tęcza
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GMINNE MIKOŁAJKI - „RAZEM DLA DZIECI”
W dniu 5 grudnia 2021 r. po raz pierwszy

Organizatorem imprezy był Wójt Gminy Zarzecze

w Gminie Zarzecze odbyły się Gminne Mikołajki - „Razem

Tomasz Bury wraz z jednostkami organizacyjnymi Gminy

dla Dzieci”. Impreza miała miejsce na hali sportowej

Zarzecze (tj. dyrektorami Szkół Podstawowych

GOSiR w Zarzeczu.

dyrektorem Publicznego Żłobka w Zarzeczu, kierownikiem

oraz

Dzieci w tym dniu mogły skorzystać bezpłatnie

Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Zalesiu

z dmuchanych zjeżdżalni oraz placów zabaw. Mogły

z filią w Łapajówce, dyrektorem Gminnego Ośrodka

również wziąć udział w różnorodnych animacjach

Sportu i Rekreacji, dyrektorem Centrum Kultury,

mikołajkowych. Wśród atrakcji tego dnia znalazły się

kierownikiem

pokazy: „policyjny” prezentowany przez pracowników

kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)

KPP w Przeworsku oraz pierwszej pomocy w wykonaniu

oraz organizacjami społecznymi działającymi na terenie

strażaków-

Gminy

ochotników

z

Zarzecza.

Świątecznego

Gminnej

(Ochotniczą

Strażą

Biblioteki

Pożarną

Publicznej,

w

Zarzeczu

nastroju imprezie dodały wypieki na okolicznościowym

i Siennowie oraz Kołem Gospodyń Wiejskich w Zarzeczu),

stoisku przygotowanym przez KGW Zarzecze.

jak również Starostwo Powiatowe w Przeworsku, które

Miłą niespodzianką dla dzieci były różnorodne

reprezentował Członek Zarządu Łukasz Laska.

konkursy i zabawy, a przede wszystkim losowanie

„Serdecznie

dziękuję

wszystkim

osobom,

atrakcyjnych nagród. Na chętnych, chcących utrwalić

instytucjom i organizacjom, które aktywnie włączyły się

ważne chwile dostępna była fotobudka.

w przygotowanie i przeprowadzenie Gminnych Mikołajek.

Punktem kulminacyjnym imprezy były oczywiście
odwiedziny

św.

Mikołaja.

Rozdawanie

Dzięki współpracy udało nam się „Razem dla Dzieci” -

prezentów

zorganizować imprezę, która wzbudziła wiele radości,

odbywało się z uwzględnieniem podziału na grupy (biorąc

zadowolenia

pod uwagę bezpieczny oraz sprawny przebieg imprezy).

mieszkańców naszej Gminy. Jestem wdzięczny za

Jako

pierwsze,

prezenty

otrzymały

i

uśmiechów

wśród

najmłodszych

dzieci

Państwa bezinteresowną pomoc, dzięki której udało nam

uczęszczające do Żłobka oraz Przedszkoli funkcjonujących

się zrealizować dziecięce marzenia i poczuć magię

na terenie naszej Gminy. Następnie św. Mikołaj rozdał

zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia” - powiedział

prezenty dzieciom z klas I-III, a na zakończenie tym, którzy

Wójt Gminy Zarzecze Tomasz Bury.

uczęszczają do klas IV-VIII szkoły podstawowej.
Na uwagę zasługuje fakt, że św. Mikołaj w tym
dniu rozdał ponad 530 „darmowych” upominków dla
dzieci z terenu Gminy Zarzecze.
„Brawo za inicjatywę”; „Było super. Nasze dzieci
są bardzo szczęśliwe”; „Panie Wójcie brawo za
zorganizowanie super Mikołajek. Dzieci są bardzo
zadowolone. Myślę, że to już będzie tradycja...” - tego
typu komentarze pojawiały się w tym dniu w czasie

Barbara Zięba

rozmowy z rodzicami.
Warto również dodać, że całość imprezy
uświetniły występy uczniów Szkoły Muzyki Rozrywkowej
„Muzyczny Świat” z Przeworska.
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WEŹ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA POWIETRZE KTÓRYM WSZYSCY ODDYCHAMY…
 kocioł na węgiel lub drewno klasy 5 można używać

Zarządzanie jakością powietrza w dużej mierze
realizowane

jest

na

poziomie

regionalnym

za

aktów

prawa

miejscowego

–

W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń, w tym

wojewódzkich programów ochrony powietrza oraz tak

kominków, od 1 stycznia 2023 roku będzie dopuszczalne

zwanych uchwał antysmogowych.

używanie tylko urządzeń, które spełnią wymagania

pośrednictwem

bezterminowo.

W dniu 23 kwietnia 2018 r. Sejmik Województwa

ekoprojektu lub maja sprawność cieplną na poziomie

Podkarpackiego przyjął Uchwałę nr LII/869/2018 zwaną

co najmniej 80%. Dane dotyczące sprawności cieplnej

potocznie „uchwałą antysmogową”. Obowiązuje ona

powinny być zapisane w dokumentacji technicznej

na terenie województwa podkarpackiego od 2 czerwca

lub instrukcji kominka lub pieca. Urządzenia grzewcze,

2018 roku, a z jej treści wynika, że do końca 2027 roku

które nie spełniają tych wymagań, będą musiały zostać

w województwie nie powinny funkcjonować kotły

wyposażone w urządzenia redukujące emisję pyłu

na paliwa stałe, niespełniające standardów emisyjnych

np. elektrofiltry.

klasy 5. W uchwale zawarte są tzw. terminy graniczne

Ponadto,

dla

przypomnienia

informujemy,

wymiany kotłów, które przedstawiają się następująco:

że od 2 czerwca 2018 roku we wszystkich instalacjach

 kocioł na węgiel lub drewno, który nie spełnia

wskazanych w uchwale zakazano stosowania:
 węgla brunatnego oraz paliw produkowanych

wymogów co najmniej klasy 3, należy wymienić do
1 stycznia 2022 roku. W przypadku instalacji

z wykorzystaniem tego węgla,
 mułów

eksploatowanych są to kotły użytkowane powyżej
10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadające

i

flotokoncentratów

węglowych

oraz

mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 paliw o uziarnieniu poniżej 5 mm i zawartości popiołu

tabliczki znamionowej,
 kocioł na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 należy

powyżej 12%,
 biomasy stałej, której wilgotność przekracza 20%.

wymienić do 1 stycznia 2028 roku.

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW!!
W związku z okresem grzewczym przypominamy

Dym

zawiera,

także

dwutlenek

siarki,

wszystkim mieszkańcom Gminy Zarzecze, iż obowiązuje

chlorowodór, cyjanowodór, a także rakotwórcze związki

ustawowy ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW w piecach

zwane

domowych oraz na terenie nieruchomości (ogniskach).

nowotwory wątroby i płuc, uszkadzają płód i strukturę

Jest to związane nie tylko z regulacjami prawnymi

dioksynami

i

furanami,

które

powodują

kodu genetycznego oraz mają działanie alergiczne.

i ochroną środowiska, ale przede wszystkim z troską

Związki te to jedna z najsilniejszych trucizn, jakie

o zdrowie i życie mieszkańców.

zna ludzkość – ich działanie polega na podstępnym,

Podczas spalania śmieci emitowane są do

bo powolnym, ale niezwykle skutecznym uszkadzaniu

atmosfery szkodliwe substancje: pyły, które odkładają się

rozmnażających się komórek w organizmach żywych.

w glebie, powodują szkodliwe dla zdrowia człowieka

Niecałe 2 miligramy dioksyn wystarczą by zabić

zanieczyszczenie metalami ciężkimi, tlenek węgla –

człowieka. Ponadto palenie śmieci w piecu, niszczy

trujący dla ludzi i zwierząt, tlenek azotu – powodujący

przewody

podrażnienia, a nawet uszkodzenia płuc.

mokrej sadzy w kominach, co może być przyczyną

kominowe, poprzez odkładanie się tzw.

pożaru budynku.
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NIE WOLNO SPALAĆ !!
 plastikowych pojemników i butelek po napojach,

 opakowań po rozpuszczalnikach, środkach ochrony

 plastikowych toreb z polietylenu,

roślin, farbach i lakierach

 zużytych opon,

 pozostałości farb i lakierów,

 przedmiotów z tworzyw sztucznych,

 papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb

 elementów drewnianych pokrytych lakierem,

kolorowych.

O CZYM WARTO WIEDZIEĆ?
Kontrolę przestrzegania przepisów uchwały

dokumentów

antysmogowej mogą prowadzić pracownicy urzędu

stosowane

Może to być np. instrukcja użytkowania,

wojewódzka inspekcja ochrony środowiska.
naruszająca

że

urządzenie grzewcze spełnia wymagania uchwały.

gminy, policja, inspekcja nadzoru budowlanego lub

Osoba

potwierdzających,

dokumentacja techniczna, sprawozdanie z badań lub inny
uchwały

dokument. Stosowane paliwa również powinny być

antysmogowej może być ukarana mandatem do 500 zł

potwierdzone dokumentami np. fakturą zakupu paliwa

lub grzywną do 5.000 zł. Udaremnianie lub utrudnianie

(węgla

przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska

(potwierdzającym jego pochodzenie, parametry). Przy

jest przestępstwem art. 225 k.k.

zakupie węgla zawsze żądaj od dostawcy przekazania

Użytkownicy
zobowiązani

są

kotłów,

do

przepisy

pieców

i

przedstawienia

kominków

lub

drewna)

lub

świadectwem

jakości

świadectwa jakości!

kontrolującym

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW
Kolejną ważną informacją jest wprowadzenie od

Deklaracje można przesłać przez Internet - jest to

1 lipca 2021 roku obowiązku składania deklaracji

najwygodniejszy sposób, należy wejść na stronę

o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw.

www.zonegunb.gov.pl

W

następnie

stworzonej

Centralnej

Ewidencji

Emisyjności

ikonka

potwierdzić

swoja

deklarację”,

tożsamość

pośrednictwem

w zakresie eksploatowanych w nich lub na ich potrzeby

wypełnić ją i wysłać lub w wersji papierowej, osobiście

źródeł ciepła o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż

lub wysłać listem do urzędu gminy.

sformułowane

w

ustawie

o

wspieraniu

termo-

emisyjności budynków.

i eksploatowanych

obowiązek

wypełnienia

budynków
deklaracji

jednorodzinnych
spoczywa

eDowodu,

1 lipca 2021 r. właściciel lub podmiot zarządzający ma
obowiązek

przypadku

lub

Dla budynków użytkowanych przed dniem

modernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji

W

zaufanego

za

Budynków (CEEB) będą gromadzone dane o budynkach,

1MW. Wszystkie regulacje dotyczące CEEB zostały

profilu

„złóż

złożyć

deklarację

o

posiadanych

źródłach ciepła i spalania paliw

w terminie do 30 czerwca 2022 r. Dla budynków, które

na

zostają oddane do użytkowania od lipca 2021 roku,

właścicielu budynku, natomiast w przypadku budynków

termin wynosi 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia

wielorodzinnych deklarację powinien złożyć podmiot

źródła ciepła lub spalania paliw.

zarządzający budynkiem.
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MUSZĘ WYMIENIĆ KOCIOŁ, A NIE MAM FUNDUSZY!
Obowiązek wymiany starych
wysokoemisyjnych
służących

do

Konsekwencją przeprowadzonych modernizacji

kotłów

jest przede wszystkim ograniczenie strat w systemie

centralnego

grzewczym – co oznacza potrzebę mniejszej ilości

ogrzewania i ciepłej wody

produkowanej energii cieplnej, a

użytkowej wiążą się z nakładem kosztów, które bez

większych oszczędności.

wątpienia są barierą do realizacji tego rodzaju
przedsięwzięcia.

W

ramach

wsparcia

co za tym idzie –

Jeśli

właścicieli

jesteś

zainteresowany

udziałem

w programie zapraszamy na strony internetowe

i współwłaścicieli budynków jednorodzinnych mamy

Wojewódzkiego

możliwość uzyskania dotacji z programu „Czyste

i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie lub do Urzędu Gminy

Powietrze”,

Zarzecze, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje

którego

nadrzędnym

celem

jest

dofinansowanie działań termomodernizacyjnych, które

Funduszu

Ochrony

Środowiska

i pomoc w wypełnieniu stosownego wniosku.

obejmują między innymi docieplenie budynku, wymianę

Joanna Czuba

stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę źródła ciepła.
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „PARKOWA”
Od lipca 2021 r. prężnie działa utworzona przez

Niedługo uruchomiona zostanie pralnia i magiel,

Gminę Zarzecze wraz ze Stowarzyszeniem „Działamy

głównie dla internatu i schroniska w Zarzeczu oraz dla

razem” Spółdzielnia Socjalna „PARKOWA”.

innych zainteresowanych podmiotów i osób.

Głównym

celem

Spółdzielni

Socjalnej

jest

aktywizacja społeczności lokalnej. W ramach projektu
„NAWIGATOR II” Spółdzielnia otrzymała wsparcie
finansowe w wysokości 406.200 zł, w tym 210.200 zł
dotacji na zakup sprzętu i wyposażenia oraz 196.000 zł
wsparcia

pomostowego

oraz

utworzone

zostało

10 nowych miejsc pracy.
Spółdzielnia ukierunkowana jest głównie na świadczenie
usług

gastronomicznych,

poprzez

prowadzenie

restauracji w zabytkowej oficynie w Zarzeczu, gdzie
organizowane są imprezy okolicznościowe, serwowane
są pyszne obiady oraz prowadzony jest zewnętrzny

Chcąc zorganizować imprezę okolicznościową,

catering dla przedszkoli i osób prywatnych.

lub wynająć autobus, prosimy o kontakt pod numerem

Dodatkową usługą jest transport zlecony oraz
wynajem

20-miejscowego

autobusu

na

telefonu 733 393 905, bądź odwiedzenie naszej siedziby

imprezy

w oficynie przy Pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu.

okolicznościowe dla zainteresowanych.

Danuta Curzytek
.
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