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 Trwa wojna za granicą naszych wschodnich 

sąsiadów. Nasza gmina Zarzecze przy współpracy  

z organizacjami działającymi na jej terenie prowadzi 

różne akcje pomocowe. Przedstawiamy Państwu te 

działania, które podjęliśmy w ostatnim czasie.  

A należą do nich m.in.:   

 zbiórki darów oraz pożywienia prowadzone  

w szkołach, w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji  

w Zarzeczu oraz remizach OSP; 

 przygotowywanie posiłków przez  Środowiskowy 

Dom Samopomocy w postaci kanapek, które 

przewożone były przez pracowników naszej gminy  

w wyznaczone miejsca; 

 nasze uczestnictwo w spotkaniach Powiatowego 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz  

w wideokonferencjach dotyczących organizacji 

pomocy dla uchodźców; 

 umożliwienie przebywającym na terenie naszej 

gminy uchodźcom, ze skorzystania z pomocy  

w postaci żywności długoterminowej, ubrań, 

środków higieny osobistej i środków czystości  

(dary ze zbiórki pochodziły z Austrii i złożone zostały 

na obiektach Remizy OSP Siennów); 

 uczestnictwo Przewodniczącej Rady Gminy Zarzecze 

wraz z wolontariuszami, pracownikami Urzędu 

Gminy oraz Strażakami OSP w kilkunastogodzinnych 

dyżurach mających na celu m.in. pomoc  

w przygotowywaniu posiłków, organizacji transportu 

dla obywateli Ukrainy; 

 przyjmowanie wniosków przez Urząd Gminy Zarzecze  

o nadanie numeru PESEL, jak również o świadczenie 

pieniężne 300+ dla obywateli Ukrainy oraz  

o refinansowanie kosztów pobytu dla Polaków, 

którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie 

obywatelom Ukrainy; 

 prowadzenie pomocy dla  uczniów z Ukrainy, którzy 

uczęszczają do Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa 

w Zarzeczu; 

 zorganizowanie zbiórki pieniężnej dla  mieszkańców 

Ukrainy w miejscowości Siennów przez działające 

tam organizacje i stowarzyszenia; 

 

 prowadzenie przez organizacje pozarządowe  

z terenu naszej gminy różnego typu akcji 

pomocowych na rzecz obywateli Ukrainy.  

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w pomoc:  

 organizacjom pozarządowym, 

 Ochotniczym Strażom Pożarnym,  

 Kołom Gospodyń Wiejskich,  

 Klubom Sportowym, 

 Radnym Gminy Zarzecze oraz Sołtysom wraz  

z Radami Sołeckimi, 

 pracownikom Urzędu Gminy oraz jednostek 

podległych,  Szkołom, 

 Pani Paulinie Jarzmik oraz Państwu Grzegorzowi  

i Annie Cielec - koordynatorom zbiórek z Austrii, 

 Pani Danucie Nowosiad – Dom Bankietowy 

MAGNOLIA w Kisielowie, 

 Wszystkim tym, którzy dokładają „cegiełkę” pomocy. 

Łukasz Laska
  

DZIAŁANIA NA RZECZ OBYWATELI  UKRAINY 
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BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIENNOWIE 

 

 Zakończono roboty przy budowie 

pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem 

do budynku Szkoły Podstawowej w Siennowie. 

Wykonawcą była firma DOMREX z Białobrzegów.  

 Wartość robót budowlanych wraz z robotami 

dodatkowymi wyniosła 2.095.093 zł, z czego 

dofinansowanie Ministerstwa Sportu z programu 

Sportowa Polska edycja 2020 to kwota 1.329.100 zł. 

 Wyposażenie i sprzęt sportowy dostarczyła firma 

Pesmenpol z/s w Myślenicach. Wartość dostawy 

urządzeń sportowych to 82.164 zł.  

 

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU STAREJ SZKOŁY 

W ZARZECZU NA GMINNĄ BIBLIOTEKĘ I CENTRUM KULTURY W ZARZECZU

 Trwają zaawansowane roboty przy modernizacji 

budynku Starej Szkoły w Zarzeczu. Zakończono 90% robót 

konstrukcyjnych żelbetowych, przystąpiono do montażu 

konstrukcji drewnianej dachu. Wykonawcą zadania jest 

firma Usługi Remontowo-Budowlane Grzegorz Pacuła  

z Muniny. 

 Wartość robót budowlanych po przetargu wynosi 

4.278.212,57 zł. Zakończenie robót planowane jest  

w lutym 2023 r. W dniu 30 czerwca 2021 r. Gmina 

Zarzecze podpisała umowę dotacyjną na realizację tego 

zadania w ramach środków z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. 

 Na realizację zadania Gmina otrzymała 

2.943.694,49 zł. W bieżącym  roku zostaną jeszcze 

ogłoszone przetargi na dostawę wyposażenia dla 

przenoszonych z zarzeckiego pałacu dwóch jednostek, 

czyli Centrum Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej. 

 Dzięki realizacji tego zadania mieszkańcy będą 

mieli lepszy dostęp do usług kulturalnych w nowym 

obiekcie, jak również poprawi się estetyka w centrum 

miejscowości Zarzecze.  

 

 

 

INWESTYCJE I REMONTY NA TERENIE GMINY ZARZECZE 
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MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO  

 

 Zakończono inwestycję polegającą na wymianie 

293 sztuk istniejących opraw oświetlenia ulicznego  

przy drogach powiatowych.  W ramach zadania 

wymieniono stare lampy na nowe, energooszczędne  

w technologii LED o mocy 60W, na istniejących słupach 

oświetleniowych. Wykonawcą zadania była firma LINTER 

ENERGIA Sp. z o.o. z Rzeszowa, koszt inwestycji wyniósł 

208 tys. zł. Inwestycja została sfinansowana w całości  

ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla 

jednostek samorządu terytorialnego. 

 

 

 

REMONTY SZKÓŁ W OKRESIE FERYJNYM 

 Podczas ferii zimowych wykorzystano wolny czas 

od nauki dla przeprowadzenia modernizacji placówek 

oświatowych.  

 

 W Zespole Szkół im. W. Witosa w Zarzeczu 

wyremontowano kuchnię oraz pomieszczenia 

towarzyszące. Modernizacja obejmowała wykonanie 

nowej posadzki cementowej wraz z izolacją poziomą 

termiczną i przeciwwilgociową oraz ułożenie nowej 

okładziny podłogowej z płytek ceramicznych. Na ścianach 

nałożono gładź szpachlową, pomieszczenia pomalowano 

farbami lateksowymi. Zakupiono również nowe 

wyposażenie do kuchni.  

 W Zespole Szkół w Zarzeczu, dokonano 

odświeżenia malarskiego na korytarzach i klatkach 

schodowych.  
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 W Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej  

w Siennowie wyremontowano dwie sale lekcyjne wraz  

z podłogami panelowymi oraz główny korytarz z klatką 

schodową. Trwa remont sanitariatów na parterze szkoły.  

 W Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi  

w Maćkówce wykonano nowe schody frontowe do 

budynku z chodnikiem z dekoracyjnej kostki brukowej.  

 

REMONTY DRÓG GMINNYCH, BUDOWA CHODNIKÓW, OBIEKTY SPORTOWE  

 Trwa ciąg dalszy budowy chodnika przy drodze 

gminnej w Maćkówce w kierunku przysiółka Potok. 

Obecnie wykonano już nawierzchnię chodnika z kostki 

brukowej na odcinku 90 mb oraz kanalizację deszczową 

na nowym odcinku o dł. 75 mb. 

 

 Na bieżąco realizowane są remonty dróg 

gminnych o nawierzchni tłuczniowej oraz cząstkowe 

remonty masą na zimno. Systemem gospodarczym 

zakończono naprawę drogi w Żurawiczkach, trwają prace 

przy remontach dróg w miejscowości Siennów.  

 Planowana do przebudowy jest droga gminna  

o nawierzchni tłuczniowej wzdłuż lasu w Zalesiu na 

odcinku 580 mb.  

 Zakończono  budowę piłkochwytów na boisku 

sportowym w Zalesiu oraz boisku sportowym  

w Maćkówce.   

 

  

Paweł Bar 
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 W dniu 10 marca br. w sali sportowej Zespołu 

Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu odbył się Gminny 

Dzień Kobiet.  

 Uroczystość rozpoczęła się od okolicznościowych 

życzeń, które wszystkim Paniom z okazji ich Święta złożył 

Wójt Gminy Zarzecze - Tomasz Bury, Sekretarz Gminy 

Zarzecze - Łukasz Laska, Przewodnicząca Rady Gminy 

Zarzecze – Małgorzata Byrwa, Dyrektor Zespołu Szkół  

im. Wincentego Witosa w Zarzeczu - Beata Klisz,  

Przewodnicząca KGW z terenu Powiatu Przeworskiego 

Zofia Kalamarz oraz Prezes firmy GPR - Andrzej Kubik.  

 

 Następnie odbyły się występy artystyczno-

wokalne. W programie znalazły się m.in. piosenki  

w wykonaniu Zuzanny Trelki, Julii Stepaniak oraz Julii 

Kościńskiej. Atrakcją wieczoru okazał się występ zespołu 

EM ART z Jarosławia.  

 Partnerami imprezy byli: Suliman Harsan - Apteka 

Przeworska, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych  

„TUW”, Józef Oziębło „Zelmotor”, Andrzej Kubik - GPR 

Guma i Plastik Recycling Sp. z o.o. 

 Po koncercie Panie zostały zaproszone na stoiska 

wystawowe: Tupperware, Mary Kay, Dietetyk - Anna 

Obłoza, Aromar - sklep z kawa i herbatą, Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, stoisko 

rękodzielnicze oraz na poczęstunek przygotowany  

przez uczniów Zespół Szkół im W. Witosa w Zarzeczu.  

 

 Dziękujemy z tego miejsca organizatorom stoisk 

wystawienniczych oraz Partnerom, którzy wsparli 

imprezę. Organizatorami wydarzenia byli: Tomasz Bury - 

Wójt Gminy Zarzecze, Zespół Szkół im W. Witosa  

w Zarzeczu, Centrum Kultury w Zarzeczu, Gminna 

Biblioteka Publiczna w Zarzeczu oraz Gminny Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Zarzeczu.                         

Łukasz Laska

 

GMINNY DZIEŃ KOBIET 
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 „Skrzypi wóz”, „Cicha noc”, „Mizerna cicha”  

i wiele innych pięknych kolęd i pastorałek usłyszeliśmy 

podczas Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek 

organizowanego przez Centrum Kultury. Honorowy 

Patronat nad wydarzeniem objęła Przewodnicząca Rady 

Gminy Zarzecze – Małgorzata Byrwa.  

 Przesłuchania odbyły się 19 stycznia br.  

w zarzeckim pałacu. Oficjalnie konkurs otworzył Tomasz 

Bury - Wójt Gminy Zarzecze, który przywitał uczestników  

i życzył wszystkim powodzenia.  

 W konkursie udział wzięło ok. 90 uczestników,  

a wszystkim prezentacjom konkursowym wnikliwie 

przysłuchiwało się jury w składzie: Marta Stącel - 

Przewodnicząca, Grażyna Winiarz oraz Andrzej Winiarz.  

 Uroczyste rozdanie nagród laureatom konkursu 

odbyło się 25 stycznia br. W podsumowaniu konkursu 

uczestniczyła Przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze 

Małgorzata Byrwa oraz Zastępca Wójta Gminy Zarzecze 

Małgorzata Kasperska.  

 Dziękujemy za tak liczny udział w konkursie 

naszym młodym, zdolnym artystom. Szczególne 

podziękowania kierujemy do nauczycieli, którzy 

profesjonalnie przygotowali uczestników do konkursu. 

Zapraszamy za rok! 

 

 

Zespół Śpiewaczy z Rożniatowa reprezentował naszą 

gminę podczas odbywającego się po raz  

22 Konkursu Kolęd i Pastorałek w Pawłosiowie. Zespół 

zaprezentował dwie przepiękne stare kolędy i zdobył  

II miejsce. Artyści wystąpili również na VII 

Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek  

w Kalwarii Pacławskiej. Jurorzy po wysłuchaniu  

i obejrzeniu wielu nagrań z Polski i zza granicy 

zakwalifikowali Zespół Śpiewaczy z Rożniatowa do  

II etapu. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 

sukcesów. 

  

 

CENTRUM KULTURY W ZARZECZU 
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 Jak co roku Gmina Zarzecze była 

współorganizatorem Eliminacji Wojewódzkich 

Ogólnopolskiego Plastycznego Konkursu Strażackiego. 

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała Janina 

Mamak, która od dziewiętnastu lat sprawuje funkcję 

przewodniczącej komisji jurorskiej, natomiast organizacją 

konkursu z ramienia gminy Zarzecze zajmowało się 

Centrum Kultury w Zarzeczu.  

 

 Na tegoroczną edycję konkursu wpłynęło  

453 prac z 15 powiatów województwa podkarpackiego, 

tj.: bieszczadzkiego, dębickiego, jarosławskiego, 

przeworskiego, przemyskiego, jasielskiego, 

krośnieńskiego, leżajskiego, lubaczowskiego, łańcuckiego, 

mieleckiego, sanockiego, rzeszowskiego, strzyżowskiego  

i tarnobrzeskiego. Nadesłane prace oceniane były w pięciu 

grupach wiekowych tj. przedszkola, szkoły podstawowe 

klasy I-IV, szkoły podstawowe klasy V-VIII, szkoły 

ponadpodstawowe oraz dorośli. W dniu 17 lutego br. 

odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w składzie: 

Janina Mamak - przewodnicząca, Grażyna Rzeszutek, 

Barbara Szczygieł, Monika Sosnowska, Włodzimierz Gązwa 

oraz Alina Skiba. 

Z naszej gminy nagrodzeni zostali:  

W kategorii przedszkola: II m. Oskar Mazur  

(SP Żurawiczki), III m. Zuzanna Hypta (SP Żurawiczki); 

wyróżnienia otrzymali: Antonina Harpula (SP Żurawiczki), 

Bartłomiej Piasek (ZS Zarzecze), Szymon Sowa  

(SP Żurawiczki), Liliana Sowa (SP Żurawiczki).   

W kategorii kl. I – IV: I m. Szymon Dziedzic (SP Żurawiczki), 

I m. Jakub Pieniążek (SP Żurawiczki); wyróżnieni: Lena 

Jarosz  (SP Żurawiczki), Kacper Lasek (SP Maćkówka).  

 W dniu 26 lutego br. w zespole pałacowo- 

parkowym w Zarzeczu odbyło się spotkanie laureatów 

szczebla wojewódzkiego Ogólnopolskiego Strażackiego 

Konkursu Plastycznego.  

 Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Prezes 

Zarządu Gminnego ZOSP RP w Zarzeczu, Wójt Gminy 

Zarzecze - Tomasz Bury, Członek Zarządu Powiatu 

Przeworskiego, Sekretarz Gminy Zarzecze - Łukasz Laska, 

Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP – 

Dh Wiesław Kubicki, Członek Prezydium Zarządu 

Wojewódzkiego - Dh Józef Golec, Prezes Zarządu 

Powiatowego ZOSP RP w Przeworsku - Dh Paweł 

Wajhajmer.  

 Spotkanie uatrakcyjnił występ Gminnej Strażackiej 

Orkiestry Dętej w Zarzeczu. Zebrani mogli zwiedzić 

Muzeum Dzieduszyckich oraz wystawę nagrodzonych  

w konkursie prac plastycznych. Wszyscy obecni mieli 

możliwość skorzystania z poczęstunku przygotowanego 

przez uczniów Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa  

w Zarzeczu wraz z Spółdzielnią Socjalną „Parkowa”. 

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia na 

szczeblu ogólnopolskim konkursu.  
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 W lutym minęły dwa lata od momentu kiedy 

zaczął swoją działalność na terenie gminy Zarzecze Klub 

Seniora „Wesołe jest życie staruszka”. Projekt został 

specjalnie stworzony dla gminy Zarzecze przez Fundację 

im. Braci Sołuńskich Cyryla i Metodego i jest przez 

Fundację realizowany.  

 Seniorzy spędzają każdy wtorek i czwartek bardzo 

aktywnie, na nudę nie ma czasu. Obecnie w ramach 

projektu realizowane są bardzo ciekawe zajęcia. 

Klubowicze uczestniczą w zajęciach z samoobrony, 

zajęciach tanecznych, spotkaniach z fizjoterapeutą itp. 

efektem warsztatów muzycznych natomiast były dwa 

piękne koncerty: Koncert Kolęd oraz koncert zatytułowany 

„Lata 20, lata 30”.  

 

 Piękne kolędy i pastorałki charakterystyczne dla 

rejonu przeworskiego usłyszeliśmy podczas koncertu 

który odbył się 21 stycznia w Zabytkowym Pałacu 

Dzieduszyckich. Seniorzy odważyli się śpiewać w chórze, 

śpiewać z wnukami, a nawet grać.  

 Kolejny koncert będący efektem warsztatów 

muzycznych odbył się 8 marca 2022 r. uczestniczyli w nim 

m.in.: Wójt Gminy Zarzecze Tomasz Bury, Członek Zarządu 

Powiatu Przeworskiego, Sekretarz Gminy Zarzecze Łukasz 

Laska, Radny Powiatu Przeworskiego Wiesław Kubicki, 

Prezes Fundacji im. Braci Sołuńskich Cyryla i Metodego 

Marek Pankiewicz, sołtysi oraz kierownicy jednostek 

organizacyjnych Gminy Zarzecze.  

 Seniorzy wystąpili w strojach przygotowanych 

specjalnie na tę okazję: Panie pięknie prezentowały się  

w czarnych wieczorowych sukienkach, rękawiczkach  

i ozdobach we włosach, Panowie natomiast założyli czarne 

garnitury, cylindry oraz białe szale i rękawiczki. Zebrani 

usłyszeli takie przeboje jak: „Umówiłem się z nią na 

dziewiątą” czy „Już taki jestem zimny drań”, Największe 

wzruszenie wywołał utwór „Tylko we Lwowie”. 

Uczestników projektu do koncertów przygotowywała 

Marta Stącel MultiFonia Studio. Przy fortepianie gościnnie 

wystąpił Wojciech Kwaśniak.  

 

 Klubowiczom gratulujemy talentów i czekamy na 

kolejne występy, a Fundacji im. Braci Sołuńskich Cyryla  

i Metodego dziękujemy za realizację projektu „Wesołe jest 

życie staruszka” na terenie gminy Zarzecze. 

 

 
Fot. Tyczyńscy Art
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„Życie jest jak fortepian. Białe klawisze to szczęśliwe dni. Te czarne to smutne dni.  

Ale potrzebne są i te białe i te czarne, aby móc stworzyć piękną muzykę.” 

 

 Dnia 11 marca w Zabytkowym Pałacu 

Dzieduszyckich w Zarzeczu odbył się Inauguracyjny 

Koncert Fortepianowy, będący efektem zrealizowanego 

przez Centrum Kultury w Zarzeczu zadania pn.: 

„Wyposażenie Centrum Kultury szansą na zwiększenie 

potencjału kulturalnego” w ramach Programu 

Infrastruktura domów kultury Ministerstwa Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego. W ramach zadania został 

zakupiony fortepian oraz stołek do tegoż fortepianu,  

a także stoły (10 szt.) i krzesła (60 szt.).  

 Całkowita wartość zadania wyniosła 100.520 zł.  

Kwota dofinansowania 75.000 zł. Zadanie dofinansowano 

ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego  

i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – 

państwowego funduszu celowego. 

 W koncercie uczestniczyli zaproszeni goście m.in.: 

Martyna Sowa - Dyrektor Biura Poselskiego Anny Schmidt 

- Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, Krystyna 

Dzieduszycka – Rycerska - Przedstawiciel Związku 

Rodowego Dzieduszyckich, Wójt Gminy Zarzecze - Tomasz 

Bury, Radny Powiatu Przeworskiego - Wiesław Kubicki, 

Przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze - Małgorzata Byrwa, 

zastępca Wójta Gminy Zarzecze - Małgorzata Kasperska, 

Dyrektor Niepublicznej Szkoły Muzycznej  

II stopnia w Przeworsku - Magdalena Siwa–Kujawa, 

kierownicy jednostek organizacyjnych oraz dyrektorzy 

szkół z terenu gminy Zarzecze.  

 Przed rozpoczęciem koncertu w imieniu Anny 

Schmidt - Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej 

Martyna Sowa odczytała list z podziękowaniem za 

zaangażowanie w upowszechnianie muzyki fortepianowej 

w naszym regionie.  

 Koncert rozpoczęli Marta Stącel i Andrzej Winiarz, 

którzy w duecie zaśpiewali: „Odkryjemy miłość nieznaną” 

oraz „Opowiadaj mi tak”. Następnie z pełnym 

profesjonalizmem i pasją zaprezentowali się uczniowie 

Niepublicznej Szkoły Muzycznej II stopnia w Przeworsku 

oraz uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia  

w Przeworsku. Na fortepianie wybrzmiały utwory znanych 

kompozytorów, pięknie zaśpiewały solistki i zagrali 

uczniowie na różnych instrumentach, a akompaniował im 

na naszym fortepianie nauczyciel Jakub Międlar.  

 

 Na zakończenie koncertu Tomasz Bury Wójt 

Gminy Zarzecze podziękował artystom i nauczycielom za 

niezapomnianą ucztę duchową.  

 Dziękujemy wszystkim artystom, którzy wystąpili 

podczas Koncertu Inauguracyjnego i zapraszamy na 

kolejne wydarzenia muzyczne w Zabytkowym Pałacu 

Dzieduszyckich w Zarzeczu.  

 Szczególne podziękowania kierujemy na ręce 

Anny Schmidt - Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej 

za wspieranie działań kulturalnych oraz pomoc w realizacji 

projektu. 

Barbara Szczygieł
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2 kwietnia 2022 r. w przeworskim Muzeum odbyła się 

niecodzienna uroczystość, mianowicie promocja książki 

„Dwudziestowieczne Zarzecze wieś i jej mieszkańcy na 

starej fotografii”. Ta, fotografią pisana opowieść o życiu 

wsi Zarzecze powstała z czarno-białych fotografii, 

fragmentów wspomnień, dokumentów, które udostępnili 

mi obecni i byli mieszkańcy Zarzecza.  

 

 Jest wyjątkowym świadectwem ubiegłych lat. 

Zaczyna się w pierwszym dziesięcioleciu wieku minionego 

a kończy w latach dziewięćdziesiątych, z prostej 

przyczyny: jedna z najstarszych fotografii pochodzi  

z pierwszej dekady, a ostatnia z lat dziewięćdziesiątych 

dwudziestego wieku.  

 

 Obrazuje życie naszej małej, wiejskiej 

społeczności w chwilach codziennego znoju, ukazuje życie 

rodzinne, sąsiedzkie, religijne, szkolne i społeczne. 

Fotografie te utrwaliły twarze i życie naszych przodków, 

ludzi którzy nie byli przecież anonimowi, bezimienni. 

Publikacja stała się dla wielu sentymentalną podróżą do 

przeszłości, kraju lat dziecinnych, dla innych, ciekawym 

materiałem łączącym przeszłość z dniem dzisiejszym. 

 

 Warto sięgać do korzeni, mieć świadomość czasu 

i miejsca, bo to ona jest istotnym czynnikiem który nas 

określa. Cytując słowa poety: „Przeszłość- jest to dziś, 

tylko cokolwiek dalej: za kołami to wieś, nie jakieś tam coś, 

gdzieś, gdzie nigdy ludzie nie bywali!...”,gorąco zachęcam 

do zapoznania się z treścią albumu. 

 

Agata Szczepanik
 

DWUDZIESTOWIECZNE ZARZECZE WIEŚ I JEJ MIESZKAŃCY NA STAREJ FOTOGRAFII 
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 18 stycznia 2022 r. w Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Zarzeczu odbyło się podsumowanie konkursu 

na „Najlepszego Czytelnika 2021 roku”.  

 Z ogromnym uznaniem podkreślamy, że 

nagrodzeni czytelnicy przeczytali łącznie 1.318 książek. 

Zachęcamy do czytania książek, ponieważ wówczas 

pobudzamy do działania naszą wyobraźnię. Tworzymy  

w swojej głowie pewne obrazy, łącząc je z tymi, które już 

posiadamy w pamięci. Czytając książki o różnorodnej 

tematyce kształtujemy nasz charakter. Niezależnie czy 

będzie to literatura obyczajowa, psychologia, kryminał, 

czy tematyka społeczna, z każdej pozycji jesteśmy w stanie 

wysunąć swoje wnioski lub dowiedzieć się całkowicie 

nowych rzeczy.  

 Dziękujemy Panu Tomaszowi Buremu - Wójtowi 

Gminy Zarzecze za obecność i wręczenie nagród 

zwycięzcom. Gratulujemy laureatom osiągnięcia wysokich 

wyników czytelniczych i zachęcamy wszystkich do walki  

o tytuł „Czytelnika Roku” w kolejnej edycji konkursu. 

Monika Sosnowska

 

 Ferie  zimowe  to  wymarzony  czas  dla  dzieci.   

W  tym  roku  „Ferie Zimowe  z Gminą Zarzecze” były pełne 

radości i niezapomnianych wrażeń.  Dzieci  miały  okazję 

uczestniczyć w ciekawych zajęciach. Począwszy od zabaw 

ruchowych, tańców integracyjnych,  poprzez  wycieczki,  

wyjazdy  i  wyjścia,  a  kończąc  na  zajęciach plastycznych. 

 Staraliśmy się, aby czas spędzony podczas ferii był 

bardzo miło wspominany przez dzieci. Z tego względu 

przygotowaliśmy program, w którym każdy mógł znaleźć 

coś dla siebie. Na każdy dzień przygotowaliśmy ciekawą  

 

wycieczkę, zajęcia plastyczne, zajęcia sportowe. 

Dodatkową atrakcją były różne warsztaty.  

 Ferie rozpoczęliśmy zajęciami kreatywno–

plastycznymi - malowanie na szkle. Pod kierunkiem 

pracowników Centrum Kultury i Biblioteki, na zajęciach 

dzieci wykonały przepiękne kolorowe obrazy. Wszyscy 

uczestnicy wykazali się kreatywnością i pomysłowością.  

 W dniu następnym uczestnicy tegorocznych ferii 

zimowych wzięli udział w warsztatach tanecznych, które 

prowadziła wspaniała trener Bożena Siwiecka.  

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZARZECZU 

FERIE ZIMOWE Z GMINĄ ZARZECZE 
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 Kolejną atrakcją była wycieczka do fabryki 

czekolady w Rzeszowie. Ale to nie wszystko, bo po 

zwiedzeniu fabryki oraz posmakowaniu słodkości 

kolejnym przystankiem była papugarnia, w której było 

dużo śmiechu oraz zabawy.  

 

 W Centrum Kultury pod kierunkiem Aliny Skiby  

i Karoliny Gwóźdź odbyły się kolejne zajęcia kreatywno-

plastyczne - malowanie kubków. Powstały piękne  

i ciekawe prace. Herbata na pewno będzie lepiej 

smakować z własnoręcznie ozdobionego kubka. 

 Do ferii dołączyło Muzeum Dzieduszyckich  

w Zarzeczu. Uczestnicy zajęć mieli możliwość zwiedzić 

odnowione wnętrza muzealne. Piotr Prymon zorganizował 

ciekawą lekcję na temat historii rodu Dzieduszyckich.  

 Drugi tydzień ferii zimowych z Gminą Zarzecze był 

równie  aktywny i ciekawy. Grupa młodsza wyruszyła  

na wycieczkę do sali zabaw oraz kina w Jarosławiu na 

seans „Skarb Mikołajka”. W dniu kolejnym odbyły się 

warsztaty muzyczne przeprowadzone przez Martę Stącel. 

Uczestnicy warsztatów poznali różne rodzaje 

instrumentów, mieli możliwość zagrania na fortepianie, 

ukulele oraz dzwonkach diatonicznych. Ukoronowaniem 

warsztatów była wspólnie zagrana i zaśpiewana piosenka.  

 

 Niezapomnianym dniem okazał się wyjazd na 

lodowisko i kręgle w Hadlach Szklarskich. Dzieci mile 

spędziły czas jeżdżąc na łyżwach oraz dobrze bawiąc się 

grając w kręgle.  

 Na hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu  

i Rekreacji w Zarzeczu rozegrane zostały turnieje piłkarskie 

juniora młodszego oraz starszego. Zorganizowaliśmy 

całodniowy wyjazd na stok narciarski do Wańkowej, 

turniej gry w fife, a także wyjazd na łyżwy i kręgle do Hadel 

Szklarskich.  

 

 Zwieńczeniem ferii zimowych był „aktywny dzień” 

w hali sportowej GOSiR Zarzecze, gdzie na dzieci czekało 

wiele atrakcji takich jak: dmuchane zjeżdżalnie, zabawy 

oraz konkurencje ruchowe, piłkarzyki, zajęcia artystyczne 

oraz konkursy z nagrodami. 

  

Barbara Szczygieł, Monika Sosnowska, Łukasz Laska 
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 Od września 2021 r. nasze dzieci zarówno  

z Publicznego Żłobka w Zarzeczu, jak i Filii Żłobka  

w Rożniatowie adaptowały się, bawiły oraz uczyły. 

Podczas wspólnych zajęć doskonaliły swoją 

samodzielność, umiejętność współpracy oraz 

nawiązywania wzajemnych relacji. Czas spędzały na 

spacerach, rozwijających pracach plastycznych, grze na 

instrumentach i szaleństwach z chustą Klanzy. 

 Nie zabrakło zabaw okolicznościowych: Andrzejki, 

Dzień Pluszowego Misia, Spotkania z Mikołajem, Dzień 

Babci i Dziadzia, Zabawy Karnawałowej, Walentynek,  

a także urodzin podopiecznych. 

 Z nowości w Publicznym Żłobku w Zarzeczu - od 

tego roku dla naszych dzieci ciocie opiekunki organizują  

co dwa tygodnie zajęcia sensoplastyczne z elementami 

sensoryki. Zajęcia sensoplastyczne to różne formy zajęć 

plastycznych angażujące równocześnie wiele zmysłów. 

Jest to zabawa dostarczająca wielu wrażeń dotykowych. 

 W styczniu w Publicznym Żłobku w Zarzeczu 

odbyły się „Żłobkowe Igrzyska Olimpijskie”. Nasze 

dzieciaczki miały okazję spróbować różnych dyscyplin 

sportowych, które występują na olimpiadzie zimowej. 

Radości było co niemiara. Ulubioną konkurencją zostały 

narty biegowe. 

 W listopadzie w Filii Żłobka w Rożniatowie odbył 

się konkurs  pt. „Dyniowy zawrót głowy”, w którym wzięli 

udział nasi podopieczni wraz z rodzicami. Rodzice  

z pomocą dzieci przygotowali pięknie ozdobione dynie. 

Poziom był tak wysoki, że komisja nie była w stanie 

zdecydować, która dynia jest najpiękniejsza. Bardzo 

dziękujemy rodzicom za zaangażowanie.   

 Najskuteczniejsza forma nauki to ta poprzez 

zabawę. Ciocie opiekunki z Filii Żłobka w Rożniatowie 

podczas zajęć korzystały z  „Interaktywnego dywanu”, 

który zakupiony został w ramach projektu 

„MALUCH+”2021. Interaktywny dywan, zwany również 

magicznym to urządzenie projekcyjne spełniające 

jednocześnie funkcje podłogi interaktywnej i stołu 

interaktywnego, stanowiące pomoc dydaktyczną 

dedykowaną do ćwiczeń i zabaw ruchowych. 

 Agata Koba 

PUBLICZNY ŻŁOBEK W ZARZECZU ORAZ FILIA ŻŁOBKA W ROŻNIATOWIE 
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 W tym roku szkolnym uczniowie klas II-III realizują 

projekt edukacyjny „Natalka i Antek w świecie wielkiej 

matematyki”, którego autorem jest Sabina Piłat i Grupa 

MAC S.A. Celem tego projektu jest zwiększenie 

kompetencji matematycznych i rozwijanie u dzieci 

zainteresowania matematyką poprzez wykonywanie 

zadań metodą projektu. 

 

 Zakończyliśmy właśnie I moduł: Matematyka  

w kuchni. Zadaniem dzieci było przygotowanie sałatki 

owocowej z wykorzystaniem umiejętności liczenia, 

dzielenia, ważenia i odmierzania składników.  

Uczniowie przekonali się, że w kuchni i gotowaniu 

umiejętności matematyczne oraz umiejętność czytania  

ze zrozumieniem są bardzo potrzebne. Realizacja przepisu 

wiąże się bowiem z umiejętnością odmierzania, ważenia, 

liczenia, znajomością miar i wartości tj. ćwierć, połowa.  

 Kolejnym projektem realizowanym przez naszych 

uczniów jest międzynarodowy projekt edukacyjny  

„Z kulturą mi do twarzy”. Spotkanie z muzyką  

„W magicznym świecie dźwięków”. W czasie zajęć i zabaw 

uczniowie poznawali instrumenty muzyczne, ich wygląd  

i brzmienie. Tworzyli i bawili się muzyką. Zajęcia te bardzo 

spodobały się najmłodszym.  

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Z ekologią na Ty” 

pomaga rozwijać odpowiedzialne postawy za środowisko 

naturalne. Ekologia to ważna sprawa. Wiedzą o tym 

wszyscy, ale najbardziej świadomi są tego uczniowie.  

W naszej szkole odbył się niekonwencjonalny pokaz mody. 

Dzieci prezentowały stroje, które powstały  

z różnorodnych materiałów przeznaczonych do recyklingu 

np. kartony, worki, gazety, butelki plastikowe, folia 

spożywcza itp. Małe ekomodelki i ekomodele 

prezentowali na wybiegu swoje "ekokreacje". Na pokazie 

można było zobaczyć strój ekologiczny: rycerski, 

wieczorowo-wizytowy, balowy, bajkowy. Ciekawymi 

dodatkami były nakrycia głowy, torebki, biżuteria i buty  

z surowców wtórnych.  Kto wie, może wśród naszych 

uczniów znajduje się przyszły projektant mody? 

 „Czytam z klasą lekturki spod chmurki” to 

międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój 

czytelnictwa wśród uczniów klas I – III”. Głównym celem 

tego projektu jest rozwijanie aktywności czytelniczej, 

zgłębianie wiedzy na temat cech i kompetencji osób 

wykonujących różne zawody oraz integracja zespołów 

klasowych. Realizacja I modułu „Podróże małe i duże” 

dobiega już końca. Uczniowie poznali chmurkę Tosię, 

która będzie im towarzyszyła przez cały rok szkolny. 

Przeczytali lekturę „O psie, który jeździł koleją” Romana 

Pisarskiego oraz „Pilot i ja” Adama Bahdaja. Przygody 

Walusia oraz psa Lampo bardzo spodobały się uczniom.  

Z chęcią je opowiadali i rysowali.  

 W lekturnikach powstały portrety głównych 

bohaterów oraz ich cechy charakterystyczne. Omawiając 

lekturę uczniowie poznali zawód kolejarza i pilota oraz 

atrybuty związane z tymi zawodami. Wykonali zakładki do 

książki i plakat reklamujący czytelnictwo. Zwiedzili też 

Wirtualne Miasto Zawodów. Odszukali dworzec kolejowy, 

lotnisko, poznali osoby tam pracujące, posłuchali również 

odgłosów pociągu, dworca kolejowego i startującego 

samolotu. Był to niezwykły czas przygód i zadań. 

Maria Sopel 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W MAĆKÓWCE 
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 4 marca 2022 r.  gościliśmy w szkole nauczycieli  

i uczniów Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa  

w Zarzeczu. Goście przeprowadzili warsztaty dla klas VII  

i VIII w ramach promocji swojej placówki.  

 Wizytę zamknęło wystąpienie Dyrektor Beaty 

Klisz. Taka akcja, to jeden z najlepszych sposobów 

zaprezentowania szkoły średniej. Nasi przyszli absolwenci 

o wszystkich interesujących sprawach mogli się 

dowiedzieć z pierwszej ręki, póki jest jeszcze dużo czasu 

na ostateczną decyzję. Dziś jeszcze nie wiemy, kto zasili 

szeregi szkoły w Zarzeczu, ale tradycyjnie każdego roku 

mamy tam „swoich ludzi” i z nich jesteśmy bardzo dumni. 

 Pisząc o feriach, nie mam na myśli uczniów,  

a pracowników obsługi i fachowców  z ekipy remontowo-

budowlanej Gminy Zarzecze. W tym roku ekipa na okres 

ferii została oddelegowana do Siennowa i w efekcie 

możemy podziękować za solidne odnowienie głównego 

korytarza w szkole oraz posadzek w dwóch salach 

lekcyjnych. Należy dodać, że przed feriami pracownicy  

z ekipy wspierani przez konserwatorów szkół odnowili  

hol i klatkę schodową. Wszystkim bardzo dziękujemy  

za zaangażowanie, również anielsko cierpliwym paniom 

sprzątającym.  

 Dotychczas nieźle wyglądające pomieszczenia  

w szkole przy wnętrzach zaplecza nowej sali 

gimnastycznej wyglądały „jak uboga krewna”.  Gruntowny 

remont zatarł nieco te kontrasty. Nasuwa się jednak 

pytanie: Co z salą gimnastyczną w Siennowie, kiedy 

otwarcie? - Mam nadzieję, że niebawem tej radosnej 

chwili się doczekamy. Wtedy się pochwalimy. Tymczasem 

testujemy posadzkę. Najważniejsze, że nie musimy już 

jeździć autobusem na lekcje wychowania fizycznego do 

Zarzecza. Tyle lat… Było miło, ale nie ma to jak w domu…  

 

Elżbieta Nykiel
 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SIENNOWIE 



KURIER ZARZECKI                    MARZEC 2022 

 

17 

 

 

 

 Życie przedszkolaka jest bardzo ciekawe. Każdy 

dzień w naszych przedszkolnych grupach: niebieskiej, 

czerwonej, żółtej i zielonej to nowe przygody, nowe 

doświadczenia, mnóstwo śmiechu i dobrej zabawy. 

 Jak co roku w styczniu obchodzimy szczególne 

święto - Dzień Babci i Dzień Dziadka. Niestety i w tym roku 

przez pandemię nie mogliśmy gościć dziadków w naszym 

przedszkolu pomimo, iż święto to na stałe wpisało się do 

kalendarza przedszkolnych uroczystości. Przedszkolaki  

uczciły to święto,  składając dziadkom życzenia w formie 

wierszy, piosenek czy tańca. Przygotowały laurki oraz 

upominki, a każda grupa przedszkolna nagrała film. 

 Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień 

niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni.  

Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą  

im wielu przeżyć i radości. Kolorowe stroje, bajeczny 

wystrój oraz skoczna muzyka! Taka atmosfera 

towarzyszyła dzieciom w naszych grupach 

przedszkolnych. Czas upływał pod znakiem fantastycznych 

humorów, śmiechu oraz żartów. Dni takie jak ten,  

z pewnością na dłużej zapadają w pamięci. 

 

 14 lutego był dla naszych przedszkolaków 

prawdziwym, czerwonym dniem miłości i przyjaźni.  

Dzieci poznały tradycje walentynkowe, dowiedziały się jak 

ważne jest okazywanie uczuć przyjaźni i sympatii  

w stosunku do innych ludzi. Poznały krótką historię tego 

święta i uczestniczyły w wielu grach i zabawach. 

 Ciekawym wydarzeniem naszego przedszkola jest 

Dzień Dinozaura. Dinozaury to stworzenia, które od 

dawna niezwykle fascynują szczególnie najmłodszych.  

Z tej okazji zorganizowaliśmy zajęcia, które wprowadziły 

dzieci w prehistoryczny świat i przybliżyły im życie tych 

wyjątkowych gadów. Przedszkolaki dowiedziały się m.in.: 

jak wyglądały, czym się żywiły oraz w jaki sposób 

prawdopodobnie wyginęły. Nie zabrakło również 

ciekawych zabawa ruchowych oraz plastycznych 

związanych z tematyką zajęć. 

 8 marca to wyjątkowy dzień w roku. Wtedy swoje 

święto obchodzą wszystkie kobiety, zarówno te duże,  

jak i te małe. W tym szczególnym dniu wszyscy chłopcy  

w każdej grupie składali życzenia dziewczynkom i swoim 

paniom. Nie obyło się bez cukierków, drobnych 

upominków i kwiatów... Z dziewczęcych buź uśmiech nie 

schodził przez calutki dzień, a chłopcy zachowywali się jak 

prawdziwi gentelmani, byli przemili, uczynni  

i sympatyczni. 

 

 Oprócz zabawy nasze przedszkolaki bardzo lubią 

pomagać. Włączyliśmy się do zakręconej akcji 

charytatywnej „Razem możemy więcej! Nakręć się na 

pomaganie!” i zbieraliśmy dla chorego chłopca nakrętki 

oraz dołączyliśmy do akcji Szkolnego Koła Caritas  

„Pomoc dla Ukrainy”.    

Monika Przewrocka

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZARZECZU 
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 Święto Szkoły to ważny dzień dla całej 

społeczności szkolnej. To dzień, w którym możemy 

uhonorować w szczególny sposób Patrona szkoły.  

W tym roku uroczysta akademia z okazji  Święta Szkoły 

odbyła się 13 stycznia 2022 r. 

 Uroczystości rozpoczęliśmy od Eucharystii  

w intencji całej społeczności szkolnej, emerytowanych 

dyrektorów, nauczycieli i pracowników oraz tych, których 

już z nami nie ma, a przez wiele lat związani byli z naszą 

szkołą. Mszę Świętą odprawił i homilię wygłosił  

ks. Proboszcz Radosław Maziarz. Dalsze obchody miały 

miejsce w szkole. Obchody Święta Szkoły rozpoczęła  

Danuta Podolak witając przybyłych gości. Dzień ten 

zaszczycili swoją obecnością:  Tomasz Bury - Wójt Gminy 

Zarzecze, Krzysztof Majkowski - Dyrektor Zespołu Szkół  

w Zarzeczu, Maria Chudy - Sołtys wsi Rożniatów,  

ks. Tomasz Podolak, nauczyciele i pracownicy szkoły, 

rodzice, uczniowie i mieszkańcy wsi Rożniatów. 

 W dalszej części uroczystości uczniowie klas II i III 

przedstawili montaż słowno – muzyczny pod hasłem:  

„Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być 

człowiekiem” w którym wspominali postać Wielkiego 

Człowieka - Prymasa Tysiąclecia.  

 W czasie uroczystości został rozstrzygnięty 

konkurs wiedzy pod hasłem: ,,Po Bogu najbardziej kocham 

Polskę”, w którym wzięli udział wszyscy uczniowie  

i wykazali się wspaniałą wiedzą o Błogosławionym 

Kardynale Stefanie Wyszyńskim. Laureaci otrzymali 

nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe 

dyplomy, które wręczył  dyrektor Zespołu Szkół w Zarzeczu 

- Krzysztof Majkowski. 

 

 Od września 2021 roku uczniowie klas ósmych 

biorą udział w dodatkowych zajęciach z języka 

angielskiego w ramach programu Youngster, 

realizowanym przez Fundację Europejski Fundusz 

Rozwoju Wsi Polskiej. Grupa liczy 15 uczniów. Zajęcia 

potrwają do czerwca 2022 roku.  

 To, co wyróżnia program Youngster, to 

ukierunkowanie nauki na pobudzanie wewnętrznej 

motywacji ucznia. Służy temu również system 

nagradzania, w którym pod uwagę brany jest przede 

wszystkim przyrost wiedzy, a nie tylko wyniki końcowego 

testu. Brak testów, klasówek, prac domowych oraz 

jakichkolwiek ocen, a także zajęcia , które odbywają się  

w małej grupie, dostosowane poziomem do umiejętności 

językowych uczniów, znacząco ułatwiają wzajemną 

komunikację i przyswajanie wiedzy. 

 Youngster to także nowe, bezpłatne podręczniki, 

dopasowane do poziomu wiedzy ucznia; szkolenia 

metodyczne dla nauczycieli; konkursy prospołeczne dla 

uczniów; stypendia dla najlepszych uczniów i nauczycieli, 

finansujące kursy językowe w Wielkiej Brytanii;  

platforma e-learningowa. 
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 Uczniowie chętnie i z zaangażowaniem 

uczestniczą w zajęciach, które odbywają się w godzinach 

popołudniowych. Zajęcia przebiegają w miłej atmosferze 

gier i zabaw . Grupa projektowa brała czynny udział  

w konkursach realizowanych w ramach tego programu. 

Uczniowie zostali laureatami konkursu „Youngsterowy 

Halloween” oraz otrzymali wyróżnienie w konkursie 

„Master Chef”- zadanie konkursowe polegało na nagraniu 

krótkiego filmu video, na którym grupa zaprezentowała,  

w jaki sposób przyrządza tradycyjne bożonarodzeniowe 

potrawy wybranego przez siebie kraju anglosaskiego.  

W styczniu uczniowie pisali test, który ma na celu 

zmierzenie przyrostu wiedzy, jaki zyskali od samego 

początku programu! Nagrodą dla najlepszego ucznia  

w programie jest sfinansowanie obozu językowego. 

Koordynatorem Projektu w naszej szkole jest Joanna 

Górska. 

 

 W pierwszym tygodniu ferii, od 14 do 18 lutego 

2022 r. zrealizowaliśmy pierwszą część projektu „Ferie  

z ekonomią”, promowanego przez Fundację Europejski 

Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej wraz z Narodowym 

Bankiem Polskim w ramach Programu Edukacji 

Ekonomicznej. W projekcie uczestniczyli uczniowie klas  

VII b i VIII c, a jego celem było zdobycie podstawowej 

wiedzy z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości poprzez 

gry i zabawy edukacyjne. Zajęcia prowadziła Małgorzata 

Różańska z pomocą Anety Gozdeckiej, studentki 

Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

 17 lutego byliśmy na wycieczce w Młynie  

i Piekarni „BaMal” – lokalnej firmie w Pełnatyczach.  

Dzięki uprzejmości właściciela firmy - Piotra 

Malinowskiego uczniowie mogli zobaczyć, jak wygląda 

współczesny młyn, produkcja, wyrabianie i pieczenie 

chleba, drożdżówek oraz ciast i ciasteczek. Dowiedzieli się 

o sukcesach i trudnościach, z jakimi musi liczyć się 

przedsiębiorca. Uczniowie odbyli również warsztaty  

on-line, które poprowadziła pani Agnieszka Czuchra  

z Narodowego Banku Polskiego – Oddziału Okręgowego 

Rzeszowie. Zajęcia były bardzo ciekawe, bo dotyczyły 

pieniądza, zabezpieczeń banknotów oraz monet 

okolicznościowych i banknotów kolekcjonerskich.  

Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali certyfikaty  

za aktywny udział w projekcie. 
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 Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w  XVI edycji 

wojewódzkiego konkursu literackiego „Nam Henryk 

Sienkiewicz patronuje” . W kategorii uczniów klas IV- VI 

tytuł finalistki otrzymała Julia Magoń. Julka napisała baśń 

o tym, jak potoczyły się losy małej księżniczki z „Bajki” 

Sienkiewicza, czy dar dobroci wykorzystała w swoim życiu. 

 W kategorii klas VII- VIII laureatem konkursu 

został Gabriel Kwaśniak, natomiast Nikola Podolec 

otrzymała tytuł finalistki. Uczniowie ci mieli za zadanie 

rozważyć w formie rozprawki słowa Sienkiewicza „Sławić 

wszystko, co polskie, kochać swój naród, czcić jego 

przeszłość i wierzyć w jego przyszłość”. Ogółem na 

konkurs wojewódzki wpłynęło 265 prac. 

 Nasi  uczniowie odnieśli również sukcesy w IV 

Wojewódzkim Konkursie Literackim „Wolność jest w nas. 

Ku pamięci żołnierzy wyklętych”, którego celem w tym 

roku szkolnym było przede wszystkim przybliżenie 

sylwetek niezłomnych kapłanów, którzy sprzeciwiali się 

sowietyzacji Polski w latach 1944-1963. 

 Gabriel Kwaśniak został „podwójnym” laureatem 

tego konkursu w kategorii „proza” oraz „poezja”.  

Gabryś opisał w formie pamiętnika wspomnienia   

9- letniego chłopca związanego z Ks. Michałem Pilipcem.  

Praca ta zajęła I miejsce w kategorii „proza”. Gabryś  

napisał również wiersz pt. „Bądź wola Twoja…” 

poświęcony pamięci Ks. Michała Pilipca, który to otrzymał 

II miejsce.  

 Laureatką I miejsca w kategorii „proza” została 

również Gabriela Hajduk, która napisała nowelę  

pt. „Czerwona Droga Krzyżowa Księdza Jana Stępnia”.  

Na konkurs wpłynęło 88 prac konkursowych z 43 szkół  

z terenu województwa podkarpackiego. 

 Uczniowie naszej szkoły odnieśli sukcesy  

w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych. Ewa 

Pieniążek zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego 

konkursu z języka angielskiego dla uczniów szkół 

podstawowych, natomiast Gabriel Kwaśniak uzyskał 

kwalifikacje wojewódzkie konkursu przedmiotowego  

z języka polskiego. Ewie i Gabrysiowi życzymy tytułu 

laureata na etapie wojewódzkim. 

 

 W naszej szkole podczas ferii trwały prace 

remontowe. Remont przeprowadzany był na klatkach 

schodowych oraz na korytarzu klas 1-3. Odnowione  

i pomalowane zostały ściany oraz lamperie na klatkach 

schodowych, jak również ozdobne kraty na piętrach.   

W całości został odmalowany sufit oraz ściany i lamperia  

na korytarzu klas 1-3, które mają również zmienioną 

kolorystykę. Odmalowano także wszystkie drzwi do sal 

lekcyjnych oraz toalet. Drzwi do sal otrzymały nową 

aranżację, nowe duże numery klas oraz tabliczki 

informacyjne. We wszystkich drzwiach wstawiono nowe 

klamki. W dwóch salach od strony południowej założone 

zostały żaluzje pionowe, w dwóch innych przyciemnione 

zostały szyby.  

 

dr Krzysztof Majkowski 
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W pierwszym tygodniu ferii 

grupa uczniów z klas 7 i 8  

uczestniczyła w zajęciach zorganizowanych w ramach 

pierwszego etapu  projektu „Ferie z ekonomią 4”. Podczas 

tygodniowych warsztatów ekonomicznych młodzież 

pracując zarówno w grupach, jak i indywidualnie 

metodami aktywizującymi oraz z wykorzystaniem  

gier dydaktycznych poznawała znaczenie pojęć 

ekonomicznych. Młodzież zrealizowała 3 moduły:  

„Moja przedsiębiorczość”, „Moje finanse” i „Moja firma”.  

 Uczniowie bardzo chętnie włączali się w realizację 

wszystkich zadań, chociaż najbardziej przypadły  

im do gustu ćwiczenia, w których mogli wykazać się 

kreatywnością oraz umiejętnościami negocjacyjnymi. 

Podczas całego tygodnia uczniowie rozwijali nie tylko 

swoje umiejętności ekonomiczne, ale również doskonalili 

komunikatywność i dobrą organizację pracy.  

 

 W ramach zajęć młodzież uczestniczyła również  

w warsztatach online z przedstawicielem Narodowego 

Banku Polskiego. Warsztaty prowadziła Agnieszka Czuchra 

– szefowa Zespołu Kasowo-Skarbcowego NBP. Podczas 

warsztatów uczniowie  dowiedzieli się czym zajmuje się 

NBP, poznali historię pieniądza, zabezpieczenia na 

banknotach oraz zobaczyli wybrane monety oraz 

banknoty kolekcjonerskie i okolicznościowe. Uczestnicy 

projektu odwiedzili także placówkę banku PKO  

w Przeworsku, gdzie Agnieszka Wrona przedstawiła 

produkty bankowe oraz „w pigułce” opowiedziała  

o pracy  banku.  

Młodzież odwiedziła także lokalnego przedsiębiorcę  

w Żurawiczkach – Andrzeja Miazgę, który opowiedział 

młodzieży skąd wziął się pomysł na własną firmę oraz 

przedstawił plusy i minusy prowadzenia własnej 

działalności. Następnie oprowadził nas po hali 

produkcyjnej i przedstawił proces powstawania mebli - od 

przyjęcia materiału na stan magazynu, do wyjazdu 

gotowych mebli do odbiorców. 

  W realizację projektu zaangażowana była 

również Edyta Kościelska – studentka III roku ekonomii, 

która miała wiele ciekawych pomysłów i zarażała uczniów 

pozytywną energią. 

 Na zakończenie pierwszego etapu wszyscy 

uczestnicy projektu dostali drobne upominki: kalendarze, 

notesy, długopisy, osłony na kartę płatniczą oraz certyfikat 

uczestnictwa w zajęciach. Trzy najaktywniejsze osoby 

otrzymały dodatkowo gry Monopoly. 

 Przed nami jeszcze drugi etap, trwający 50 dni od 

zakończenia ferii w naszym województwie. Będzie to czas 

na poznanie potrzeb lokalnej społeczności oraz 

stworzenie modelu biznesowego, który mógłby zostać 

wdrożony na terenie naszej miejscowości. 

 

Joanna Kubicka 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. BRATA ALBERTA W ŻURAWICZKACH 
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 W dniu 1 marca społeczność Szkoły Podstawowej 

im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach, zaproszeni goście 

oraz uczestnicy rajdu z Zespołu Szkół im. Wincentego 

Witosa w Zarzeczu uczcili Narodowy Dzień Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych, a w szczególności, urodzonego  

w Żurawiczkach Komendanta Jarosławskiego Obwodu 

Armii Krajowej - płk Wojciecha Szczepańskiego. 

 Świętowanie zostało rozpoczęte spotkaniem 

uczniów i nauczycieli z uczestnikami rajdu w miejscu 

urodzenia płk Szczepańskiego. Po czym po wspólnym 

przemarszu pod budynek szkolny odbył się Apel Pamięci  

z wartą honorową zarzeckich klas mundurowych, 

poświęcony lokalnemu bohaterowi oraz wszystkim 

Niezłomnym Żołnierzom antykomunistycznego podziemia 

niepodległościowego. Po czym pod tablicą płk. Wojciecha 

Szczepańskiego zostały złożone wiązanki kwiatów przez: 

Małgorzatę i Wacława Wajdów – córkę i zięcia płk 

Szczepańskiego; pana dra Tomasza Berezę - pracownika 

naukowego IPN o. Rzeszów; delegacje Zespołu Szkół  

im. Wincentego Witosa w Zarzeczu, Szkoły Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Przeworsku oraz Szkoły Podstawowej 

im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach.  

 

 Kolejną częścią obchodów Dnia Żołnierzy 

Wyklętych było nagrodzenie laureatów Gminnego 

Konkursu Poświęconego Pamięci płk Wojciecha 

Szczepańskiego, którego organizatorem również była 

Szkoła w Żurawiczkach. 17 uczniów Gminy Zarzecze pod 

opieką nauczycieli lub rodziców zaangażowało się  

w spopularyzowanie sylwetki płk Wojciecha 

Szczepańskiego poprzez napisanie wierszy nawiązujących 

do życiorysu tego Bohatera. 

Patronat nad konkursem objęli: Małgorzata i Wacław 

Wajdowie, IPN w Rzeszowie, prof. Janina Marciak-

Kozłowska - inicjatorka odsłonięcia Tablicy Poświęconej 

Pamięci płk. W. Szczepańskiego, Tomasz Bury - Wójt 

Gminy Zarzecze, Radni Gminy Zarzecze ze wsi Żurawiczki - 

Mariusz Pieniążek, Piotr Siupik i Krzysztof Szabowski. 

 Konkurs rozegrany został w II kategoriach 

wiekowych. Jury doceniło wszystkich uczestników, 

przyznając im miejsca na podium lub wyróżnienia. 

W kategorii kl. IV-VI laureatami zostali: 1 m. - Iga Kamińska 

(SP Maćkówka); 2 m. - Kornelia Magoń (SP Żurawiczki);  

3 m. - Szymon Grębowiec (SP Żurawiczki); wyróżnienia - 

Milena Superson (SP Maćkówka); Milena Orzechowska, 

Adrian Siupik, Amelia Dec, Tomasz Siupik (SP Żurawiczki). 

W kategorii kl. VII-VIII i szkół ponadpodstawowych z ZS  

im. Wincentego Witosa w Zarzeczu nagrodzeni zostali:  

1 m. - Gabriel Kwaśniak  (SP Zarzecze), 2 m. - Oliwia Hejnosz 

(SP Maćkówka), 3 m. - Oliwia Jamroży,  

(SP Maćkówka), wyróżnienia: Nicola Obłoza  

(SP Maćkówka), Norbert Bielec (ZS Zarzecze), Mirela Łanda 

(SP Siennów), Sebastian Ziółkowski (SP Żurawiczki),  

Marcelina Lis  (SP Maćkówka). 

 Po wręczeniu nagród uczennice Szkoły: Zuzanna 

Trelka i Julia Kościńska wykonały wzruszające pieśni 

okolicznościowe pt. „Modlitwa AK” oraz „Rzeczpospolitej 

poprzysięgali”, a Laureaci 1, 2 i 3 miejsca zaprezentowali 

swoje utwory, czym podsumowali obchody Narodowego 

Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych i zapewnili 

zgromadzonym sporą dawkę wiedzy i emocji.  

Iwona Węglowska
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 „Nie dajmy zginąć poległym” - to motto, które 

przyświecało obchodom Narodowego Dnia Żołnierzy 

Wyklętych w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa  

w Zarzeczu. Od 2011 roku w Polsce 1 marca został 

ustanowiony Narodowym Dniem Żołnierzy Wyklętych. 

Pamięć i oddanie hołdu, tym, którzy walczyli w obronie 

naszej niezależności  i niepodległości to obowiązek 

każdego Polaka. Uczniowie klas mundurowych wraz  

z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II  

w Przeworsku i uczniami Szkoły Podstawowej im. Św. 

Brata Alberta w Żurawiczkach wzięli udział w 1. Rajdzie 

Pieszym Pamięci Żołnierzy Wyklętych.  

 Uroczyste obchody Narodowego Dnia Żołnierzy 

Wyklętych rozpoczęły się w Zespole Szkół odśpiewaniem 

hymnu państwowego. Następnie Anna Laska - uczennica 

klasy IV Technikum przedstawiła biografie najbardziej 

znanych Żołnierzy Niezłomnych. Po części oficjalnej 

wszyscy udali się na trasę rajdu Zarzecze - Łapajówka – 

Żurawiczki. Biegła ona obok domu płk Wojciecha 

Szczepańskiego – Żołnierza Niezłomnego, mieszkańca 

Żurawiczek,  który całe swoje życie był wierny słowom 

„Bóg, Honor, Ojczyzna”.  

 

 20 stycznia 2022 roku zostało podpisane 

porozumienie o współpracy między Zespołem Szkół  

im. Wincentego Witosa w Zarzeczu, a GPR Zarzecze  

i Replas Rożniatów. Umowa przewiduje objęcie 

patronatem przez obydwie firmy kierunku technik 

ochrony środowiska z innowacją recykling. Uczniowie, 

którzy od września 2022 roku zdecydują się na naukę  

w zawodzie technik ochrony środowiska mogą liczyć na: 

nowoczesną bazę dydaktyczną, płatne praktyki, płatne 

staże dla najlepszych uczniów oraz dofinansowanie do 

warsztatów, konferencji, wyjazdów studyjnych. 

 Technik ochrony środowiska to kierunek 

przyszłości. W dobie polityki ekologicznej Polski i Unii 

Europejskiej, należy do pierwszej piątki zawodów,  

w których poszukuje się specjalistów - inżynierów ochrony 

środowiska. Absolwenci technikum są dobrze 

przygotowani, aby kontynuować naukę na wielu 

specjalnościach tego kierunku oferowanych przez 

uczelnie wyższe. Mogą nawet zarabiać na studiowaniu, 

ponieważ z roku na rok rośnie liczba tzw. kierunków 

zamawianych związanych z ochroną środowiska. 

Uczniowie, którzy nie będą chcieli kształcić się dalej,  

z pewnością znajdą zatrudnienie w lokalnych firmach GPR 

Zarzecze i Replas Zarzecze.  

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. WINCENTEGO WITOSA W ZARZECZU 
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 W roku szkolnym 2021/2022 dwoje uczniów 

Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa; Gabriela Grządziel 

– uczennica klasy 4 – kierunek technik żywienia i usług 

gastronomicznych i Miłosz Kwaśniak – uczeń klasy 3 – 

kierunek technik logistyk znalazło się w gronie 

stypendystów Prezesa Rady Ministrów. 

 Stypendium  przyznaje się uczniowi, który 

otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym 

najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje 

szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie 

wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki,  

a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej 

dobre. Wynosi ono 300 zł miesięcznie. Stypendium 

Prezesa Rady Ministrów wypłaca się w dwóch ratach:  

I rata – do dnia 30 listopada, za okres od września do 

grudnia i II rata – do dnia 30 kwietnia, za okres od stycznia 

do czerwca. 

 9 marca 2022 r. odbyło się uroczyste 

podsumowanie konkursów, do udziału w których 

zaprosiliśmy uczniów szkół podstawowych powiatu 

przeworskiego i jarosławskiego. Na uroczystość przybyli 

zwycięzcy wraz z opiekunami.  

 Dla uczniów zorganizowaliśmy warsztaty 

kulinarne i logistyczne, a po zajęciach odbyło się rozdanie 

nagród.  

 Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Łukasz 

Laska – członek Zarządu Powiatu Przeworskiego, sekretarz 

Gminy Zarzecze oraz Małgorzata Byrwa – przewodnicząca 

Rady Gminy Zarzecze. Uczniowie brali udział w trzech 

konkursach: Konkurs matematyczno-fotograficzny – 

„Matematyka na Święta”; Konkurs z języka angielskiego – 

„List do Świętego Mikołaja”; Konkurs kulinarny – 

„Piernikowy domek”. Dziękujemy uczniom i opiekunom za 

zaangażowanie oraz za przyjęcie zaproszenia 

na uroczystość rozdania nagród.  

 W ostatnich tygodniach odbyły się również 

konkursy wewnątrzszkolne. Nauczyciele z pionu logistyk 

zorganizowali i przeprowadzili konkurs „Logistyka bez 

tajemnic”. Odbył się również konkurs walentynkowy, 

który polegał na zaprojektowaniu ciekawej kartki 

z życzeniami.  

 Sukcesem naszej młodzieży zakończyły się 

Powiatowe Mistrzostwa w Tenisie Stołowym  

w Kańczudze. Nasi uczniowie zdobyli II, III i IV miejsca.  

Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody.  
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 8 lutego nasza szkoła włączyła się w obchodzony  

z inicjatywy Komisji Europejskiej Dzień Bezpiecznego 

Internetu (DBI). W ramach akcji przygotowaliśmy 

wystawę prac uczniów poświęconą tematyce 

bezpiecznego Internetu, młodzież klas I wzięła udział  

w lekcji online zorganizowanej przez saferinternet.pl pt. 

„Ciało nie określa” na temat wpływu szkodliwych wzorców 

urody obecnych w mediach społecznościowych na dzieci i 

młodzież. W szkole odbyły się również lekcje 

wychowawcze oraz lekcje języka angielskiego poświęcone 

praktycznym poradom, jak być bezpiecznym w sieci. 

Zagadnienie bezpieczeństwa w sieci poruszano również  

w internacie podczas wieczorów dyskusyjnych oraz 

przygotowując plakaty tematyczne.  
  

 W czwartek 10 marca uczniowie klas 

mundurowych w ramach zajęć z innowacji uczestniczyli w 

wycieczce do Przemyśla. Młodzież zwiedziła wystawy stałe 

w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej.  

 Ponadto podziwiała wystawę Fortów Twierdzy 

Przemyśl oraz wzięła udział w wykładzie dotyczącym 

militariów z okresu wojennego. Ważnym elementem 

kształcenia młodzieży w naszych klasach mundurowych 

jest wychowanie w duchu wartości patriotycznych. Sprzyja 

to integracji młodych ludzi oraz pomaga przeciwdziałać 

negatywnym zachowaniom.  
 

 Społeczność naszej szkoły bardzo aktywnie 

włączyła się w pomoc naszym sąsiadom z Ukrainy. 

Zbieraliśmy wszystko, co potrzebne, by wesprzeć tych, 

którzy wyjeżdżają do Polski szukać schronienia. Zebrane 

dary przekazaliśmy na granicę w Medyce. Z pomocy 

korzystają również najbliżsi naszych uczniów z Ukrainy 

oraz wszyscy ci, którzy podążają w dalsze strony naszego 

kraju czy za granicę, a zatrzymują się w naszym internacie, 

by odpocząć, pożywić się, nabrać sił, znaleźć miejsce, 

gdzie można się zatrzymać na dłużej.  

Beata Klisz 

 Grażyna Winiarz 
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 Nastał Nowy Rok, a wraz z nim nowe wyzwania  

i nadzieje. Po świętach Bożego Narodzenia  wróciliśmy 

zdrowi, wypoczęci i pełni energii do pracy  

w poszczególnych pracowniach. Tutaj praca wre na 

okrągło. Spod palców uczestników wychodzą dzieła 

różnego rodzaju, od iris foldingu, przez obrazy wypalane, 

malowane, po rzeźbę, hafty i odlewy ceramiczne.  

 Mowa oczywiście  o pracowni rzemiosł różnych, 

która aktualnie cieszy się największym zainteresowaniem. 

Uczestnicy pracują najchętniej przy muzyce płynącej  

z radioodbiornika, nie spieszą się, a zadania wykonują  

w skupieniu i w spokoju. Umiejętności wyniesione z tej 

pracowni to niewątpliwie zdolności manualne i biegłość  

w konkretnym rzemiośle, utrwalane są także: sumienność, 

dokładność, odpowiedzialność za stanowisko pracy i za 

wykonywaną pracę.  

 Udało nam się poszerzyć działalność pracowni 

poprzez  zakup pieca do ceramiki. Dzięki temu już 

powstają pierwsze dzieła. Praca z gliną wpływa korzystnie 

na harmonijny rozwój psychiczny; ugniatanie, 

wałkowanie, formowanie i ozdabianie gliny to doskonałe 

wsparcie rozwoju psychoruchowego, to również cenne 

doświadczenie sensoryczne, które znakomicie stymuluje 

układ nerwowy. 

 Od trzech miesięcy w ŚDS w Zalesiu działa również 

grupa teatralna. Zadaniem grupy  jest rozwijanie zdolności 

teatralnych i muzycznych naszych uczestników, 

aktywizowanie do podejmowania działań w zakresie 

ruchu scenicznego, przezwyciężanie lęków, napięć, stresu 

oraz autoprezentacji swoich umiejętności. Program grupy 

uczy wzajemnej tolerancji, akceptacji, cierpliwości, 

wytrzymałości oraz poczucia odpowiedzialności za 

wykonywaną pracę i umiejętności wzajemnej współpracy 

w grupie. Grupa zaprezentowała się w przedstawieniu  

pt. „Bóg dał Ci ręce” podczas spotkania wielkanocnego. 

 Jedną z ulubionych pracowni jest pracownia 

gospodarstwa domowego. To do niej lgną wszystkie 

łasuchy, ponieważ to tutaj powstają najsłodsze torty, 

bułeczki, placuszki, przetwory oraz tradycyjne domowe 

dania.  W pracowni podopieczni uczą się podstawowych 

czynności przydatnych w życiu codziennym, takich jak 

samodzielne przygotowywanie posiłków. Utrwalają 

nabyte umiejętności kulinarne i wykorzystują je  

w codziennym życiu. Uczą się również dbania o higienę 

osobistą przed przystąpieniem i w czasie trwania zajęć.  

 

 Jak wszyscy wiemy miesiąc luty przyniósł za sobą 

wiele niepokoju, obaw o przyszłość swoją i swoich bliskich. 

Uczestnicy zaangażowali się w pomoc uchodźcom 

wojennym robiąc kanapki, które przekazywane były  

najbardziej potrzebującym.  

 Obecnie życzymy wszystkim spokoju i nadziei  

na lepsze jutro. 

 

 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 
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 Do Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Łapajówce uczęszcza obecnie 25 osób. Głównym 

zadaniem placówki jest wsparcie osób niepełnosprawnych 

w celu poprawy jakości ich życia i integracji społecznej. 

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowany zespół 

wspierająco-aktywizujący i dostosowane są do 

indywidualnych potrzeb każdego uczestnika. Między 

zajęciami uczestnicy mają możliwość spożycia gorącego 

posiłku przygotowanego w ramach treningu kulinarnego. 

Ulubionymi zajęciami większości naszych uczestników są 

właśnie zajęcia kulinarne. Dzięki nim mogliśmy 9 lutego 

obchodzić międzynarodowy dzień pizzy, była to dla nas 

okazja do przygotowania pizzy własnego pomysłu. 

Zgodnie ze zwyczajem w tłusty czwartek na chwilę 

zapomnieliśmy o kaloriach i kosztowaliśmy samodzielnie 

przygotowanych rogalików i pączków z tradycyjną 

marmoladą różaną.    

 Jak co roku, 8 marca świętowaliśmy Dzień Kobiet. 

W naszej placówce rozbrzmiewało głośne „Sto Lat”,  

a panowie wręczali kwiaty paniom  składając życzenia. 

 Do serdecznych życzeń dołączył się Pan Wójt, Pan 

Sekretarz Gminy Zarzecze oraz Dyrektor GOSiR-u. Panom 

serdecznie dziękujemy za pamięć, wizytę oraz kwiaty. 

 

Marlena Chudy 

  

  

„KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” 

 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło 

Program pn. „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2022 

finansowany z środków przeciwdziałania COVID – 19. 

 Gmina Zarzecze złożyła wniosek o wsparcie 

finansowe na świadczenia usługi opieki mającej na celu 

poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego 

funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych 

przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. 

 Adresatami wsparcia będą osoby powyżej 65 roku 

życia, które mają problem z samodzielnym 

funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, 

prowadzące samodzielne gospodarstwa domowe lub 

mieszkające z osobami bliskimi, które nie są w stanie 

zapewnić im wystarczającego wsparcia. 

 W ramach programu Gmina zakupi tzw. opaski 

bezpieczeństwa, które będą połączone z usługą operatora 

pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego 

zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego 

się na opasce, umożliwia połączenie się ze stale gotową do 

interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor 

(ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) 

podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy 

seniorowi, włącznie z wezwaniem służb ratunkowych. 

 W roku 2022 uczestnik Programu „Korpus 

wsparcia seniorów” na rok 2022 nie ponosi odpłatności za 

w/w usługę. Osoba po zakończeniu programu będzie 

mogła dalej korzystać ze wsparcia lub zrezygnować. 

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZARZECZU 



KURIER ZARZECKI                    MARZEC 2022 

 

28 

DODATEK OSŁONOWY  

 Przyznanie dodatku osłonowego jest uzależnione 

od wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu za rok 

2020, jeżeli nie przekracza: 

 2.100 zł miesięcznie w gospodarstwie 

jednoosobowym; 

 1.500 zł miesięcznie na osobę w gospodarstwie 

wieloosobowym. 

 W przypadku przekroczenia przeciętnego 

miesięcznego dochodu, dodatek osłonowy przysługuje  

w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą 

przekroczenia – tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli 

wysokość dodatku ustalona według tej zasady będzie 

niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje. 

 Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje 

tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie 

wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży 

więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która 

pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że 

jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego 

gospodarstwa domowego. 

 Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest 

od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz 

stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania. 

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie: 

 gospodarstwo jednoosobowe – 400 zł lub 500 zł* 

 gospodarstwo 2 - 3 osobowe – 600 zł lub 750 zł* 

 gospodarstwo 4 - 5 osobowe – 850 zł lub 1.062,50 zł* 

 gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1.150 zł lub 

1.437,50 zł* 

* Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących 

następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, 

koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, 

piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo 

stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – 

zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. 

Wnioski o dodatek osłonowy można składać przez 

internet lub w GOPS w Zarzeczu do 31 października 2022r.  

 Na dzień 25.03.2022r. wnioski o wypłatę dodatku 

osłonowego złożyło 772 osoby. 

 

 Gmina Zarzecze w roku 2022 realizuje 

Pogram Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 

„Opieka wytchnieniowa” edycja 2022. Program 

dofinansowany jest ze środków Funduszu 

Solidarnościowego. Wartość dofinansowania wynosi: 

103.142 zł , całkowita wartość: 103.142 zł.   

 Celem Programu jest wsparcie członków rodzin 

lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad 

osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub 

orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość 

uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług 

opieki wytchnieniowej.  

 Realizacja Programu ma za zadanie zapewnić dla 

członków rodzin odciążenie od codziennych obowiązków 

łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu 

na odpoczynek i regenerację.  

 Usługi opieki wytchnieniowej realizowane są  

w ramach pobytu dziennego osoby wykonującej usługi 

opieki w miejscu zamieszkania niepełnosprawnego.

 Osoby zainteresowane usługą opieki 

wytchnieniowej proszone są o kontakt GOPS w Zarzeczu 

lub dzwoniąc na nr telefonu 16 640 11 86. 
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 Gmina Zarzecze w roku 2022 realizuje Pogram 

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent 

osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022. Program 

dofinansowany jest ze środków Funduszu 

Solidarnościowego. Wartość dofinansowania wynosi: 

103.887 zł, całkowita wartość: 103.887 zł  

 Celem Programu jest przede wszystkim poprawa 

jakości życia osób niepełnosprawnych. To nie tylko pomoc 

w czynnościach dnia codziennego, ale również 

towarzyszenie w urzędzie, wydarzeniach kulturalnych, 

rozrywkowych. 

 Działania skierowane będą do co najmniej 10 osób 

niepełnosprawnych.   

Osoby zainteresowane usługą Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej proszone są o kontakt z  Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zarzeczu (budynek 

Urzędu Gminy w Zarzeczu pokój Nr 2) lub dzwoniąc na  

nr telefonu 16 640 11 86. 

 Świadczenie wychowawcze  

(tj. program 500+) od 01.01.2022 r. 

obsługuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  

 W związku z powyższym od 1.01.2022 r. wnioski 

w ramach programu 500+ należy składać w Zakładzie 

Ubezpieczeń Społecznych, ale tylko w formie 

elektronicznej przez Platformę Usług Elektronicznych 

(PUE) ZUS, portalu Empatia lub przez bankowość. 

 Jednocześnie informujemy, że GOPS w Zarzeczu 

kontynuuje wypłatę przyznanego świadczenia do końca 

okresu zasiłkowego, czyli do 31 maja 2022 r. 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu 

ogłosił konkurs pod Honorowym Patronatem Wójta 

Gminy Zarzecze Tomasza Burego pt. „Aktywnie  

i bezpiecznie podczas ferii zimowych”. Celem konkursu 

było m.in. pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży z terenu 

gminy Zarzecze nt. aktywnego i bezpiecznego spędzania 

czasu wolnego bez uzależnień. 

 W dniu 24 marca br. zostały wręczone nagrody 

wraz z pamiątkowymi dyplomami przez Zastępcę Wójta 

Gminy Zarzecze - Małgorzatę Kasperską oraz Annę 

Krzeszowską-Gwóźdź – Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Zarzeczu. 

 Laureatami konkursu zostali: I m. - Lena Jarosz   

(SP Żurawiczki), II m. - Aleksandra Winiarska   

(SP Rożniatów), III m - Nadia Telega  (SP Zarzecze). 

Nagrodę internautów zdobył Jakub Motyka (SP Zarzecze). 

 Laureaci konkursu opowiadali o swoich pracach  

i aktywnym spędzaniu czasu wolnego podczas ferii 

zimowych. Wszystkie wykonane prace były ciekawe  

i interesujące. 

 

Anna Krzeszowska-Gwóźdź 

https://www.gazetaprawna.pl/tagi/bankowosc
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 Od listopada 2021 roku do lutego 2022 roku  

GKS GPR Zarzecze tradycyjnie rozgrywał turnieje halowe. 

Cykl zmagań rozpoczął festiwal naszej najmłodszej grupy 

Piłkarskiego Przedszkola, a zakończył turniej Juniorów 

Starszych. Wszystkie nasze grupy wiekowe brały udział  

w rywalizacji z drużynami reprezentującymi województwo 

podkarpackie. Cieszymy się, że wszyscy nasi zawodnicy 

mogli zaprezentować się na tle innych drużyn i wypadli 

bardzo dobrze. 

 Ideą organizowanych rozgrywek dla dzieci była 

popularyzacja zdrowego stylu życia i dyscypliny sportowej 

jaką jest piłka nożna oraz pożyteczne i aktywne spędzenie 

czasu wolnego.  Wynik w kategoriach dziecięcych jest 

sprawą drugorzędną. Z wiekiem jednak dzieci same chcą 

wygrywać i zajmować najwyższe miejsca na podium i jest 

to normalne. W tej edycji drużyna Rocznika 2009 i młodsi 

pierwszy raz w historii jako gospodarz wygrała wszystkie 

mecze i stanęła na najwyższym stopniu podium. 

 W czasie przygotowań do rundy wiosennej nasze 

drużyny uczestniczyły w wyjazdowych turniejach  

i meczach kontrolnych. Roczniki 2009, 2010 i 2011 

rywalizowały również w turniejach futsalowych 

organizowanych przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej  

w Rzeszowie. 

 Drużynowe sukcesy cieszą, ale indywidualne 

również. W okresie zimowym czterech naszych 

zawodników dostało zaproszenie na testy piłkarskie do 

Szkoły Mistrzostwa Sportowego Resovia Rzeszów. 

Chłopcy wypadli bardzo dobrze i będą monitorowani 

przez trenerów rzeszowskiego klubu. Jest to dla nas 

bardzo duże wyróżnienie i kolejny bodziec do dalszej 

pracy. 

 

Mariusz Surmiak 

 W dniu 6 stycznia po raz pierwszy w oficjalnych 

zawodach w akrobatyce sportowej wzięła udział 

reprezentacja akrobatek z Gminy Zarzecze, która trenuje 

pod czujnym okiem Celiny Małek - finalistki programu 

Mam Talent. 

 Utworzona pod koniec kwietnia zeszłego roku  

sekcja akrobatyki doczekała się swoich reprezentantów 

podczas VII Mistrzostw Łańcuta w Akrobatyce Sportowej. 

Gminę Zarzecze reprezentowały: Maja Pyc, Maja 

Nowosiad, Lena Nowosiad, Milena Pawłowska,  Julia Telega 

oraz Alicja Buczek. 

 W zawodach brało udział ponad 150 dzieci. Było 

to doskonałe doświadczenie dla dziewczynek i motywacja 

do dalszej pracy. 

 

Łukasz Laska  

GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZARZECZU 

https://www.facebook.com/hashtag/gminyzarzecze?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZViDz6npR0dbYt-_ztIgshsI8lZoxCi0lvTbFTnLkE_TFzm1uhrSkV0lLhsZP6vE8aPq3qjK_8DDI4BWVIjVYEoGVvSUE5zqJeBfK-JxMlGt2czH55PVGnMjgD_7QNz2C6j4aB8XJ3yOVDixTaDJHdKIW_ZJiVB5IdbREteeEdtRIMkXZomu43crwp-3H1TlUc&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/celinyma%C5%82ek?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZViDz6npR0dbYt-_ztIgshsI8lZoxCi0lvTbFTnLkE_TFzm1uhrSkV0lLhsZP6vE8aPq3qjK_8DDI4BWVIjVYEoGVvSUE5zqJeBfK-JxMlGt2czH55PVGnMjgD_7QNz2C6j4aB8XJ3yOVDixTaDJHdKIW_ZJiVB5IdbREteeEdtRIMkXZomu43crwp-3H1TlUc&__tn__=*NK-R
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 Początkiem roku delegacja zawodników biorących 

udział w Amatorskiej Lidze Piłki Halowej w Zarzeczu wyszła 

z inicjatywą utworzenia gminnej piłkarskiej drużyny 

Oldboy’s.  

 Pomysł ten przedstawiony został Wójtowi Gminy 

Zarzecze Tomaszowi Buremu, który pozytywnie rozpatrzył 

projekt angażując w całe przedsięwzięcie Gminny Klub 

Sportowy Futsal Zarzecze, który włączył drużynę GKS Old 

Boy’s Zarzecze w swoje struktury.  

Drużyna GKS-u Old Boy’s Zarzecze rozegrała już swoje 

pierwsze oficjalne turnieje w Kańczudze, Przeworsku  

i Tryńczy. 

 Gratulujemy pierwszych sukcesów i dziękujemy 

zawodnikom za godne reprezentowanie Gminy Zarzecze, 

życząc powodzenia w następnych turniejach.  

 

Mariusz Surmiak 

 

 W dniu 29 stycznia w hali sportowej Gminnego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zarzeczu odbyła się finałowa 

kolejka X jubileuszowej edycji Amatorskiej Ligi Piłki 

Halowej w Zarzeczu. 

 Po niespełna dwóch miesiącach zmagań,  

w których udział wzięło 8 drużyn najlepszą z nich okazała 

się drużyna MawwSport Team, pokonując w finale 

gospodarzy – ETO Zarzecze. Trzecie miejsce wywalczyła 

drużyna Łączy Nas %. Kolejne miejsca zajęły drużyny  

Oni Są Boscy, Start Pruchnik Old Boy’s, Champion 

Palisławice, Bartobel, KS Kisielów. 

 Królem strzelców został Hubert Bober 

(MawwSport Team), który strzelił 31 bramek. Najlepszym 

bramkarzem wybrany został Maksymilian Czernik  

(ETO Zarzecze), natomiast najlepszym zawodnikiem ligi 

Bartłomiej Potoczny (Start Pruchnik Old Boy’s). 

 Serdeczne podziękowania składamy Krzysztofowi 

Nazarko oraz Łukaszowi Folcie za zaangażowanie oraz 

profesjonalną obsługę sędziowską, Wiesławowi Jaroszowi 

za poświęcony czas i relację wideo z rozegranych ligowych 

spotkań. 

 Wielkie brawa oraz podziękowania dla wszystkich 

zawodników, którzy wzięli udział w tegorocznej 

jubileuszowej X edycji ALPH Zarzecze - Jesteście Wielcy. 

 

Łukasz Laska 
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 W styczniu oraz lutym odbyły się dwa turnieje 

badmintona z cyklu otwartych turniejów badmintona 

GRAND PRIX Zarzecze 2021/2022 

 Turnieje organizowane przez Stowarzyszenie 

Sportowe Badminton Zarzecze organizowane są już od  

6 lat, gromadzą każdorazowo przeszło 50 zawodników  

z terenu województwa podkarpackiego. Stały się 

doskonałą formą rywalizacji oraz dobrej zabawy dla 

amatorów-pasjonatów najszybszego sportu rakietowego 

na świecie oraz jedną z nielicznych tego typu imprez  

na terenie naszego regionu.  

 Ostatni turniej tegorocznego cyklu odbędzie się 

24 kwietnia br. Wtedy to nastąpi podsumowanie oraz 

wręczenie nagród najlepszym zawodnikom  

w poszczególnych kategoriach.  

 

Piotr Iwanko 
 

 

 

 W związku z dużym zainteresowaniem treningami 

w siłowni GOSiR Zarzecze zostały zakupione i oddane do 

użytku dwie bieżnie elektryczne, które idealnie 

sprawdzają się na poprawę kondycji, spalanie kalorii oraz 

zrzucenie zbędnych kilogramów, a z myślą o sezonie 

letnim, zakupione zostały dwa wentylatory powietrza  

o dużej mocy dla poprawy komfortu treningu.  

 Mamy nadzieje, że zakupione sprzęty będą 

odpowiednim wzbogaceniem oferty naszej siłowni. 

 Zapraszamy także do korzystania z pomocy 

naszego trenera personalnego, który pomoże dobrać 

odpowiedni indywidualny zestaw ćwiczeń oraz diety. 

 

Krystian Domka 
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 Wszyscy wytwarzamy odpady, zarówno w pracy, 

jak i w domu. Niezależnie od branży i profilu działalności, 

przedsiębiorstwa prywatne, instytucje państwowe, osoby 

fizyczne - każdy z nas bierze udział w obiegu odpadów  

w naszym otoczeniu. Gospodarka odpadami to temat od 

lat wzbudzający wiele kontrowersji i emocji nie tylko 

w Polsce. Rosnąca masa odpadów komunalnych, błędy  

w selektywnej zbiórce lub jej brak, kolejne zmiany 

przepisów dotyczących zasad gospodarowania odpadami 

komunalnymi powodują wzrost kosztów ich 

zagospodarowania. Najważniejszym czynnikiem mającym 

wpływ na  wzrost cen jest tonaż zbieranych odpadów, 

który jest coraz większy. W 2021 roku na terenie naszej 

gminy oddano rekordową ilość odpadów bio - ponad 200 

ton. W porównaniu z rokiem ubiegłym jest to wzrost o 160 

ton! Często było to po kilkanaście, a nawet po 50 worków 

z jednej nieruchomości. Jest to tym bardziej istotne, gdyż 

od 2020 roku płacimy za każdą tonę odebranych 

odpadów.  

 Mając na uwadze powyższe zgodnie z aktualnym 

Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie 

naszej gminy częstotliwość odbioru bioodpadów -  

w okresie od 1 kwietnia do 31 października odbywać się 

będzie raz w miesiącu. Wprowadzony został limit 

oddawanych odpadów  stanowiących części roślin 

pochodzących z pielęgnacji ogrodów (tj. trawa, liście)  

w ilości  4 worków raz w miesiącu. Większa ilość odbierana 

będzie po zakupie u firmy odpowiednich worków.   

Po skalkulowaniu średniej wagi oraz kwoty wynikającej  

z postępowania przetargowego koszt dodatkowego worka 

będzie wynosił 8 zł. Wszystkie zmiany mają na celu 

utrzymanie stawki na tym samym poziomie, czyli 22,00 zł 

za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość. 

Każdy z nas, mieszkańców, może w swoim domu podjąć 

działania sprzyjające ograniczaniu powstawania odpadów. 

 Produkcja kompostu to prosty sposób na 

zagospodarowanie odpadów ogrodowych i kuchennych 

oraz produkcję ekologicznego nawozu. Szacuje się, że  

w przeciętnym gospodarstwie domowym materiał 

nadający się do kompostowania stanowi ponad 40% 

wszystkich odpadów. Idąc na zakupy zabierajmy ze sobą 

torby wielokrotnego użytku, o ile to możliwe kupujmy 

środki czystości w opakowaniach o większej pojemności 

lub w opakowaniach uzupełniających, nie marnujmy 

żywności, planujmy zakupy, by nie kupować nadmiernych 

ilości produktów, szczególnie o krótkim terminie 

przydatności do spożycia. 

Anna Baran

 

KISIELÓW

ŁAPAJÓWKA

MAĆKÓWKA

PEŁNATYCZE

ROŻNIATÓW

SIENNÓW

ZALESIE

ZARZECZE

ŻURAWICZKI

 Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze PGO, pod nr tel. (84) 600-33-12, kom. 782 003 720

 WORKI Z ODPADAMI BIODEGRADOWALNYMI PROSIMY WYSTAWIAĆ PRZED POSESJĘ (DO DROGI DOJAZDOWEJ) DO GODZINY 7:00 RANO

26 24

BIO ODPADY

29 30 29 25 24

26 24

28 31 30 26 25 27 25

29 30 29 25 24

27 25

27 26 27 21 22 22 20

27 31 30 26 25

23 21

29 27 28 22 23 23 21

28 27 28 22 23

23 21

27 26 27 21 22 22 20

28 27 28 22 23

MIEJSCOWOŚĆ
MIESIĄC

KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK

              HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH BIODEGRADOWALNYCH W GMINIE ZARZECZE                                   

od kwietnia do października 2022 r

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 
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 Od 1 lipca 2021 r. w Zarzeczu działa Spółdzielnia 

Socjalna „PARKOWA” utworzona przez Gminę Zarzecze 

wraz ze Stowarzyszeniem „Działamy razem”. 

 Spółdzielnia ukierunkowana jest głównie na 

świadczenie usług gastronomicznych, poprzez 

prowadzenie restauracji w zabytkowej oficynie w Zarzeczu 

oraz nowo otwartej kawiarni w Pałacu Dzieduszyckich.  

 W restauracji organizowane są wesela, 

okolicznościowe imprezy zamknięte realizowane  pod 

zamówienie klienta oraz usługi cateringowe. W restauracji 

istnieje również możliwość zamówienia obiadu. 

 Kawiarnia dostępna jest w ciągu całego tygodnia 

dla mieszkańców naszej gminy oraz przyjezdnych gości. 

Można tutaj zamówić pizzę, sałatki, przekąski a także zupy, 

dania gorące, desery oraz różnego rodzaju napoje. 

 Chcąc zamówić imprezę okolicznościową lub 

złożyć zamówienie z dowozem prosimy o kontakt pod 

numerem telefonu 733 393 905. Zapraszamy do 

obserwowania naszej oferty dostępnej na profilu FB 

Restauracja i Kawiarnia „PARKOWA”. 

Michał Machaj 

 

 

 

 Informujemy, że deklarację dotyczącą źródeł 

ciepła i źródeł spalania paliw mają obowiązek złożyć 

właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych  

i niemieszkalnych, w  których znajduje się źródło ciepła do 

30 czerwca 2022 r. Wyjątek stanowią nowe źródła ciepła, 

deklaracje należy złożyć w terminie 14 dni od dnia  

jego uruchomienia. 

 Deklaracje można złożyć drogą elektroniczną: 

przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu 

kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie 

www.zone.gunb.gov.pl lub w formie papierowej:  

wypełniony formularz  można przesłać lub złożyć osobiście 

w Urzędzie Gminy (pokój nr 6). 

Joanna Czuba 
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