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KURIER ZARZECKI

OTWARCIE SALI GIMNASTYCZNEJ W SIENNOWIE

INWESTYCJE

2 września 2022r. odbyła się uroczystość otwarcia pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej                 
im. Marii Konopnickiej w Siennowie. Uroczystość rozpoczęto Mszą Św. w Kościele Parafialnym pw. Wszystkich
Świętych w Siennowie. Po zakończonej Mszy Świętej nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi przez zaproszonych gości
oraz poświęcenie sali przez ks. Biskupa Stanisława Jamrozka. Następnie uczestnicy udali się do sali gimnastycznej,
gdzie głos zabrał Wójt Gminy Zarzecze Tomasz Bury, który omówił etapy budowy obiektu oraz złożył podziękowania
tym wszystkim, którzy przyczynili się do powstania sali gimnastycznej.

W uroczystości udział wzięli licznie zaproszeni goście: m.in. Dyrektor Biura Poseł Anny Schmidt Martyna S. Sowa,
Dyrektor Biura Senatorskiego Senatora Mieczysława Golby Marcin Malinowski, Wicemarszałek Województwa
Podkarpackiego Piotr Pilch, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Anna Huk, Wicekurator Oświaty               
w Rzeszowie Stanisław Fundakowski, Wójt Gminy Zarzecze Tomasz Bury, Starosta Przeworski Bogusław Urban wraz z
Członkiem Zarządu Powiatu Przeworskiego Łukaszem Laską, Przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze Małgorzata Byrwa
wraz z Radnymi i Sołtysami.

,,Cieszę się, iż ta długo wyczekiwana inwestycja doszła do
skutku. Mam nadzieję, iż sala gimnastyczna będzie służyć
społeczności szkolnej, mieszkańcom Siennowa oraz Gminy
Zarzecze - Tomasz Bury Wójt Gminy Zarzecze.
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Barbara Zięba
Krystian Domka

Wartość całkowita zadania wyniosła 2 133 400, 71 zł, przy dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
1 329 000 zł.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063625075291&__cft__[0]=AZVyJVveASBIO_72o6AjvVGtlVU1F9PDeHqk4D6hAzEuAex3vx5gW-6NsBzpx3YZHtTvtP_zM_5du3EB1zzOzsH5I16Me2I3zAYaZlpx8Ygwnk6mXqEhBIYVuTbx6nj9xmGBm2SUE8gLbdJoThp3khz4Axq-cWKdz-pSVra8zD3v9YtvWGK2ysw6aeBH7vO3_IM&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063625075291&__cft__[0]=AZVyJVveASBIO_72o6AjvVGtlVU1F9PDeHqk4D6hAzEuAex3vx5gW-6NsBzpx3YZHtTvtP_zM_5du3EB1zzOzsH5I16Me2I3zAYaZlpx8Ygwnk6mXqEhBIYVuTbx6nj9xmGBm2SUE8gLbdJoThp3khz4Axq-cWKdz-pSVra8zD3v9YtvWGK2ysw6aeBH7vO3_IM&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063625075291&__cft__[0]=AZVyJVveASBIO_72o6AjvVGtlVU1F9PDeHqk4D6hAzEuAex3vx5gW-6NsBzpx3YZHtTvtP_zM_5du3EB1zzOzsH5I16Me2I3zAYaZlpx8Ygwnk6mXqEhBIYVuTbx6nj9xmGBm2SUE8gLbdJoThp3khz4Axq-cWKdz-pSVra8zD3v9YtvWGK2ysw6aeBH7vO3_IM&__tn__=-]K-R


KURIER ZARZECKIINWESTYCJE

W dniu 21 września 2022 r. podpisana została umowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa               
i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Maćkówce w formule zaprojektuj               
-wybuduj".

Łączna kwota inwestycji to 12 883 857, 69 zł Na ten cel gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 9 500 000, 00 zł              
z środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dzięki pozyskanym środkom
zrealizowane zostaną dwa odrębne zadania. Pierwszym jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zadania
pn. ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zarzecze”. Wykonana zostanie przebudowa               
i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Zarzeczu wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą techniczną. 

Zadanie to polega na wykonaniu robót budowlanych i montażowych na podstawie wykonanych projektów, dostawie
maszyn, urządzeń, instalacji i wyposażenia, wykonanie prac związanych z drogami, chodnikami, placami, parkingami,
oświetleniem i zabezpieczeniem terenu oraz zagospodarowaniem terenów zielonych.
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Na dzień dzisiejszy do istniejącej, ponad trzydziestoletniej oczyszczalni ścieków w Zarzeczu doprowadzane są ścieki
bytowo-gospodarcze pochodzące z kanalizacji grawitacyjno-tłocznej z Aglomeracji Zarzecze.

Planowana koncepcja zagospodarowania ścieków w gminie Zarzecze obejmuje w drugim etapie zmianę kierunku
przepływu ścieków do modernizowanej oczyszczalni ścieków w m. Zarzecze. Ścieki kierowane obecnie do Aglomeracji
Przeworsk obejmującej miejscowości gminy Zarzecze tj: Żurawiczki, Maćkówka, Zalesie, zostaną odwrócone               
i przekierowane do oczyszczalni ścieków w Zarzeczu. 

Po przebudowie systemu kanalizacji sanitarnej oczyszczalnia ścieków w Zarzeczu będzie odbierała ścieki ze wszystkich
miejscowości należących do gminy, co daje łącznie 7166 mieszkańców.

Drugim realizowanym zadaniem będzie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Maćkówce”.
Zadanie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maćkówka o długości               
2.120 m na terenie nowo utworzonego osiedla mieszkaniowego dla 66 działek budowlanych. Wykonawcą w/w prac
będzie firma SANITEX z Tryńczy, która zgodnie z umową wykona zadanie.

PODPISANIE UMOWY INWESTYCYJNEJ
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Łukasz Laska

https://www.facebook.com/hashtag/sanitex?__eep__=6&__cft__[0]=AZVWO9jztP3yaKx3ML_Z9M22nzVakfQY5j_iM4La8aMdvaRYZ0j0QSmaLelOaOCz-B__6Xf0s2k3l7yxSKROBsClvizsbMyFeKXgUhzHFvhyBm_E_JsfUlvIXS8_q00B1-VzhqAzT_3tmqLmiJKSx0P3ZTA3Jxpy_r1lA3Q61QYK-Y6YU4oh25AlJfom6xomgw4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/try%C5%84czy?__eep__=6&__cft__[0]=AZVWO9jztP3yaKx3ML_Z9M22nzVakfQY5j_iM4La8aMdvaRYZ0j0QSmaLelOaOCz-B__6Xf0s2k3l7yxSKROBsClvizsbMyFeKXgUhzHFvhyBm_E_JsfUlvIXS8_q00B1-VzhqAzT_3tmqLmiJKSx0P3ZTA3Jxpy_r1lA3Q61QYK-Y6YU4oh25AlJfom6xomgw4&__tn__=*NK-R
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PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU
STAREJ SZKOŁY NA GMINNĄ BIBLIOTEKĘ I CENTRUM

KULTURY W ZARZECZU

Trwają roboty budowlane związane z modernizacją
budynku Starej Szkoły w centrum Zarzecza.
Wykonawcą zadania jest firma Usługi Remontowo                     
-Budowlane Grzegorz Pacuła.

Wartość robót budowlanych po przetargu wynosi
4.278.212.57 zł, przy dofinansowaniu ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego   
w wysokości  2.470.485,33 zł. 

Obecnie wykonywane są roboty wykończeniowe wewnętrzne
polegające na montażu sufitów podwieszanych, montażu
platformy windowej, robót instalacyjnych w kotłowni                
oraz prace zewnętrzne w zakresie wykonywania ogrodzenia,
chodników, dróg dojazdowych i parkingów. Termin realizacji
został określony do końca lutego 2023 roku.

INWESTYCJE

NOWE AUTOBUSY DO PRZEWOZU DZIECI

26 października 2022 r. został wyłoniony dostawca
autobusu do przewozu dzieci szkolnych. W ramach
procedury zapytania ofertowego wybrano firmę
przewozową z powiatu lubartowskiego, która
dostarczyła autobus marki TEMSA z roku 2010 za
kwotę 120 000 zł. 

26 października 2022 r. również wyłoniono dostawcę małego
autobusu 23 miejscowego marki Mercedes Sprinter z roku
2009, który został zakupiony za kwotę 108 000 zł. Zakupiony
autobus zastąpi wysłużony od 2002 roku autobus marki
AUTOSAN, a mały autobus zastąpi Forda Transita, który
przekazany zostanie Ochotniczej Straży Pożarnej                              
w Kisielowie.
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BUDOWA ORAZ MODERNIZACJA BAZY SPORTOWEJ
 NA TERENIE GMINY ZARZECZE

W ramach przedmiotowej inwestycji
współfinansowanej przez Ministerstwo Sportu                
z rządowego programu Sportowa Polska edycja
2021 wykonano następujące zadania: 

Zrealizowana w formie dostawy szatni
kontenerowej 4-modułowej składającej się                
z dwóch kontenerów szatniowych i dwóch
kontenerów sanitarnych z natryskami. Szatnie
wyposażone są w wewnętrzne instalacje:              
wod-kan., grzewczą i elektryczną oraz
niezbędne przyłącza infrastruktury technicznej.
Zakres inwestycji obejmował również wykonanie
płyty odbojowej oraz chodników i drogi
dojazdowej z kostki brukowej.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe ZAWPOL Sp. z o.o. z Sieniawy,
które powyższe roboty wykonało za kwotę                
310 121,16 zł. Odbiór techniczny inwestycji
nastąpił 14 października 2022 r.

Przedmiotowe prace polegały na budowie instalacji nawadniającej
głównej płyty boiska trawiastego do piłki nożnej w zakresie:
wykonanie przyłącza wodociągowego z budynku hali sportowej na
odcinku 96 m, dostawę i montaż hydrantu ogrodowego, wykonanie
robót ziemnych i przewiertów sterowanych, dostawę i montaż
instalacji nawadniającej – 989 mb rurarzu, 24 szt. zraszaczy,
osprzęt, wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej
(zasilanie i sterowanie).

Wykonawcą zadania była firma FLORENA Piotr Puzio                                
z Kolbuszowej, wartość robót to 82 167, 00 zł. Odbiór techniczny
inwestycji nastąpił 9 maja 2022 r.

Budowa zaplecza sportowego na boisku 
LKS „Błyskawica Rożniatów”

 Budowa systemu zraszania płyty boiska
sportowego na stadionie Gminnego Ośrodka

Sportu i Rekreacji w Zarzeczu
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 Remont parkietu płyty boiska Hali Sportowej  
w Zarzeczu

Prace budowlane obejmowały cyklinowanie starego
parkietu, 2-krotne lakierowanie parkietu na pow.
1134 m2 , wymiana listew przyściennych w ilości
138mb oraz malowanie linii boisk do siatkówki,
koszykówki i piłki ręcznej, wykonanie herbu Gminy
Zarzecze w centralnej części areny, szlifowanie               
i lakierowanie osłon grzejnikowych wraz z siedziskami
– 67,62 m2 oraz wymiana uszkodzonych listew               
na osłonach grzejnikowych.

Wykonawcą zadania była firma F.H.U. PROK-MAT z Jarosławia, wartość robót to 111 804, 16 zł. Odbiór techniczny
inwestycji odbył się 11 lipca 2022 r. W celu prawidłowej pielęgnacji i konserwacji nawierzchni areny hali sportowej
zakupiono profesjonalną maszynę do czyszczenia parkietu o wartości 16 800 zł.

 Remont posadzki w budynku Sali gimnastycznej
Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu

Zadanie polegało na zerwaniu istniejącej wykładziny,
wykonaniu warstwy wyrównawczej, wykonanie posadzki
samopoziomującej, gruntowanie posadzki gruntem
dyspersyjnym oraz wykonanie nowej wykładziny sportowej
gr. 7,1mm na pow. 170 m2 , oraz dostawa wykładziny
ochronnej – 170 m2 .

Wykonawcą zadania była firma Usługi Ogólnobudowlane
AGBUD Agnieszka Zawada-Paluch z Sieniawy. Wartość
przedmiotowego zadania to 72 348, 60 zł. Odbiór techniczny
inwestycji odbył się 8 lipca 2022 r.

INWESTYCJE

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DRÓG
GMINNYCH NA TERENIE GMINY ZARZECZE

W bieżącym roku dokonano modernizacji oświetlenia
ulicznego obejmującą wymianę punktów oświetleniowych  
o łącznej ilości 319 sztuk przy drogach gminnych
w miejscowościach: Maćkówka 79 szt., Rożniatów                
16 szt., Łapajówka 47 szt., Siennów 55 szt., Zarzecze                
72 szt., Żurawiczki 50 szt.

Wykonawcą zadania była firma Linter Energia                
z Rzeszowa. Wartość inwestycji wyniosła 201 540, 00 zł                
i została całkowicie finansowana w ramach Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz
Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycje jednostek
samorządu terytorialnego. Odbiór przedmiotowej
inwestycji nastąpił 26 października 2022 r. 

Jest to drugi zakończony etap wymiany oświetlenia
ulicznego. Poprzedni obejmował wymianę oświetlenia
przy drogach powiatowych na łączna kwotę 205 410 zł.
Obecnie trwają również prace związane z budową
doziemnej linii zasilającej. 
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PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH

W dniu 8 września 2022r nastąpił odbiór prac związanych                
z „przebudową drogi gminnej do lasu w Zalesiu". Zakres
wykonywanych robót obejmował dostawę kruszywa drogowego
na potrzeby przebudowy drogi gminnej w Zalesiu w ilości 1000
ton, korytowanie, profilację i ułożenie warstwy separacyjnej                
z geowłókniny, rozścielenie tłucznia i klińca przy użyciu
rozkładarki do kruszywa wraz z zagęszczeniem mechanicznym
na powierzchni 2180 m2 i grubości podbudowy oraz
nawierzchni tłuczniowej wynoszącej 25cm.

Całkowita wartość zadania wyniosła 106 036, 59 zł, z czego
kwota 40 000 zł pochodziła z Lasów Państwowych                
przy współpracy z Nadleśnictwem w Kańczudze.

Systemem gospodarczym przebudowano cztery
drogi gminne w Siennowie, Zalesiu                                        
i w Żurawiczkach. Nowe nawierzchnie betonowe
wykonano na łącznej długości 500 mb. Koszt
wykonania robót szacuje się na kwotę 125 000 zł.

W Siennowie i Żurawiczkach wykonano cząstkowe remonty na
trzech drogach dojazdowych  w technologii powierzchniowego
utrwalenia nawierzchni drogowych emulsją asfaltową                
i grysem. Powierzchnia modernizacji w/w dróg wyniosła
przeszło 1000 m2 .

Remonty dróg o nawierzchni tłuczniowej
wykonywane były sukcesywnie przy użyciu
gminnej koparko-ładowarki, równiarki oraz
kruszywa frakcji 0-31,5mm według
zapotrzebowania  zgłaszanego przez sołtysów
poszczególnych wsi. Łącznie wbudowano ok. 1000
ton kruszywa.
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REMONTY BUDYNKÓW MIENIA KOMUNALNEGO
 GMINY ZARZECZE

W okresie wakacyjnym odbywały się remonty                
w placówkach oświatowych na terenie Gminy Zarzecze,
które przygotowane zostały pod kątem nowego roku
szkolnego 2022/2023.

Remonty odbywały się w Szkole Podstawowej               
 im. Św. Królowej Jadwigi w Maćkówce, Szkole
Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach,
Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej                
w Siennowie, Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II                
w Zarzeczu, Publicznym Żłobku w Zarzeczu wraz z Filią                
w Rożniatowie, Szkole Filialnej im. Orła Białego                
w Pełnatyczach oraz Zespole Szkół im. Wincentego
Witosa w Zarzeczu.

Warto nadmienić iż utworzone zostały dwa nowe
oddziały przedszkolne w Siennowie oraz Pełnatyczach             
z wydłużonym 10-godzinnym czasem pracy.
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NOWY CIĄGNIK W RAMACH PROJEKTU

W październiku br. zakupiliśmy nowy ciągnik marki
SOLIS wraz z osprzętem, który trafił do nas dzięki
powierzeniu naszej gminie projektu ,,Aktywni na
rynku pracy – edycja III" (tzw. Centrum Integracji
Społecznej) realizowanego przy współpracy z Caritas
Archidiecezji Przemyskiej - Zakup został
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej                    
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Ciągnik służył będzie do bieżących prac porządkowych
na terenie gminy, a także wykorzystany zostanie do
odśnieżania dróg oraz chodników w czasie zimy.
Całkowita wartość zakupionego sprzętu wynosi                         
90 000 zł przy zerowym wkładzie finansowym Gminy
Zarzecze . Dodatkowo zakupiony został nowy pług do
ciągnika ZETOR. 

Paweł Bar

https://www.facebook.com/CaritasPrzemysl?__cft__[0]=AZV386u-DJshyQ0YIUfQoHJPqC0r0JaC54LsaSRPawYNplVwq7lmLeAdTGwE3rpUef0u_ZcSQ1-Mh07NrRjoQYjTAjSQmRDUUzkKVBDiQDBzvCNJHSAJETrKcuv8NFcwZYgafFJ2mOnE3O0x4CWtqTxkpE5d6d_quAGSJ-vn-8MWZlRERygMApMfbWnmcGmHEhk&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/ugzarzecze?__cft__[0]=AZV386u-DJshyQ0YIUfQoHJPqC0r0JaC54LsaSRPawYNplVwq7lmLeAdTGwE3rpUef0u_ZcSQ1-Mh07NrRjoQYjTAjSQmRDUUzkKVBDiQDBzvCNJHSAJETrKcuv8NFcwZYgafFJ2mOnE3O0x4CWtqTxkpE5d6d_quAGSJ-vn-8MWZlRERygMApMfbWnmcGmHEhk&__tn__=-]K-R


INWESTYCJE KURIER ZARZECKI

,,WYPOŻYCZALNIA - JESTEŚMY DLA WAS" 

14 lipca 2022 roku odbyło się uroczyste otwarcie
„Wypożyczalni – Jesteśmy dla Was”. Dzięki podpisanej
20 kwietnia 2022 r. umowy o dofinasowanie Projektu
współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego udało się
utworzyć w Zarzeczu wypożyczalnię sprzętu
rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego, wspomagającego dla
osób z terenu Gminy Zarzecze.

Całkowita wartość zadania wyniosła  843 402, 82 zł                                     
z czego dofinansowanie z ze środków RPO to                        
798 930, 17 zł. zaś wkład własny gminy wyniósł                           
44 472, 65 zł.

W ramach projektu przeprowadzono prace remontowo-
adaptacyjne budynku za Ośrodkiem Zdrowia w Zarzeczu
oraz pomieszczenia w Ośrodku Zdrowia w Zarzeczu,                
w którym znajduje się wypożyczalnia, zakupiono sprzęt
rehabilitacyjny, pielęgnacyjny i wspomagający, z którego
mogą korzystać nieodpłatnie mieszkańcy gminy
Zarzecze, zatrudniono kierownika Wypożyczalni, jak
również pracownika gospodarczo-sprzątającego,
zapewniany jest dowóz sprzętu do uczestników projektu,
którzy tego potrzebują.

W uroczystości uczestniczyli Ks. Radosław Maziarz – proboszcz parafii p. w. Św. Michała Archanioła w Zarzeczu,  
 Wójt Gminy Zarzecze Tomasz Bury, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Tomasz Czop , Sekretarz Gminy
Zarzecze Łukasz Laska, Radny Powiatu Przeworskiego Wiesław Kubicki, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Przeworsku Katarzyna Kowal, Przewodniczący Rady Gminy Zarzecze Małgorzata Byrwa, Kierownik
projektu Wypożyczalni w Przemyślu Monika Walaszek-Fudali, Dyrektor Centrum Kultury w Zarzeczu Barbara
Szczygieł, Inspektor Urzędu Gminy w Zarzeczu Paweł Bar, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Zalesiu
Marlena Chudy, Radni oraz Sołtysi z terenu Gminy Zarzecze oraz osoby chore i niepełnosprawne.

Po uroczystym przeciągu wstęgi ksiądz proboszcz Radosław Maziarz poświęcił pomieszczenia Wypożyczalni,                
a następnie goście zostali zaproszeni na poczęstunek zorganizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zalesiu
z filią w Łapajówce. 

Zapraszamy do korzystania z oferty „Wypożyczalni – Jesteśmy dla Was”.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 𝟳𝟯𝟯 𝟲𝟲𝟴 𝟯𝟯𝟳.
Zapraszamy również na stronę internetową www.gopszarzecze.naszops.pl
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Łukasz Laska

Serdeczne podziękowaniu składamy Panu Tomaszowi Czopowi, dzięki któremu został zrealizowany projekt
,,Wypożyczalnia - Jesteśmy dla Was".

https://www.facebook.com/hashtag/gminyzarzecze?__eep__=6&__cft__[0]=AZWQVO9-ZMrdkhmkn6NfUgKmXfjeCdi7lQ6nOVafcRFReLvLPLL9YjPcNXDH1LXoV6DWdi-wI1xPuY3LugsBjYYE4uKMyzNw663-1R_WS48U3hqbGZovvtkVrNfPfcwbNXJsfjR06W5Hg7ImAOHVphU2T9Wtx_tWpGPXa6Of6mSmm2brSHJ9B1mNc4XjfgfKeo0&__tn__=*NK-R
http://www.gopszarzecze.naszops.pl/?fbclid=IwAR0F0IdlTlA1rC9dZkwJEUrdrBxY-yv_BYq6ZaEafBJ6KP0JRUIpzUmygpg


KURIER ZARZECKIWYDARZENIA

GMINA ZARZECZE LIDEREM EKONOMII SPOŁECZNEJ

19 października br. odbyło się V Podkarpackie
Forum Ekonomii Społecznej, które miało miejsce
w Hilton Garden Inn Rzeszów. Udział w gali
podsumowującej działalność samorządów               
w zakresie Ekonomii Społecznej wzięli Wójt
Gminy Zarzecze Tomasz Bury oraz Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna
Krzeszowska Gwóźdź. W czasie gali wręczano
wyróżnienia oraz kapituła konkursowa
przedstawiła zwycięzców poszczególnych
kategorii. 

Od ponad 3 lat jako samorząd staramy się współpracować z podmiotami Ekonomii Społecznej. Dzięki współpracy               
z Caritas Archidiecezji Przemyskiej , Fundacja im. Braci Sołuńskich - Cyryla i Metodego oraz innymi podmiotami               
na terenie naszej gminy realizowane były oraz są następujące projekty.

11

- Powstanie Spółdzielni Socjalnej ,,Parkowa",

- Projekt ,,Aktywni na rynku pracy",

- Projekt Klub Seniora ,, Wesołe jest życie staruszka",

- Projekt ,,Mobilne usługi opiekuńcze w Gminie Zarzecze,

- Projekt ,,Aktywni niepełnosprawni",

- Projekt ,,Navigator II",

- Program ,,Na codzienne zakupy",

- Program ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

- Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym 

- poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych

   wywołanych chorobami zakaźnymi”, 

- Powołanie Komitetu Społecznego – „Ofiarujemy cząstkę 

   siebie seniorom, osobom niepełnosprawnym, samotnym.
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Łukasz Laska

https://www.facebook.com/HiltonGardenInnRzeszow?__cft__[0]=AZWejpnH7meH_rDqUfd6zLGPDCd7uMIurnKM_5P2M15wWzMDGsqa3ysTcXSYsW3TU2WgYIzqrM832OtGRVSMdvTVCA3TE4YBdXjB4UUSUHYtbYayvojT2MljVwhy_6ZFDkrltZtjNbrKOkbfHLHXldhlf07Y2DlpK7qSJscmlXp40VGxdiSubGY2y5UpmECp9rE&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/tomaszburywojtgminyzarzecze?__cft__[0]=AZWejpnH7meH_rDqUfd6zLGPDCd7uMIurnKM_5P2M15wWzMDGsqa3ysTcXSYsW3TU2WgYIzqrM832OtGRVSMdvTVCA3TE4YBdXjB4UUSUHYtbYayvojT2MljVwhy_6ZFDkrltZtjNbrKOkbfHLHXldhlf07Y2DlpK7qSJscmlXp40VGxdiSubGY2y5UpmECp9rE&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/CaritasPrzemysl?__cft__[0]=AZWejpnH7meH_rDqUfd6zLGPDCd7uMIurnKM_5P2M15wWzMDGsqa3ysTcXSYsW3TU2WgYIzqrM832OtGRVSMdvTVCA3TE4YBdXjB4UUSUHYtbYayvojT2MljVwhy_6ZFDkrltZtjNbrKOkbfHLHXldhlf07Y2DlpK7qSJscmlXp40VGxdiSubGY2y5UpmECp9rE&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/fundacjacyrylaimetodego/?__cft__[0]=AZWejpnH7meH_rDqUfd6zLGPDCd7uMIurnKM_5P2M15wWzMDGsqa3ysTcXSYsW3TU2WgYIzqrM832OtGRVSMdvTVCA3TE4YBdXjB4UUSUHYtbYayvojT2MljVwhy_6ZFDkrltZtjNbrKOkbfHLHXldhlf07Y2DlpK7qSJscmlXp40VGxdiSubGY2y5UpmECp9rE&__tn__=kK-R


KURIER ZARZECKIWYDARZENIA
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II GMINNE MIKOŁAJKI ,,RAZEM DLA DZIECI"

W niedzielę 4 grudnia 2022 roku w hali sportowej
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zarzeczu
odbyły się II Gminne Mikołajki pod nazwą „Razem
dla Dzieci”. W oficjalnym otwarciu tegorocznych
Gminnych Mikołajek udział wzięli: Wójt Gminy
Zarzecze Tomasz Bury, Starosta Powiatu
Przeworskiego Bogusław Urban, Sekretarz Gminy
Zarzecze, Członek Zarządu Powiatu Przeworskiego
Łukasz Laska oraz Przewodnicząca Rady Gminy
Zarzecze Małgorzata Byrwa.

Tegoroczne Gminne Mikołajki cieszyły się dużym
zainteresowaniem o czym świadczy frekwencja,
która była niesamowita. Organizacja została
podzielona na trzy bloki: dzieci z żłobków               
i przedszkoli z terenu Gminy Zarzecze, dzieci               
z klas I-III oraz z klas IV-VIII Szkół Podstawowych               
z terenu Gminy Zarzecze.

Tego dnia na dzieci czekała moc atrakcji takich
jak: dmuchane zjeżdżalnie oraz place zabaw,
gry i animacje mikołajkowe, fotobudka,
konkursy z nagrodami, malowanie twarzy,
stoisko z wypiekami, wata cukrowa pokaz
policyjny i pierwszej,  pomocy oraz wiele
innych...Głównym punktem programu były
odwiedziny Świętego Mikołaja, który w tym
roku wręczył paczki dla blisko 700 dzieci
z terenu Gminy Zarzecze.

Organizując pierwsze Gminne Mikołajki w ubiegłym roku nie spodziewaliśmy
się tego jak dużym zainteresowaniem będzie cieszyć się nasza inicjatywa.
Zarówno w roku ubiegłym, gdy paczki otrzymało 500 dzieci z terenu Gminy
Zarzecze jak i w tym roku, gdzie Święty Mikołaj wręczył blisko 700 paczek           
– mówił Wójt Gminy Zarzecze Tomasz Bury.

Cieszymy się, iż tegoroczne Gminne Mikołajki cieszyły się dużym
zainteresowaniem ze strony rodziców i przede wszystkim dzieci. Dziękujemy
wszystkim za udział i miejmy nadzieję, do zobaczenia za rok               
– podkreśla Sekretarz Gminy Zarzecze Łukasz Laska. 

Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gminy Zarzecze Tomasz Bury,
Starostwo Powiatowe w Przeworskiego, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji               
w Zarzeczu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu, Centrum
Kultury w Zarzeczu, Gminna Biblioteka w Zarzeczu oraz Środowiskowy Dom
Samopomocy w Zalesiu. 
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KURIER ZARZECKIWYDARZENIA

Finał Dni Gminy Zarzecze odbył się na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego dnia 31 sierpnia 2022r. i miał charakter
rozrywkowo-kulturalny. 

DNI GMINY ZARZECZE BACIARY ROZBAWIŁY PUBLICZNOŚĆ

Na scenie jako pierwszy zaprezentował się Zespół Obrzędowy „Futomianie” z Futomy oraz Zespół Pieśni i Tańca
„Gacoki” dostarczając zebranym niezapomnianej lekcji folkloru i tradycji. 

Następnie Zespół Wokalno-Instrumentalny „ Bella Voce” zaprezentował koncert nawiązujący do rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego. Muzyczno- kabaretowy program przygotowali aktorzy Teatru Polskiego z Bielska- Białej
wcielając się w role najwspanialszych gwiazd światowej estrady m.in. Elvisa Presley’a, Marilyn Monroe, Karela Gotta,
Tiny Turnner jak też Krzysztofa Krawczyka, Maryli Rodowicz i innych. 

Gwiazdą Dni Gminy Zarzecze, na którą zaprosił Wójt Gminy
Tomasz Bury, był zespół Baciary. 

W czasie trwania imprezy trwała degustacja potraw regionalnych
przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z Łapajówki,
Maćkówki, Pełnatycz, Zarzecza i Żurawiczek. Strefę kulinarną
zapewniła także Spółdzielnia Socjalna „Parkowa".                                
Dla najmłodszych uczestników dostępne były dmuchane
zjeżdżalnie, kucyki i szereg innych atrakcji. 

Licznie zgromadzona publiczność mogła usłyszeć największe
przeboje zespołu m.in. „Siedem czerwonych róż” czy „Żyje się
raz”. Po zakończonym koncercie odbyła się zabawa taneczna
przy zespole Fair Play. 

K
O

N
TAK

T: tel (16) 640 15 29                  w
w

w
.gm

inazarzecze.pl                w
w

w
.facebook.com

/G
m

inaZarzecze

13 Barbara Zięba



KURIER ZARZECKIWYDARZENIA

III EDYCJA MIKOŁAJKOWEJ ,,6 Z GOSIREM"

7 grudnia 2022 r. w hali Gminnego Ośrodka Sportu                
i Rekreacji w Zarzeczu odbyła się uroczysta gala, która
była zwieńczeniem zmagań uczestników 𝐈𝐈𝐈 𝐄𝐝𝐲𝐜𝐣𝐢
𝐌𝐢𝐤𝐨ł𝐚𝐣𝐤𝐨𝐰𝐞𝐣 „𝟔 𝐳 𝐆𝐎𝐒𝐢𝐑 - 𝐞𝐦”.  Galę
rozpoczęliśmy już tradycyjnie od przybycia Świętego
Mikołaja, który przywitał gości wręczając słodkości.
Następnie przedstawiony został film, stworzony na
podstawie przesłanych przez uczestników krótkich
filmików                    ze swoich aktywności po czym głos
zabrał prowadzący galę Sekretarz Gminy Zarzecze
Łukasz Laska, witając uczestników oraz zaproszonych
gości.

Prezentację wyników dwutygodniowej zabawy poprzedził
występ wokalistek Szkoły Muzyki Rozrywkowej Muzyczny
Świat, które uświetniły naszą galę występami muzycznymi.
Nadeszła chwila ogłoszenia łącznego wyniku pokonanych
kilometrów. W dniach od 14 listopada do 27 listopada
55 uczestników pokonało łączny dystans 4557,92 km.
Kolejno zostały wręczane medale oraz pakiety startowe z rąk
zaproszonych gości oraz gościa specjalnego, którym był
Święty Mikołaj.

Nadszedł czas, aby poznać najlepszą trójkę w kategorii kobiet
oraz kategorii mężczyzn. 𝐍𝐚𝐣𝐥𝐞𝐩𝐬zą 𝐳 𝐤𝐨𝐛𝐢𝐞𝐭 𝐳𝐨𝐬𝐭𝐚ł𝐚 𝐰
𝐭𝐲𝐦 𝐫𝐨𝐤𝐮 𝐃𝐨𝐫𝐨𝐭𝐚 𝐆𝐨𝐫𝐚𝐣 𝐏𝐫𝐳𝐲𝐛𝐲𝐥𝐬𝐤𝐚 z niesamowitym
wynikiem 516,67 km , tuż za nią Jadwiga Walczak z wynikiem
494,03 km, natomiast miejsce trzecie zajęła Justyna Jamroży z
wynikiem 231,87 km. 𝐊𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐢ę 𝐦ęż𝐜𝐳𝐲𝐳𝐧 𝐰𝐲𝐠𝐫𝐚ł
𝐑𝐚𝐝𝐨𝐬ł𝐚𝐰 𝐒𝐭𝐞𝐜𝐤𝐨 pokonując dystans 251,44 km . Warto
wspomnieć iż Radek          w poprzednich latach zajmował
kolejno trzecie i drugie miejsce.
Na miejscu drugim znalazł się Kamil Hałoń z wynikiem                     
224,59 km, miejsce trzecie wywalczył jeden z młodszych
uczestników naszej zabawy Karoł Łanda z wynikiem 211,68 km.
W naszej zabawie wzięły udział także dwie klasy Szkoły
Podstawowej z Zarzecza, klasa V oraz VIII pod okiem Pani
Justyny Jamroży pokonała łącznie przeszło 300 km.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczestnikom III Edycji
Mikołajkowej „6 z GOSiRem” za wspólną zabawę oraz aktywnie
spędzony czas.
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Mariusz Surmiak



KURIER ZARZECKI

GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

WYDARZENIA

 W dniu 11 listopada br. odbyły się Gminne Obchody Święta
Niepodległości. Uroczystość rozpoczęto złożeniem kwiatów
pod pomnikiem Ofiar Pomordowanych przez Niemców                  
w czasie II wojny światowej w Zarzeczu przez
przedstawicieli Samorządu Gminy Zarzecze na czele                          
z Wójtem Gminy Tomaszem Burym, Dyrektorami                      
oraz Kierownikami jednostek działających na terenie naszej
gminy. Następnie w intencji Ojczyzny w kościele
parafialnym w Siennowie została odprawiona Msza święta
pod przewodnictwem Proboszcza tej parafii Ks. Leszka
Gruszeckiego, Proboszcza parafii w Żurawiczkach                        
O. Dariusza Roga oraz Ks. Mariusza Łacha. 

Po zakończonej Mszy św. nastąpiło oficjalne odsłonięcie
muralu majora z Siennowa Ludomira Wolskiego herbu
Kościesza, kawalera Orderu Virtuti Militari.

„Dzisiejszy dzień to lekcja historii dla starszych i młodszych
mieszkańców naszej Gminy. To bardzo podniosłe
wydarzenie, które stało się kulminacją wielu działań.
Zróbmy wszystko, aby ten dzień był radosny i wyjątkowy.”                   
- podkreślił w swoim wystąpieniu Wójt Gminy Zarzecze
Tomasz Bury.

Ostatnim punktem uroczystości było otwarcie trasy
Questu oraz rozpoczęcie rywalizacji. Organizatorem
uroczystości był Wójt Gminy Zarzecze Tomasz Bury
oraz Szkoła Podstawowa  im Marii Konopnickiej 
w Siennowie.

Kolejnym etapem uroczystości był przemarsz pocztów
sztandarowych, zaproszonych gości oraz uczestników
wydarzenia wraz z Gminną Strażacką Orkiestrą Dętą przed
remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennowie, gdzie
odbyła się część oficjalna uroczystości, na którą złożyły się
okolicznościowe przemówienia oraz występy uczniów Szkoły
Podstawowej w Siennowie.
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KURIER ZARZECKIWYDARZENIA

JUBILEUSZ POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO - ZŁOTE GODY

W dniu 25 października 2022 r. w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu odbyła się uroczystość wręczenia Medali               
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie parom małżeńskim, które zawarły związek małżeński w 1971 r.

Jubileusz ,, Złotych Godów” to uroczystość którą obchodzi się po 50-ciu latach pożycia małżeńskiego. Słowa uznania
pod adresem Dostojnych Jubilatów i Medale za 50 wspólnie przeżytych lat wręczył  Wójt Gminy Zarzecze Tomasz
Bury. 

Medale otrzymali: 

- Państwo Stanisława i Marian Cygan

- Państwo Anna i Eugeniusz Dec

- Państwo Bronisława i Antoni Depciuch

- Państwo Jadwiga i Stanisław Kubusiak

- Państwo Helena i Jacek Kusy 

- Państwo Zdzisława i Tadeusza Kuszek

- Państwo Janina i Stanisław Łowicki

- Państwo Helena i Ryszard Pacholasz

- Państwo Anna i Stanisław Wlazełek

- Państwo Janina i Eugeniusz Telega - Diamentowe Gody

Życzył zdrowia, radości, miłości oraz wszelkiej pomyślności, na kolejne wspólnie spędzone lata. Podsumowaniem
jubileuszu były kwiaty, pamiątkowe zdjęcia i wspólny obiad. 
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KURIER ZARZECKI

Swoje stanowisko miały również:
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
   w Przeworsku, Nadleśnictwo Kańczuga,
- PWSW Przemyśl Pielęgniarstwo,
- Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Przeworsku,
- Powiatowa Komenda Policji w Przeworsku,
- 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej.

WYDARZENIA

GMINNE DOŻYNKI W SIENNOWIE

Tegoroczne Gminne Dożynki odbyły się 21 sierpnia                     
w Siennowie. Uroczystości z udziałem rolników, władz
samorządowych, zaproszonych gości i mieszkańców
rozpoczęły się Mszą Świętą polową przy budynku Remizy
OSP w Siennowie. 

Na scenie wystąpił Chór Parafialny SoliDeo, a także dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Siennowie.

Następnie odbyła się prezentacja wieńców oraz
dożynkowy obrzęd. Starostowie dożynek- Pani Anna
Zając oraz Pan Piotr Kawecki przekazali na ręce Wójta
Gminy Zarzecze Tomasza Burego dary złożone z plonów
rolnych oraz bochen chleba wypieczony z tegorocznej
mąki, którym następnie podzielili się ze wszystkimi
uczestnikami. 

Wójt skierował do rolników serdeczne podziękowania za pełną
poświęcenia ciężką pracę, by pola mogły wydać jak najobfitsze plony 
a chleba nie zabrakło w żadnym polskim domu. 

Święto Plonów w Gminie Zarzecze było świętem nie tylko rolników ale               
i wszystkich mieszkańców, którzy licznie przybyli na imprezę. Nie zabrakło
śpiewów, nawiązania do tradycji, atrakcji dla dzieci, jak również stoisk
gastronomicznych przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich. 

Gminną imprezę dożynkową zakończyła wspólna zabawa
taneczna z Zespołem PARADEX.  Serdeczne dziękujemy
komitetowi organizacyjnemu dożynek pod przewodnictwem Pani
Marty Żak, sponsorom oraz wszystkim, którzy poświęcili swój
czas oraz włożyli dużo serca za zaangażowanie i trud włożony w
organizację tegorocznego święta plonów, które nabrało
wyjątkowego charakteru.
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WYDARZENIA

40- LECIE KOŁA PSZCZELARZY W ZARZECZU

KURIER ZARZECKI

W swoim wystąpieniu wspomniał swoich poprzedników oraz zasłużonych działaczy,
dzięki którym Koło przetrwało po dzień dzisiejszy- a należą do nich Stanisław Obłoza
Franciszek Michalik, Władysław Tęcza, Edward Pikuła, Maria Pikuła Zbigniew
Dryniak jak również Michał Piątek, Antonina Goraj, Stanisław Niemczak, Jan Płocica,
Kazimierz Nykiel oraz Marian Ryznar. Warto podkreślić, że z inicjatywy Tadeusza
Płocicy w dniu 5 czerwca 2018r. Koło otrzymało swój sztandar.

Kolejna część uroczystości odbyła się w Restauracji „Parkowa”, gdzie wygłoszono
okolicznościowe przemówienia.

W dniu 28 czerwca br. uroczyście obchodzono 40- lecie Działalności Koła Pszczelarzy w Zarzeczu. Jubileusz
rozpoczęto Mszą Świętą w intencji pszczelarzy i ich rodzin w Kościele Parafialnym pw. Św. Michała Archanioła               
w Zarzeczu. 

Tuż przed rozpoczęciem Mszy Świętej Prezes Koła Pszczelarzy w Zarzeczu Stanisław Surmiak przedstawił historię
Koła. Prezes podkreślił że ludzie pasjonujący się pszczelarstwem spotykali się zawsze, rozmawiali z sobą dzieląc się
wiedzą, a czasami podratowali kolegę ulem, czy rodziną pszczelą.

W uroczystości udział wzięli Wójt Gminy Zarzecze Tomasz Bury, Przewodnicząca
Rady Gminy Zarzecze Małgorzata Byrwa, Sekretarz Gminy Zarzecze Łukasz Laska,                
a także poczty sztandarowe Kół Pszczelarzy z Jarosławia i Przeworska oraz władze
Zarządu Związku Pszczelarzy.
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KURIER ZARZECKIWYDARZENIA

PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY OSÓB CHORYCH,
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ SENIORÓW

W dniu 14 czerwca 2022r. w Zespole
Pałacowo – Parkowym w Zarzeczu odbył się
Przegląd Artystyczny Osób Chorych,
Niepełnosprawnych oraz Seniorów                              
z Dziennych Domów i Klubów Seniora.

W przeglądzie artystycznym wystąpiło
szesnaście placówek z terenu powiatu
przeworskiego oraz gościnnie Ośrodek
Wsparcia w Korniaktowie-Południowym.
Uczestnicy zaprezentowali swoje umiejętności
aktorskie i wokalne.

W trakcie Przeglądu można było podziwiać dorobek
kulturowy w formie rękodzieł wykonanych podczas
prowadzonych zajęć przez uczestników poszczególnych
placówek. O ciepły posiłek zadbała Spółdzielnia Socjalna
„Parkowa” w Zarzeczu. Słodki poczęstunek
przygotowany został przez uczestników Przeglądu.

Uczestnicy mieli możliwość bezpłatnie skorzystać                       
z poradnictwa dietetycznego. Do dyspozycji  było stoisko
medyczne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Przeworsku, stoisko informacyjne
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku
oraz stoisko Państwowej Wyższej Szkoły
Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu gdzie wykonywane
były pomiary cukru, glukozy. 

Występy uczestników budziły wiele emocji, były zarówno
dla nich jak i dla odbiorców nie lada przeżyciem.                    
Na zakończenie Przeglądu odbyła się zabawa taneczna.

Na przegląd przybyło wielu gości m.in.              
 przedstawiciel Marszałka Województwa Podkarpackiego
Jan Sołek, Członek Zarządu Województwa
Podkarpackiego Anna Huk, Dyrektor Wydziału Polityki
Społecznej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim
Małgorzata Dankowska, Dyrektor Podkarpackiego
Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych Maciej Szymański, Starosta
Przeworski  Bogusław Urban, Członek Zarządu Powiatu
Przeworskiego, Sekretarz gminy Zarzecze Łukasz Laska,
Radni Powiatu Przeworskiego Tomasz Syk i Wiesław
Kubicki.
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WYDARZENIA

GMINNE OBCHODY DNIA STRAŻAKA

KURIER ZARZECKI

W dniu 29 maja br. w Zalesiu obchodzono Gminną
Uroczystość Dnia Strażaka połączoną z przekazaniem
do użytku po modernizacji remizy OSP. Obchody
rozpoczęła Msza Święta koncelebrowana przez
Kapelana Powiatowego Strażaków Ks. Jakuba
Sieniawskiego; Gwardiana  Klasztoru , Proboszcza
Parafii OO. Bernardynów w Przeworsku O. Erwina
Ceklarza oraz Proboszcza Parafii pw. Matki Bożej
Różańcowej w Żurawiczkach O. Gwardiana
Eugeniusza Kaczora.

Następnie okolicznościowe przemówienia wygłosili
zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in.
Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Anna
Schmidt; Członek Zarządu Głównego ZOSP RP                        
w Warszawie Wiesław Kubicki, Prezes Zarządu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Adam Skiba,
Wicestarosta Przeworski Jacek Kierepka.

Druga część  to uroczysta zbiórka z okazji obchodów Dni
Ochrony Przeciwpożarowej i Dnia Strażaka, która
rozpoczęła się od meldunku złożonego Zastępcy
Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP                   
w Rzeszowie Danielowi Dryniakowi przez Zastępcę
Komendanta Gminnego Andrzeja Szczepańskiego.
Następnie nastąpił symboliczny przegląd pododdziałów. 

Okolicznościowe przemówienie wygłosił Wójt Gminy
Zarzecze Tomasz Bury. W swoim przemówieniu
nawiązał do zakończonego w br. remontu i modernizacji
remizy OSP w Zalesiu, który został sfinansowany                     
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędu
Marszałkowskiego oraz z budżetu Gminy. Koszt tej
inwestycji wyniósł blisko 250 000 zł. Wójt podkreślił
bardzo ważną funkcję Ochotniczych Straży Pożarnych                           
w naszym społeczeństwie. Podziękował strażakom za ich
codzienną służbę i wysiłek.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się również
przedstawiciele władz Powiatu Przeworskiego, władze
samorządowe Gminy Zarzecze, dyrektorzy szkół oraz
dyrektorzy i kierownicy jednostek Gminy Zarzecze,
Sołtysi z terenu Gminy Zarzecze.

Na zakończenie uroczystości dokonano symbolicznego
przecięcia wstęgi i oddanie zmodernizowanej po
remoncie remizy mieszkańcom Zalesia.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości               
na boisku sportowym obok Środowiskowego Domu
Samopomocy odbył się piknik rodzinny, który
obejmował wiele atrakcji m.in. pokaz strażacki,
dmuchane zjeżdżalnie, gry i zabawy. 
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KURIER ZARZECKIKULTURA

MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ W ZARZECZU 

„Per Crucem tuam, Adoramus Te Domine”  (Przez Krzyż Twój,
Adorujemy Ciebie Panie) – te słowa pieśni pasyjnej, którą
rozpoczęło się Misterium Męki Pańskiej, doskonale
odzwierciedlają przeżycia, jakie towarzyszyły zebranym                    
w zabytkowym parku na niezwykłym widowisku plenerowym. 

W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: Członek Zarządu
Województwa Podkarpackiego Anna Huk, Przedstawiciel
Związku Rodowego Dzieduszyckich Krystyna Dzieduszycka –
Rycerska, Starosta Przeworski Bogusław Urban, Członek
Zarządu Powiatu Przeworskiego Łukasz Laska, Radny Powiatu
Przeworskiego Wiesław Kubicki, Zastępca Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku Łukasz Kawaliło,
Przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze Małgorzata Byrwa wraz
z radnymi, Dyrektor Muzeum Kamienica Orsettich                                
w Jarosławiu Łukasz Zagrobelny, Prezes Firmy Zelmotor                        
w Jarosławiu Józef Oziębło , Dyrektor TUW w Jarosławiu Paweł
Słysz. 

Misterium Męki Pańskiej poprzedziły wielotygodniowe próby               
i przygotowania, dlatego dziękujemy za tak liczną obecność                  
i uczestnictwo w niezapomnianym przeżyciu duchowym. 

Scenariusz stworzył o. Erwin Ceklarz – gwardian OO.
Bernardynów w Przeworsku, który również czuwał nad
reżyserią, w pracę  z aktorami i w reżyserię zaangażowany był
również Rafał Sawicki – aktor i reżyser. 
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KURIER ZARZECKI

MIĘDZY GMINNY KONKURS ,,W HOŁDZIE 
ŚW. JANOWI PAWŁOWI II"

„Miejcie odwagę żyć dla miłości” to hasło pod jakim
odbył się konkurs zorganizowany w dniu 12 maja br.
przez Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku oraz
przez Centrum Kultury w Zarzeczu. Patronat Honorowy
nad wydarzeniem objął Wójt Gminy Przeworsk Daniel
Krawiec oraz Wójt Gminy Zarzecze Tomasz Bury.

Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych                
i ponadpodstawowych z terenu Gminy Przeworsk oraz
Gminy Zarzecze. W zmaganiach konkursowych                            
w kategorii: poezja religijna oraz piosenka i pieśń religijna
wzięło udział ponad 40 uczestników z gminy Zarzecze oraz
z gminy Przeworsk. Główne cele konkursu czyli: uczczenie
102 rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II, popularyzacja
poezji i piosenki religijnej, rozwijanie wrażliwości i talentów
dzieci i młodzieży – zostały osiągnięte dzięki pięknym
występom młodych artystów. Wiele prezentacji
konkursowych wywołało wzruszenie na twarzach
zebranych widzów jak i jurorów.

W kategorii poezji religijnej, w grupie wiekowej klasy I-III z gminy Zarzecze zostali nagrodzeni:
Miejsce 3 – Dominik Pilek, SP w Żurawiczkach.
W kategorii poezji religijnej, w grupie wiekowej klasy IV-VI:
Miejsce 2 – Lena Szczepańska, SP w Żurawiczkach,

W kategorii poezji religijnej, w grupie wiekowej klasy ponadpodstawowe został
nagrodzony:
Miejsce 1– Norbert Bielec ZS w Zarzeczu.

W kategorii konkursowej pieśni i piosence religijnej, wśród klas IV-VI :
Miejsce 3 –Oskar Lewko, SP w Siennowie).

W kategorii konkursowej pieśni i piosence religijnej, wśród klas VII-VIII zostali nagrodzeni:
Miejsce 2 – Karolina Cicirko, SP w Zarzeczu,
Miejsce 3 –Julia Kościńska, SP w Żurawiczkach.

W kategorii konkursowej pieśni i piosence religijnej, wśród klas
ponadpodstawowych została nagrodzona:
Miejsce 1– Zuzanna Kość, ZS w Zarzeczu
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KURIER ZARZECKI

FESTYN POD PLATANEM XXIII REGIONALNY PRZEGLĄD 
GRUP ŚPIEWACZYCH

12 czerwca 2022 r. na terenie zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego w Zarzeczu odbył się po raz dwudziesty
trzeci Przegląd Grup Śpiewaczych zwany też „Festynem pod Platanem”. Organizatorami Przeglądu byli:               
 Centrum Kulturalne w Przemyślu oraz Centrum Kultury w Zarzeczu.

Przesłuchania konkursowe odbywały się w trzech kategoriach: zespoły
śpiewacze, soliści oraz zespoły dziecięce i młodzieżowe. Na scenie łącznie
mogliśmy wysłuchać i zobaczyć 25 prezentacji konkursowych, a tegoroczna
tematyka przeglądu obejmowała: ballady, pieśni weselne oraz pieśni
wielkopostne. Wśród różnorodnych prezentacji konkursowych usłyszeć było
można zarówno przyśpiewki weselne, pieśni starostów weselnych, pieśni
śpiewane na weselu po oczepinach Pary Młodej, pieśni sieroce, ballady
śpiewane przy sianokosach i przy pracach polowych jak również pieśni
wielkopostne. Prezentacje oceniało jury w składzie: Katarzyna Ignas (etnograf
z Muzeum Zespół Pałacowo – Parkowy w Przeworsku), Bartosz Gałązka
(folklorysta i pedagog) oraz Sławomir Gołąb (muzyk i pedagog). Podczas obrad
komisji konkursowej na scenie wystąpiła gościnne Kapela Ludowa                 
 "GACOKI" z Gaci.

Wśród laureatów Przeglądu znalazły się zespoły reprezentujące
naszą gminę: Zespół Śpiewaczy z Rożniatowa, który zdobył II miejsce
oraz Zespół Śpiewaczy z Maćkówki, który otrzymał wyróżnienie.

Wójt Gminy Zarzecze Tomasz Bury podsumowując Przegląd
stwierdził, że wszyscy są wygranymi, ponieważ każdy promuje swoją
miejscowość i swoją gminę, a to jest bardzo ważne, Włodarz gminy
słowa podziękowania skierował również do pani Wicemarszałek               
Anny Huk, która wspiera wszelkie inicjatywy i wydarzenia
odbywające się w naszej gminie.
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MUZYCZNY WEEKEND W PAŁACU DZIEDUSZYCKICH 
W ZARZECZU

KURIER ZARZECKI

W pałacu Dzieduszyckich miały miejsce dwa niezwykłe
wydarzenia. 18 czerwca odbył się koncert dyplomowy
Tomasza Piątka pt.: „Opole chóralnie” natomiast dzień
później czyli 19 czerwca obchodziliśmy 10 – lecie
działalności Przeworskiego Towarzystwa Muzycznego               
oraz 10 – lecie istnienia Niepublicznej Szkoły Muzycznej
II St. w Przeworsku.

Sobotnie popołudnie było prawdziwą ucztą duchową dla
wszystkich którzy lubią przeboje opolskiej sceny
muzycznej. Wykonawcami koncertu byli: chór
dyplomowy oraz Big Band Young Falcons Band.
Usłyszeliśmy między innymi: „Zacznij od Bacha”,
„Cichosza”, „Gdzie się podziały tamte prywatki”                  
czy „C’est la vie”. Wszystkie utwory zostały
zaaranżowane na chór i Big Band przez dyrygenta
Tomasza Piątka, który przygotował koncert w ramach
obrony dyplomowej kończącej edukację na Akademii
Muzycznej w Krakowie.

W niedzielne popołudnie 19 czerwca świętowaliśmy okrągły jubileusz               
10 – lecia Przeworskiego Towarzystwa Muzycznego. Obchody jubileuszu
poprowadziła Magdalena Siwa – Kujawa – dyrektor Niepublicznej Szkoły
Muzycznej II St. w Przeworsku.

Kulminacyjnym punktem wydarzenia był koncert w wykonaniu
nauczycieli, uczniów i absolwentów Niepublicznej Szkoły Muzycznej II St.

W koncercie uczestniczyli: Wicemarszałek Województwa
Podkarpackiego Anna Huk , Wójt Gminy Zarzecze Tomasz Bury,
profesorowie z Akademii Muzycznej, dyrektor Niepublicznej Szkoły
Muzycznej II St. w Przeworsku Magdalena Siwa – Kujawa oraz
przedstawiciele instytucji kultury z Powiatu Przeworskiego, a także
rodzina i znajomi dyrygenta.
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KURIER ZARZECKI

KONCERT POD PLATANEM

„C’ est la vie, czyli po radosnej stronie życia” to
tytuł koncertu, który odbył się 17 lipca na
terenie zabytkowego parku w Zarzeczu.

Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia był
Wójt Gminy Zarzecze oraz Centrum Kultury              
w Zarzeczu.

W pięknej scenerii dla licznie zebranej
publiczności wystąpił zespół „Dwa na dwa”               
w składzie:

Marta Stącel (wokal), Maria Wojnarowicz
(wokal), Andrzej Winiarz (wokal, gitara basowa),
Wojciech Szela (piano). Piękną oprawę poetycką
i niezwykły nastrój dopełniły wiersze poetki
Bożeny Maczugi.

Artyści zaprezentowali ponad godzinny program.
Usłyszeliśmy wiersze: „Kolorowo”, „Witamina U”,              
„M jak…” oraz „Coś dobrego”, które recytowała sama
autorka Bożena Maczuga. Kwartet natomiast
zaprezentował utwory z repertuaru polskich                             
i zagranicznych gwiazd sceny muzycznej, wykonywane
solo, w duecie i jako trio w oryginalnej aranżacji.

Na zakończenie koncertu wykonawcom za piękny                     
i nastrojowy koncert podziękowała Wicemarszałek
Województwa Podkarpackiego Anna Huk. Imprezę
podsumował Wójt Gminy Zarzecze Tomasz Bury, który
podkreślił jak ważne jest promowanie artystów
pochodzących z naszego lokalnego środowiska.

Idąc za słowami wiersza poetki Bożeny Maczugi „Bo to
się zwykle tak zaczyna, przychodzi myśl lub jakieś
słowo, i to jest skutek i przyczyna, by patrzeć na świat
kolorowo”, i my dzięki temu wydarzeniu mogliśmy
patrzeć na świat kolorowo.
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POŻEGNANIE WAKACJI Z GMINĄ ZARZECZE

KURIER ZARZECKI

W niedzielne popołudnie 4 września
pożegnaliśmy wspólnie wakacje. Na terenie
zespołu pałacowo – parkowego na przybyłych
czekało wiele atrakcji. Dzieci mogły
skorzystać z bezpłatnych warsztatów
prowadzonych przez pracowników Centrum
Kultury i Gminnej Biblioteki. Dzieci tworzyły
piękne obrazki na szkle oraz malowały figurki
gipsowe. Niezwykle ciekawą propozycję
przygotował Zespół Szkół im. W. Witosa                   
w Zarzeczu. Uczniowie wraz z nauczycielami
pod czujnym okiem p. dyrektor Beaty Klisz
prowadzili warsztaty kulinarne, robienie
bransoletek. Każdy mógł poznać zasady
żywienia tworząc piramidę żywieniową oraz
poćwiczyć na piłkach do fit ballu.

Wiele działo się również na scenie. Przed publicznością
wystąpiła Gminna Strażacka Orkiestra Dęta pod batutą
Krzysztofa Obłozy. Muzycy zaprezentowali niezwykle
ciekawy repertuar, który publiczności przypadł do
gustu. Mogliśmy również usłyszeć i zobaczyć zespół
AleVocale z Trynieckiego Centrum Kultury
i Czytelnictwa. Zespół działa pod czujnym okiem
opiekuna artystycznego Marty Stącel z Multifonia
Studio. Zespół wystąpił z godzinnym programem
podczas którego usłyszeliśmy między innymi „Lipkę”,
„Chery Chery lady” czy „Tina Pan Alej”.

Kulminacyjnym punktem programu był koncert
„Niepewność” – spotkanie z muzyką i słowem. Podczas
koncertu usłyszeliśmy piosenki między innymi                           
z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego, Krzysztofa
Krawczyka czy Maryli Rodowicz, a wykonał je chór
„Veritas” z Nowosielec oraz zespół Bella Voce pod
kierownictwem Tadeusza Kałamarza. Dyrygentem oraz
aranżerem utworów był Tomasz Piątek. Ballady                        
i romanse w ramach narodowego czytania wykonali dla
nas: Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Anna Huk, Wójt Gminy Zarzecze Tomasz Bury,
Przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze Małgorzata
Byrwa, Radny Gminy Zarzecze Jacek Kucza, Kacper
Byrwa oraz Anna Kwaśniak, a wprowadzenie do ballad
pięknie czytały Anna Sykała oraz Karolina Gwóźdź.
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KURIER ZARZECKI

DZIEŃ LATAWCA W GMINIE ZARZECZE

„Dzień Latawca” to wydarzenie, które odbyło się
25 września 2022 r. w Łapajówce. To pierwsza
impreza tego typu na terenie Gminy Zarzecze,
która została zorganizowana przez Wójta Gminy
Zarzecze, Zarzecką Fundację Sportów Lotniczych               
i Modelarskich oraz Starostę Przeworskiego.

Prezes Fundacji Wacław Cwynar wraz z członkami
Fundacji starannie przygotowali teren stadionu               
w Łapajówce aby uczestnicy imprezy mogli poznać
miejsce gdzie za około rok odbędzie się oficjalne
oddanie do użytku miejsca działalności Zarzeckiej
Fundacji Sportów Lotniczych i Modelarskich.

W niedzielne popołudnie do Łapajówki przybyło wiele osób, które były zainteresowane nowym wydarzeniem
zorganizowanym w naszej gminie. Dzień Latawca rozpoczął prezes Fundacji, który podziękował wszystkim osobom
zaangażowanym z powstające lądowisko. A otrzymali je: Wójt Gminy Zarzecze Tomasz Bury, Członek Zarządu
Województwa Podkarpackiego Anna Huk, Członek Zarządu Powiatu Przeworskiego Łukasz Laska, Członek Zarządu
Powiatu Jarosławskiego Kamil Dziukiewicz, Edward Kawecki oraz właściciel Tech-Projekt Sławomir Brzoza.

Następnie rozpoczęło się rozstrzygnięcie konkursu na wykonanie
latawca. Konkurs odbył się w trzech kategoriach wiekowych                
a jurorzy oceniali pomysłowość, staranność oraz stabilność lotu,
a także czy praca była wykonana samodzielnie przez uczestnika.

Na uczestników wydarzenia czekało również wiele ciekawych
atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszył się symulator lotu
paralotnią, gdzie każdy kto z niego skorzystał mógł doświadczyć
jak lata się „w realu” paralotnią. Organizatorzy przygotowali
także wiele konkursów i zabaw, jak np. przeciąganie…szybowca.
Na „Dniu Latawca” nie zabrakło również pokazów modeli
latających czy lotów paralotniowych i samolotowych. 

K
O

N
TAK

T: tel (16) 640 15 29                  w
w

w
.gm

inazarzecze.pl                w
w

w
.facebook.com

/G
m

inaZarzecze

27

KULTURA



KURIER ZARZECKI

WOJEWÓDZKI KONKURS PATRIOTYCZNY
,,OJCZYZNA W POEZJI, PIEŚNI I PIOSENCE" 

W bieżącym roku postanowiliśmy zorganizować w naszej gminie po raz pierwszy Wojewódzki konkurs Patriotyczny            
pn. „Ojczyzna w poezji, pieśni i piosence”.  Konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach: poezja patriotyczna oraz
pieśń i piosenka patriotyczna.

konkurs odbył się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla.               
Na pierwszy etap, który miał formę online wpłynęło 146 zgłoszeń z całego Podkarpacia. Przesłuchania finalistów
odbyły się w zabytkowym pałacu Dzieduszyckich w dniach 4 i 7 listopada. Na finale z poezji patriotycznej w trzech
kategoriach wiekowych zaprezentowało się 40 młodych artystów, jury w każdej kategorii wyłoniło laureatów miejsc               
i wyróżnień. 7 listopada przed drugą komisją konkursową zaprezentowało się 54 piosenkarzy, tutaj również jury
wybrało laureatów miejsc i wyróżnionych.

Laureaci otrzymali nagrody podczas „Wieczoru
Patriotycznego”, który odbył się 13 listopada                     
w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu,
natomiast laureaci pierwszych miejsc w każdej
kategorii zaprezentowali się przed licznie
zgromadzoną publicznością. Nagrody dla laureatów
ufundowali: Wójt Gminy Zarzecze, Centrum Kultury
oraz Gminna Biblioteka Publiczna.

Z naszej gminy nagrodzeni zostali: Karol Świtalski ze Szkoły Podstawowej w Żurawiczkach (I m. kat. poezja kl. I-IV SP),
Oliwia Dyndał ze Szkoły Podstawowej w Żurawiczkach (I m. kat. pieśń i piosenka kl. I – IV), Filip Wawrzaszek ze Szkoły
Podstawowej w Siennowie (II m. kat. poezja kl. I – IV), Zofia Kościńska ze Szkoły Podstawowej w Żurawiczkach (III m.
kat. pieśń i piosenka kl. I – IV), Marcelina Dziad ze Szkoły Podstawowej w Zarzeczu (III m. kat. pieśń i piosenka kl. I              
– IV) Kaja Klimko Szkoły Podstawowej w Siennowie (wyróżnienie kat. poezja kl. V – VIII SP) Julia Barszczak
(wyróżnienie kat. poezja kl. V – VIII SP), Aleksandra Dziamara z Zespołu Szkół w Zarzeczu (II m. kat. poezja szkoły
ponadpodstawowe), Kacper Superson z Zespołu Szkół w Zarzeczu (III m. kat. poezja szkoły ponadpodstawowe),
Norbert Bielec z Zespołu Szkół w Zarzeczu (wyróżnienie kat. poezja szkoły ponadpodstawowe).
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KURIER ZARZECKIBIBLIOTEKA

Z ŻYCIA GMINNEJ BIBLIOTEKI 

Ostatnie miesiące w Gminnej Bibliotece Publicznej
obfitowały w wiele wydarzeń i inicjatyw.

2 kwietnia obchodziliśmy urodziny jednego z najważniejszych
pisarzy literatury dziecięcej – Hansa Christiana Andersena.

W tym dniu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Książki
dla Dzieci, święto zainicjowane w 1967 roku przez
Międzynarodową Izbę ds. Książek dla Młodych Ludzi (IBBY).
Akcja ma za zadanie rozbudzić w młodym pokoleniu pasją,
jaką jest czytanie książek.

4 września to dzień, w którym nasza biblioteka wzięła
udział XI edycji Narodowego Czytania. To coroczna
akcja wspólnego czytania wybranej lektury, do której
przyłączyć się mogą wszystkie chętne osoby prywatne
oraz instytucje publiczne w kraju i za granicą.
Tegoroczną książką były ,, Ballady i Romanse’’ Adama
Mickiewicza.

11 października Gminna Biblioteka Publiczna, wraz               
z Centrum Kultury w Zarzeczu rozpoczęła zajęcia
kreatywno – artystyczne dla dzieci z terenu Gminy
Zarzecze. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek                     
o godzinie 14:30. Dzieci z wielką chęcią uczestniczą                     
w zajęciach, tworząc piękne prace artystyczne.

8 maj to najważniejszy dzień w roku dla każdej
biblioteki. W tym dniu obchodziliśmy Ogólnopolski
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. W tym dniu tradycyjnie
rozpoczyna się Tydzień Bibliotek. Akcja ma za zadanie
podkreślenie ważnej roli bibliotek i czytania w poprawie
edukacji i jakości życia. Wydarzenie ma również
podkreślić rolę i prestiż bibliotekarza w środowisku
lokalnym. Hasło tegorocznej edycji brzmiało ,, Świat            
w jednym miejscu’’, ma ono za zadanie ukazanie
biblioteki jako fragmentu świata, który może
doprowadzić nas do wyjścia w świat i poznania go.

W ramach tegorocznego Tygodnia Bibliotek nasza placówka gościła przedszkolaków z Publicznego Przedszkola               
w Zarzeczu. Dzieci miały możliwość poznania funkcjonowania biblioteki, dowiedziały się jak można zostać
czytelnikiem. Panie Bibliotekarki zabrały gości w podróż po naszej bibliotece. Dzieci mogły zobaczyć w jaki sposób
książki są katalogowane i segregowane. Po zakończeniu lekcji dzieci otrzymały skromne upominki. Z pewnością wizyta
najmłodszych czytelników naszej gminy była dla nich miłym wydarzeniem, które zapamiętają na długo. A my mówimy
do zobaczenia wśród regałów naszej biblioteki…
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ŻŁOBKI

PUBLICZNY ŻŁOBEK W ZARZECZU ORAZ FILIA
 ŻŁOBKA W ROŻNIATOWIE

KURIER ZARZECKI

Za nami kolejne miesiące wypełnione wspólną
zabawą oraz pracą. Od marca do listopada działo
się naprawdę wiele wspaniałych rzeczy. W marcu
świętowaliśmy „Powitanie Pani Wiosny”,
poznawaliśmy różne zawody.

Na szczególną uwagę zasłużył zawód strażaka,
który pochłonął nasze dzieci do tego stopnia,               
że aż nakręciliśmy film z naszymi milusińskimi               
w roli głównej. Przy poznawaniu zawodu
policjanta odwiedził nas pan policjant z Komendy
Powiatowej Policji w Przeworsku, który
przypomniał nam zasady bezpieczeństwa, a także
zaznajomił z radiowozem policyjnym.
Poznawaliśmy różne pojazdy oraz osoby, które
nimi kierują. 

Przygotowywaliśmy się do Świąt Wielkanocnych
poprzez malowanie pisanek, wykonywanie
różnych dekoracji świątecznych. Przy okazji
świąt majowych słuchaliśmy hymnu oraz
malowaliśmy flagę. Pamiętaliśmy także o święcie
naszych drogich rodziców. Przygotowaliśmy
część artystyczną oraz drobne upominki na               
26 maja. Końcem maja do naszych placówek
zawitał szczególny gość: świnka morska skinny,
czyli bez futerka. Było to cudowne spotkanie.
Nauczyło dzieci, jak należy się zachowywać przy
zwierzątku i dało bardzo dużo radości. Dzień
Dziecka obchodziliśmy 31 maja. Był to dzień
pełen wrażeń z dmuchańcami, zjeżdżalniami,
malowaniem twarzy i wieloma innymi 
 atrakcjami. Zaś 8 czerwca dzieci mogły
skorzystać z atrakcji przygotowanych w ramach
Gminnego Dnia Dziecka.

W czerwcu poznawaliśmy różne instrumenty.
Dzięki uprzejmości zaproszonych gości
mogliśmy posłuchać brzmienia instrumentów               
na żywo. Lipiec i sierpień to miesiące, które
upłynęły nam pod hasłem: „Wakacje”.
Uczyliśmy się korzystać z kółka, rękawków, gogli
itp., chodziliśmy na długie spacery, robiliśmy
pikniki na kocu.

30-31 lipca dzieci wraz z rodzicami mogły uczestniczyć w grach              
i zabawach zorganizowanych w ramach naszego wspólnego
święta: Dni Zarzecza.

Uroczyste pożegnanie dzieci, które przechodzą do przedszkola
odbyło się 30 sierpnia w Publicznym Żłobku w Zarzeczu oraz Filii
Żłobka w Rożniatowie. Bardzo dziękujemy za ten wspaniały czas!
Życzymy Dzieciom oraz Rodzicom samych dobrych dni.

W dniu 1 września w murach naszej placówki zawitali nowi
podopieczni – w Publicznym Żłobku w Zarzeczu jedenaścioro
dzieci, natomiast w Filii Żłobka w Rożniatowie dziewięcioro.                  
Od 1 września rozpoczął się nowy, bardzo ważny i ciekawy
rozdział w życiu naszych podopiecznych i ich rodziców.
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KURIER ZARZECKISZKOŁY

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI 
W MAĆKÓWCE

III WOJEWÓDZKI KONKURS O PATRONCE - ŚWIĘTEJ KRÓLOWEJ JADWIDZE

W dniu 8 czerwca br. w Szkole Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Maćkówce odbył się III Wojewódzki Konkurs    
o Patronce- Świętej Królowej Jadwidze. 

Patronat Honorowy nad Konkursem objęli: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Podkarpacki Kurator Oświaty,
Starosta Powiatu Przeworskiego oraz Wójt Gminy Zarzecze. 

Wśród zaproszonych na finał Konkursu gości znaleźli się m.in. Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony
Zdrowia Starostwa Powiatowego w Przeworsku Joanna Mordarska,  Wójt Gminy Zarzecze Tomasz Bury, Sekretarz
Gminy Zarzecze Łukasz Laska, Przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze Małgorzata Byrwa, Radny Rady Gminy Zarzecze
Andrzej Jakielaszek.
           
Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych klas I-III oraz IV-VIII noszących imię św. Królowej Jadwigi             
z terenu Województwa Podkarpackiego oraz uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Przeworskiego. 
           
Rozstrzygnięto go w trzech kategoriach tematycznych: plastycznej, literackiej oraz wiedzy o życiu i działalności               
św. Królowej Jadwigi. 

Wręczenie nagród laureatom Konkursu poprzedziła część artystyczna w wykonaniu najmłodszych uczniów naszej
szkoły. 
           
W III edycji wzięło udział łącznie 91 uczniów: 37 w konkursie plastycznym, 27 w konkursie literackim oraz  27 w finale
konkursu wiedzy.
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KURIER ZARZECKI

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Jest to
akcja rozpowszechniona przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej, której celem jest podniesienie aktywności
czytelniczej uczniów poprzez zakup nowości wydawniczych
zgodnych z zainteresowaniami dzieci i młodzieży,
zwiększenie dostępności do książek, podejmowanie działań
sprzyjających promowaniu systematycznego czytania oraz
kształtowania twórczych postaw. Na zakup nowości
wydawniczych nasza biblioteka uzyskała wsparcie
finansowe z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
w kwocie 3000 złotych i 750 zł od organu prowadzącego.               
Z przyznanych środków zakupiono 116 egzemplarzy
książek.

W ramach projektu przygotowano wystawę nowości
wydawniczych, przystąpiono do ogólnopolskiej
kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” poprzez
zorganizowanie lekcji czytelniczych dla uczniów klas
młodszych, zorganizowano szkolny konkurs plastyczny
dla uczniów kl. 0-III „Zakładka do ulubionej książki”,
włączono się w obchody Międzynarodowego Dnia
Postaci z Bajek poprzez zorganizowanie dla
przedszkolaków i uczniów klas młodszych wspólnego
oglądania prezentacji o bajkach i zaproszenie do
udziału w quizie wiedzy o bajkach, bajkowych
postaciach i magicznych rekwizytach..

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY ,,EKO LUDEK"

Projekt jest zwróceniem uwagi na potrzebę budowania
świadomości obowiązku dbania o środowisko w którym
żyjemy. Jednym z podjętych działań było zorganizowanie
akcji ekologicznej „Sprzątanie świata” z Fundacją Nasza
Ziemia. Zerówkowicze i przedszkolaki wyposażone                  
w rękawiczki i kolorowe worki, pozytywnie zmotywowane
do pracy wyruszyły posprzątać teren wokół szkoły.               
Po powrocie wszystkie śmieci trafiły do właściwych
pojemników, zgodnie z segregacją odpadów. W nagrodę
dzieci odpoczywały bawiąc się na placu zabaw,
korzystając z pięknej jesiennej pogody.
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KURIER ZARZECKI

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ 
W SIENNOWIE

WOLONTARIUSZE W AKCJI
Wolontariat?! Jedno słowo, które ma ogromną moc.
A o tym jak ogromną świadczy ilość uczniów, którzy
w tym roku szkolnym zapisała się do naszego
Szkolnego Koła Wolontariatu. Chęć dzielenia się
swoim czasem, pomysłami i niesienia pomocy innym
zgłosiło 38 uczniów klas IV-VIII.

Wolontariusze licznie włączają się w różne działania
organizowane na terenie szkoły, jak i poza nią.
Oprócz akcji prowadzonych całorocznie jak zbiórka
makulatury i nakrętek Koło realizuje również
zadania, które nie zawsze znajdują się w naszym
planie, ale wynikają z nagłych potrzeb. Taką akcją
jest m.in. zbiórka „Góry Grosza” dla chorej Poli,
która walczy z SMA.

Jednym z większych przedsięwzięć organizowanych w ostatnim czasie było sprzątanie opuszczonych grobów               
na naszym miejscowym cmentarzu. Przed dniem Wszystkich Świętych grupa 36 uczniów zaopatrzona w grabie, miotły,
wiadra, worki i motyczki oraz energię do pracy zajęła się porządkowaniem zaniedbanych grobów, których jak co roku
było dużo. Po uprzątnięciu miejsca spoczynku, często nieznanych osób, zapalili na każdym z nich symboliczny znicz,
których w szkolnej zbiórce udało się zgromadzić 81 sztuk.
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SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II
 W ZARZECZU

,,CO U NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW SŁYCHAĆ"

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. Dla dziadków
każda grupa przedszkolna nagrała film.
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KURIER ZARZECKI

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. 

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 zabaw
ruchowych oraz plastycznych związanych z tematyką zajęć.

PROGRAM ERASMUS + 

W dniu 30 października br grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Zarzeczu wróciła z ostatniej mobilności               
w ramach programu Erasmus+. Projekt „Make the social media             
a safe place” realizowany był w szkole od września 2020r.
Uczestniczyli w nim bezpośrednio uczniowie najstarszych klas,
choć pośrednio włączona w projekt była cała szkoła. Koordynator
projektu p. A. Wygnaniec przyznaje, że „program Erasmus+ jest
wielką szansą dla młodzieży szkolnej w zakresie doskonalenia ich
umiejętności językowych, poznania innych kultur i zwyczajów,
zwiedzania nieznanych miejsc i nawiązywania międzynarodowych
przyjaźni”. W ramach tego projektu uczniowie  mieli okazję być                
w Turcji, Rumunii, Północnej Macedonii i na Sycylii.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej na rzecz kształcenia
młodzieży, w ramach którego można uczyć się za granicą, brać
udział w zagranicznej mobilności zawodowej lub realizować
międzynarodowe projekty edukacyjne. O finansowanie takich
właśnie projektów mogą starać się szkoły aby uatrakcyjnić ofertę
edukacyjną i wspierać rozwój psycho - społeczny swoich
wychowanków. Erasmus+ to same plusy, dlatego szkoła złożyła
kolejne wnioski do Narodowej Agencji Programu. Dzisiejsza
szkoła musi otwierać się na nowe trendy edukacyjne, w których
kluczowe jest rozwijanie twórczego potencjału uczniów.
Tradycyjny przekaz wiedzy z listą gotowych rozwiązań coraz
częściej zastępują alternatywne sposoby poznania świata                        
i innowacyjne techniki wszechstronnego rozwoju ucznia. 

Realizacja międzynarodowych projektów               
w ramach Erasmus+ jest jedną z takich
alternatyw. Uczestnicy projektu przełamują
bariery językowe, nabywają pewności siebie,
patrzą na świat perspektywicznie, są otwarci               
na zmiany i nowe doświadczenia.
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KURIER ZARZECKI

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. BRATA ALBERTA
 W ŻURAWICZKACH

W dniu 15 czerwca 2022r. w Szkole Podstawowej               
w Żurawiczkach odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu
XX-lecia nadania Szkole imienia Świętego Brata Alberta.              
Do tego wydarzenia społeczność szkolna przygotowywała się
przez cały rok. We współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr
Albertynek Posługującym ubogim - dom Generalny               
w Krakowie oraz Szkołą Podstawową im. Św. Brata Alberta        
w Studzianie, ogłoszono I edycję ALBERTIAD               
- „Wojewódzkiego konkursu o życiu i działalności Św. Brata
Alberta” pod hasłem „Najpiękniejszy człowiek pokolenia”.

JUBILEUSZ XX-LECIA NADANIA SZKOLE IMIENIA ŚWIĘTEGO 
BRATA ALBERTA
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PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW
Przepis na niezapomniany wyjazd? Nowe miejsca, nowe
smaki, nowa wiedza i…ludzie, którzy pozostaną w naszej
pamięci na zawsze! Grupa uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Żurawiczkach zrealizowała wyjazd
edukacyjny w ramach pierwszego projektu
Ponadnarodowej Mobilności Uczniów w naszej placówce.
Projekt realizowany został dzięki środkom pozyskanym
przez nas z Europejskiego Funduszu Społecznego                    
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój. Inicjatywy Ponadnarodowej Mobilności Uczniów
zakładają współpracę dwóch szkół partnerskich z różnych
krajów Unii Europejskiej.

Szkołą partnerską w naszej inicjatywie było Gymnasio
Litochoro – nieduża placówka, położona w jednej                       
z najbardziej urokliwych miejscowości w Grecji, u samych
stóp masywu Olimpu. 20 uczniów SP w Żurawiczkach
oraz 9 z instytucji przyjmującej brało udział                                 
w różnorodnych zajęciach w języku angielskim, w trakcie
których w międzynarodowych zespołach pracowali nad
rezultatami projektu – profesjonalnymi stronami na
Instagramie, promującymi regiony. Międzynarodowa
współpraca sprzyjała zwiększaniu biegłości w znajomości
języka angielskiego, a przede wszystkim przełamywaniu
bariery językowej. Uczniowie pracowali w grupach
grecko- polskich, dzięki czemu mieli okazję poznać
wzajemne opinie i wcielić się w „reprezentantów” swojego
kraju.
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ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA

W tym dniu wspólnie świętowaliśmy niedzielne
popołudnie, które mimo niesprzyjającej pogody
zdecydowanie ociepliły występy dzieci z oddziałów
przedszkolnych oraz uczniów klas I-III. Wesołe
prezentacje wokalne i taneczne o tematyce
jesiennej w roli głównej z ziemniakiem wywołały
wiele radości na twarzach zgromadzonych gości.

Nie zabrakło w tym dniu rozstrzygnięcia wcześniej ogłoszonych
konkursów na „Rymowankę o Ziemniakach” oraz na
najciekawszego „Cudaka-Ziemniaka”, loterii, w tym złotych
losów ufundowanych przez Wójta Gminy, Dyrektora Szkoły                    
i sponsorów. Na dzieci czekało także wiele innych atrakcji, m.in.
konkurs plastyczny z wykorzystaniem stempli ziemniaczanych,
malowanie twarzy, wystawa sprzętu rolniczego, czy konkurencje
sportowe.

2 października przy remizie OSP w Żurawiczkach
odbyło się „Święto Pieczonego Ziemniaka”.
Organizatorami pikniku oprócz naszej szkoły byli
również: Wójt Gminy Zarzecze, Centrum Kultury
w Zarzeczu oraz Towarzystwo Ubezpieczeń
Wzajemnych - Oddział Jarosław.

Nie zabrakło również ziemniaczków pieczonych              
w ognisku, degustacji zdrowych soków owocowo              
– warzywnych przygotowanych przez członków
Szkolnego Koła Wolontariatu w ramach Szkoły
Promującej Zdrowie, słodkich wypieków
wykonanych przez Radę Rodziców, smakołyków
wiejskiego stołu przygotowanych przez Koło
Gospodyń Wiejskich oraz grillowanych kiełbasek
serwowanych przez Ludowy Klub Sportowy
„Żuraw” Żurawiczki.
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KURIER ZARZECKI

NASZE PRZEDSZKOLAKI

Nasi najmłodsi wychowankowie z radością
rozpoczęli nowy rok szkolny. Pierwsze dni po
wakacjach to czas pełen emocji zwłaszcza dla
nowych przedszkolaków i ich rodziców. Jest to
nowy początek wspólnych przygód. Mimo różnej
jesiennej pogody w naszych przedszkolach zawsze
panuje ciepła i miła atmosfera, a przy tym sporo
się dzieje…

Każdy dzień wypełniony jest ciekawymi zajęciami i zabawami rozwijającymi wiele umiejętności przedszkolaków.
Wspominanie wakacji, słuchanie szumu fal w zamkniętych muszlach, poznawanie tajemnic ukrytych w bursztynie,
kasztanowe wzory, jesienne ludziki, segregowanie liści, poznanie planety Ziemia, kosztowanie magicznego pyłku,
zabawy matematyczne, zabawy z literkami, ćwiczenia logopedyczne to tylko mała część podejmowanych aktywności               
w tym roku szkolnym. Działania przedszkola wzbogacone zostały dodatkowo poprzez obchody m. in. Dnia
Przedszkolaka, Dnia Chłopaka, Dnia Postaci z Bajek, czy też świętowanie urodzin.

PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

W dniu 27 października w naszej szkole odbyło
się uroczyste pasowanie na ucznia. To był                       
z pewnością dla Pierwszaków wyjątkowy dzień.
Swoim wzorowym zachowaniem, znajomością
zasad kulturalnego zachowania, znajomością
zasad ruchu drogowego, wiedzą o Ojczyźnie
udowodnili, że są gotowi do przyjęcia w szeregi
uczniów naszej szkoły.

Pierwszaki popisały się również zdolnościami recytatorskimi i muzycznymi, czym wzbudziły zachwyt publiczności.
Świadkami tego wydarzenia oprócz rodziców, dyrektora szkoły – Moniki Sosnowskiej, nauczycieli, pracowników szkoły
i uczniów byli przedstawiciele Gminy Zarzecze: Wójt Gminy Tomasz Bury, Sekretarz Gminy Łukasz Laska               
 oraz Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Byrwa.

Po zakończeniu części artystycznej, w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym uczniowie
ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość
rodzicom i nauczycielom.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. WINCENTEGO WITOSA
 W ZARZECZU

Od września w naszej szkole naukę rozpoczęli uczniowie na
kierunku Technik Ochrony Środowiska z innowacją Recycling
– to innowacyjny projekt, który wychodzi naprzeciw
oczekiwaniom i wyzwaniom współczesnego świata.

KADRY DLA RECYKLINGU

Gospodarka odpadami, przetwórstwo tworzyw sztucznych to
prężnie rozwijająca się gałąź gospodarki. „Recykling nie jest
medialnym wymysłem „nawiedzonych” ekologów, ani
sposobem uspakajania wyrzutów sumienia spowodowanych
rosnącą konsumpcją. Jest konsekwencją szybko
pogłębiającej się degradacji naturalnego środowiska i stale
rosnącego zapotrzebowania na surowce do produkcji”.

Nasz kierunek to nowatorski w skali kraju projekt
partnerstwa samorządu i biznesu. Patroni kierunku;
miejscowe firmy GPR Guma i Plastik Recycling oraz Replas
Rożniatów zaoferowali szerokie wsparcie merytoryczne                
w procesie kształcenia, szereg zachęt materialnych dla
pilnych i zaangażowanych uczniów oraz możliwość podjęcia
pracy po ukończeniu nauki.

Zajęcia w ramach realizacji innowacji odbywają się
również na terenie wspomnianych zakładów, dzięki
temu uczniowie mają dostęp na przykład do
nowoczesnego laboratorium.

Z kolei wyjazdy studyjne pozwalają na poznawanie
nowoczesnych fabryk, które każdego dnia  zajmują się
pozyskiwaniem i przetwórstwem surowców wtórnych,               
co we współczesnym świecie stanowi coraz ważniejszą
gałąź przemysłu ze względu na postępującą degradację
środowiska naturalnego i braki związane z surowcami
naturalnymi. Już teraz robi się głośno o naszej Szkole               
i nowym kierunku...a to dopiero początek.

38

K
O

N
TA

K
T:

 te
l (

16
) 6

40
 1

5 
29

   
   

   
   

   
   

w
w

w
.g

m
in

az
ar

ze
cz

e.
pl

   
   

   
   

   
 w

w
w

.fa
ce

bo
ok

.c
om

/G
m

in
aZ

ar
ze

cz
e

SZKOŁY



KURIER ZARZECKI

75-LECIE ZESPOŁU SZKÓŁ IM. WINCENTEGO WITOSA
 W ZARZECZU

22 października w Zespole Szkół               
im. Wincentego Witosa w Zarzeczu odbyły się
uroczystości związane z Jubileuszem 75-lecia
szkoły połączone ze Zjazdem Absolwentów.

75 lat to ogrom wydarzeń – początki szkoły
sięgają roku 1947, kiedy to przeprowadzono
pierwszy egzamin wstępny do Gimnazjum
Mechaniczno-Rolniczego. Przez wiele lat szkoła
specjalizowała się w kształceniu na kierunkach
związanych z rolnictwem. Z upływem czasu
zmieniały się kierunki kształcenia - powstawały
nowe profile i kierunki.

U wielu osób chęć uczestnictwa w spotkaniu pokoleń była tak
wielka, że już od samego rana zawitali w murach swojej szkoły.
Oficjalnie uroczystości rozpoczęła Msza Święta pod
przewodnictwem JE biskupa Stanisława Jamrozka w kościele        
 p.w. św. Michała Archanioła w Zarzeczu. Po zakończeniu liturgii
goście oraz absolwenci na czele z gminną orkiestrą dętą
przemaszerowali do budynku szkoły, budząc ogromne
zainteresowanie przechodniów mieszkańców Zarzecza. 

Oficjalna uroczystość rozpoczęła się od odsłonięcia pamiątkowej tablicy dedykowanej wszystkim, którzy przez lata
tworzyli historię tej szkoły.O godz. 11:30 rozpoczęła się oficjalna akademia inaugurująca Jubileusz 75-lecia i Zjazd
Absolwentów. Po przywitaniu gości i wszystkich zebranych, dyrektor szkoły Beata Klisz wygłosiła okolicznościowe
przemówienie, dziękując m.in. emerytowanym dyrektorom, nauczycielom, pracownikom za wkład włożony w rozwój
szkoły. Przez wiele lat szkoła specjalizowała się w kształceniu na kierunkach związanych z rolnictwem. Z upływem
czasu zmieniały się kierunki kształcenia - powstawały nowe profile i kierunki. Obecnie w Zespole Szkół                
im. Wincentego Witosa w Zarzeczu funkcjonują trzy szkoły: Technikum, Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Branżowa                
I stopnia. Uczniowie mają do wyboru wiele kierunków, które są zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy.

Po części oficjalnej absolwenci, emerytowani i aktualnie zatrudnieni nauczyciele oraz zaproszeni goście spotkali się                
w klasach, aby powspominać dawne czasy. Wieczorem, o godz, 19:00 w zabytkowym pałacu Dzieduszyckich odbył się
jubileuszowy bal.

Uroczystość jubileuszowa oraz zjazd absolwentów dostarczył sporo pozytywnych wrażeń, o czym można się było
przekonać w rozmawiając z jego uczestnikami zarówno w czasie spotkania w szkole, jak i w trakcie balu absolwentów.
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ZA WOLNOŚĆ...DZIĘKUJEMY

KURIER ZARZECKI

13 listopada 2022 roku w Zespole Szkół im. Wincentego
Witosa w Zarzeczu miał miejsce koncert z okazji 104
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Wydarzenie zostało zorganizowane przez Zespół Szkół im.
Wincentego Witosa w Zarzeczu, Stowarzyszenie Przyjaciół
Zespołu Szkół Rolniczych w Zarzeczu, Centrum Kultury                
i Gminną Bibliotekę w Zarzeczu. 

Gościem wieczoru był chór Jednego Serca Jednego
Ducha w składzie kameralnym, któremu towarzyszyli
muzycy Rodziny Jednego Serca Jednego Ducha.
Podczas koncertu wystąpili również laureaci
Wojewódzkiego Konkursu Ojczyzna w poezji i pieśni
patriotycznej, który na stałe wpisał się już od kilku lat
w kalendarz imprez organizowanych przez Centrum
Kultury w Zarzeczu. Konkurs cieszy się dużą
popularnością i w tym roku wpłynęło ponad 150
zgłoszeń z różnych części województwa
podkarpackiego.  Patronat honorowy nad tegoroczną
edycją objął Władysław Ortyl Marszałek Województwa
Podkarpackiego. Wśród laureatów konkursu znaleźli
się również uczniowie Zespołu Szkół.

W kategorii szkół ponadpodstawowych poezja patriotyczna       
II miejsce zajęła uczennica czwartej klasy technikum
Aleksandra Dziamara, ponadto Norbert Bielec i Kacper
Superson otrzymali wyróżnienie. Koncert odbył się w sali
gimnastycznej, która tego wieczoru zamieniła się w salę
koncertową. Był to dwugodzinny wieczór pełen wzruszeń.              
Z pewnością była to uczta duchowa, dla wszystkich,               
dla których ważne są takie wartości jak wolność,
niepodległość czy patriotyzm.
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KURIER ZARZECKI

POZNAJ POLSKĘ EDYCJA 2022

Gmina Zarzecze dzięki dofinansowaniu otrzymanemu
w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki
pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2022 zrealizowała
wycieczki dla uczniów: Szkoły Podstawowej im. Św.
Królowej Jadwigi w Maćkówce – 2 wycieczki, Szkoły
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siennowie – 2
wycieczki, Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta
w Żurawiczkach – 2 wycieczki, Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Zarzeczu – 1 wycieczka, Zespołu
Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu               
– 2 wycieczki.

Dzięki otrzymanemu wsparciu uczniowie klas I-III Szkoły
Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Maćkówce udali się
w Bieszczady, odwiedzając m.in. Skansen w Sanoku czy
Klasztor Nazaretanek w Komańczy. Największym jednak
przeżyciem dla dzieci był przejazd kolejką gondolową nad
Soliną. Udało się także zrealizować zwiedzanie Okręgowego
Muzeum w Rzeszowie. Program drugiej trzydniowej
wycieczki obejmował Kraków – historyczny zespół miasta,
Kopalnię Soli w Bochni, Kalwarię Zebrzydowską                                      
oraz Wadowice.  Dodatkowym punktem programu był park
rozrywki w Energylandii.

Uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Siennowie udali się na jednodniową
wycieczkę do Krakowa, wspięli się Kopiec Kościuszki,               
z którego, mogli oglądać panoramę pięknego
Krakowa. Następnie zwiedzili Wawel, Kościół Mariacki
oraz Sukiennice. Kolejną wycieczką była wyprawa
uczniów klas IV – VI do Bochni i Nowego Wiśnicza.
Zwiedzanie rozpoczęli od najstarszej kopalni soli               
w Bochni. Ostatnią atrakcją wycieczki był Zamek               
w Nowym Wiśniczu.
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KURIER ZARZECKI

Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta               
w Żurawiczkach zrealizowała dwie wycieczki. Klasy
młodsze udały się na wycieczkę do Zamku
Lubomirskich w Łańcucie oraz do Kolbuszowej, gdzie
w dawnym, historycznym budynku szkolnym
uczestniczyli w warsztatach pn. „Cała izba
przystrojona-kwiaty z bibuły”. Klasy starsze zwiedzili
Komańczę, Jezioro Solińskie, Muzeum Przemysłu
Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza
w Bóbrce oraz Muzeum Marii Konopnickiej               
w Żarnowcu.

Młodzież z Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa                          
w Zarzeczu w ramach pierwszej wycieczki wyruszyła w Góry
Świętokrzyskie gdzie przez trzy dni zwiedziła: Zamek
Królewski i Jaskinię „Raj” w Chęcinach, pałacyk Henryka
Sienkiewicza wraz z zabytkowym parkiem i aleją lipową                
w Oblęgorku, Pomnik przyrody „Dąb Bartek” w Zagnańsku,
Muzeum Martyrologii Wsi Polskiej w Michniowie, Podziemia
Opatowskie, Kolegiatę św. Marcina w Opatowie, Święty
Krzyż, pobernardyński zespół klasztorny oraz
przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze
oraz ruiny zamku Krzyżtopór w Ujeździe. Program drugiej
wycieczki obejmował zwiedzanie najstarszej kopalni ropy
naftowej w Bóbrce, Muzeum Marii Konopnickiej                                     
w Żarnowcu, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Muzeum
Budownictwa Ludowego i Muzeum Historyczne w Sanoku,
Zaporę i Jezioro Solińskie, Komańczę oraz Ośrodek
Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny Caritas w Myczkowcach.

Program „Poznaj Polskę” miał na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie
im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.
Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabiera praktycznego wymiaru.

Łącznie na realizację tego zadania Gmina Zarzecze otrzymała z Ministerstwa Edukacji i Nauki dotację celową               
w wysokości 73 800 zł.

Uczniowie klas VI i VIII Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Zarzeczu uczestniczyli w wycieczce do
Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie i najstarszej
Kopalni Ropy Naftowej w Bóbrce. Z zaciekawieniem
słuchali opowieści oraz historii zwiedzanych miejsc.
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KURIER ZARZECKI

STYPENDIA WÓJTA GMINY ZARZECZE

W dniu 24 czerwca 2022 roku Wójt Gminy Zarzecze Tomasz Bury po raz kolejny wręczył najzdolniejszym uczniom
stypendium za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2021/2022. 

Celem Stypendium jest nagradzanie i promowanie uczniów uzdolnionych, motywowanie do dalszego rozwoju,
pogłębianie aspiracji edukacyjnych i aktywności. Stypendium otrzymało 16 uczniów, w tym 8 absolwentów, którzy
spełnili kryteria określone w „Gminnym Programie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Zarzecze”. Program powstał z myślą o młodych, utalentowanych
i uzdolnionych uczniach.

Wszyscy stypendyści w roku szkolnym 2021/2022 uzyskali wysoką średnią ocen oraz zdobyli tytuł laureata lub
finalisty olimpiady albo konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim organizowanym przez Kuratora Oświaty lub pod
Jego patronatem.

Przyznane stypendia z pewnością przyczynią się do jeszcze bardziej wytężonej pracy, a dla pozostałych uczniów będą
mobilizacją do osiągnięcia sukcesu rówieśników. Gratulujemy stypendystom i życzymy kolejnych sukcesów.
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Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Siennowie 

Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach
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Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zarzeczu

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu
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KURIER ZARZECKIŚDS ZALESIE

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ZALESIU
 Z FILIĄ W ŁAPAJÓWCE

Przez ostatnich kilka miesięcy w Środowiskowym Domu
Samopomocy wydarzyło się bardzo wiele. W Łapajówce
przeprowadzona została modernizacja kotłowni, która
polegała na wymianie kotła grzewczego oraz zbiornika na
wodę. Jednocześnie w Zalesiu zamontowane zostały dwa
kolektory słoneczne. Koszt inwestycji to 28 000, 00 zł               
z czego 20 000, 00 zł pozyskano z budżetu Wojewody
Podkarpackiego w ramach standaryzacji Środowiskowych
Domów Samopomocy. W ramach treningu umiejętności
spędzania czasu wolnego w miesiącu sierpniu uczestnicy
wzięli udział w pielgrzymce do Kalwarii Pacławskiej, gdzie
została odprawiona Msza św. w intencji osób chorych               
i samotnych. 

W ramach treningu umiejętności spędzania czasu
wolnego w miesiącu sierpniu uczestnicy wzięli udział     
w pielgrzymce do Kalwarii Pacławskiej, gdzie została
odprawiona Msza św. w intencji osób chorych                          
i samotnych. Codziennie w poszczególnych
pracowniach realizowane są treningi, dzięki którym
nasi uczestnicy nabywają niezbędnych umiejętności              
z zakresu radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
międzyludzkimi, które pojawiają się w codziennym
życiu. Podczas treningów starają się przełamywać
bariery międzyludzkie, ucząc się aktywnego słuchania
oraz radzenia sobie w problemowych sytuacjach                    
w sposób społecznie akceptowanych. Celem treningów
jest również zdobycie wiedzy odnośnie umiejętności
odpowiedniego zachowania się w miejscu publicznym
poprzez kształtowanie motywacji uczestnika
do akceptowanych przez otoczenie zachowań.

Najchętniej uczestnicy biorą udział w treningu kulinarnym realizowanym przez pracownię gospodarstwa domowego
kształtując umiejętności korzystania z przepisów kulinarnych, doskonaląc umiejętności estetycznego przygotowywania
posiłków. Nabywają również praktyczną umiejętność korzystania ze sprzętu AGD, poszerzają wiedzę z zakresu zdrowej
żywności i jej przechowywania. Dzięki dużemu zainteresowaniu pracownią gospodarstwa domowego w ŚDS w Zalesiu
realizowany będzie projekt „Terapeutyczne obiadowanie”, który ma na celu rozpowszechnienie nowego modelu
skalowanej innowacji społecznej „Obiady Terapeutyczne”, którego istotą jest przygotowywanie, a następnie
dostarczanie przez uczestników ŚDS bezpłatnych dwudaniowych obiadów osobom starszym powyżej 60 roku życia,
wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Spotkanie tych dwóch grup społecznych pozwoli               
na wytworzenie się niezwykłej więzi opartej na wzajemnym zrozumieniu, empatii oraz wspólnocie doświadczania życia
z ograniczoną samodzielnością. Na realizacje projektu ŚDS pozyskał 70 722, 48zł i tym samym od stycznia ruszamy               
z nowym zadaniem z czego niezmiernie się cieszymy.
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SPORT I REKREACJA

GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 
W ZARZECZU

SPORTOWE DNI GMINY ZARZECZE 

KURIER ZARZECKI

W dniach 29-30 lipca 2022r. na obiektach
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zarzeczu
odbyły się Sportowe Dni Gminy Zarzecze, których
inauguracją był piątkowy Piłkarski Turniej Sołectw o
Puchar Wójta Gminy Zarzecze.

W zmaganiach o miano najlepszej drużyny udział
wzięło 8 zespołów, które rywalizowały ze sobą
systemem gry "każdy z każdym". Po bardzo
emocjonujących rozgrywkach zwyciężyła drużyna               
z Rożniatowa odbierając puchar z rąk gospodarza
gminy - Wójta Tomasza Burego. 

Sobotę rozpoczęliśmy od Rajdu Rowerowego Aktywna Gmina,
który zgromadził dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.
Zwięczeniem ponad 15 kilometrowej trasy było wspólne
ognisko. Następnie wystartowały sportowe rozgrywki oraz
konkurencje na "6". Sześć drużyn w piłkarskim turnieju, sześć
zespołów w koszykówce oraz sześciu zawodników                             
w wyciskaniu sztangi leżąc - to nie przypadek - wszyscy spisali
się na 6.  

Piłkarski Turniej Dzieci i Młodzieży przyniósł wiele
emocji zarówno wśród dzieci jak i rodziców, którzy
licznie zgromadzili się na trybunach aby kibicować
swoim małym piłkarzom. W trakcie rozgrywek
piłkarskich na jednym z boisk orlik rozpoczął się               
I Turniej Koszykarskich Trójek, który został bardzo
pozytywnie odebrany zarówno przez zawodników jak               
i sympatyków tego sportu. 

Ostatnią przygotowaną atrakcją sobotniego dnia były                         
II Gminne Zawody w Wyciskaniu Sztangi leżąc. Udział                      
w konkurencji wzięło 6 zawodników, którzy rywalizowali                  
o miano najsilniejszego sportowca Gminy Zarzecze. Po bardzo
emocjonujących próbach podnoszenia sztangi zawody
zwyciężył Kacper Pieniążek z wynikiem 190 kg Tuż za nim na
drugim miejscu Jerzy Nowak 180 kg, natomiast na miejscu
trzecim Sylwester Gliński 160 kg.
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PÓŁKOLONIA SPORTOWO-REKREACYJNA 2022

KURIER ZARZECKISPORT I REKREACJA

Początek lipca, podobnie jak w roku ubiegłym to czas
w Gminie Zarzecze na organizację półkolonii                         
dla dzieci i młodzieży. Tegoroczna edycja z uwagi na
duże zainteresowanie została zorganizowana                       
w dwóch turnusach. Udział w aktywnym wypoczynku
wzięło blisko 100 dzieci pod okiem wykwalifikowanej
kadry wychowawczej spędziły dwa pięciodniowe
turnusy aktywnie wypoczywając. Wśród atrakcji
tegorocznych bliźniaczych turnusów znalazły się
między innymi: gry i zabawy terenowe, zajęcia
artystyczne, zajęcia sportowe, zwiedzanie
jarosławskich podziemi, konkursy oraz wiele innych.

Największą atrakcją okazał się jednak całodniowy wyjazd do
Bałtowa, gdzie nasi uczestnicy mogli skorzystać z bogatej
oferty tamtejszego JuraPark – Bałtowski Kompleks
Turystyczny. Równie ciekawie było w Solinie, gdzie uczestnicy
zwiedzali wnętrze Solińskiej Zapory, a także odbyli rejs            
 statkiem „Demon Bieszczad”. W planie półkolonii był również
wyjazd do FlyParku Rzeszów oraz FlyWall – centrum
wspinaczkowe i park linowy. Były również seanse filmowe w
kinie oraz wiele świetnej zabawy. Podsumowanie każdego               
z turnusów półkolonii odbyło się w Zespole Pałacowo               
– Parkowym w Zarzeczu.

Organizatorem wypoczynku byli Wójt Gminy
Zarzecze Tomasz Bury, Zarząd Powiatu
Przeworskiego, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji              
w Zarzeczu, Centrum Kultury w Zarzeczu , Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu , Gminna
Biblioteka Publiczna w Zarzeczu oraz organizacje
pozarządowe z terenu gminy.
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SPORTOWY PIKNIK RODZINNY 2022

WAKACYJNE OBOZY SPORTOWE

KURIER ZARZECKI

W dniu 2 lipca 2022 roku  na stadionie Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zarzeczu odbył się
Sportowy Piknik Rodzinny, który był
podsumowaniem działalności sportowej sekcji
trenujących na obiektach GOSiR – u. W pikniku
wzięły udział dzieci oraz ich rodziny. Łącznie
ponad 350 osób. Piknik rozpoczął się od
przywitania zaproszonych gości, rodziców, dzieci,
sponsorów przez Wójta Gminy Zarzecze Tomasza
Burego , który podkreślił ważną rolę jaką pełni
sport dzieci i młodzieży na terenie naszej gminy.

Ponadto dzieci mogły korzystać z takich atrakcji jak: pokaz
samochodowy Fiat 126p, dmuchane zjeżdżalnie, rozgrywki
sportowe dzieci i rodziców, bufet, wata cukrowa, popcorn, lody.
Dzieci otrzymały również koszulki treningowe do wykorzystania
podczas zajęć sportowych.

Kolejny już rok Gmina Zarzecze była bazą
obozową dla wielu zespołów sportowych                
z terenu sąsiadujących województw jak                
i naszego województwa. Łącznie blisko 400
sportowców odwiedziło naszą gminę
przygotowując się do sezonu sportowego. Naszą
gminę odwiedzili sportowcy z województw:
Podkarpackiego oraz Małopolskiego. Bazą
treningową w tegorocznych obozach sportowych
był Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji                
w Zarzeczu, natomiast bazę noclegową oraz
żywieniową pełnił Internat przy Zespole Szkół
im. Wincentego Witosa w Zarzeczu.

Łączny przychód z tegorocznych obozów
sportowych to kwota 291 723, 00 zł.
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KURIER ZARZECKI

I TURNIEJ BADMINTONA GRAND PRIX ZARZECZE

W niedzielę 23 października br. w hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zarzeczu odbył się pierwszy
turniej badmintona z tegorocznego cyklu otwartych turniejów pod nazwą GRAND PRIX ZARZECZE 2022/2023.                
W turnieju wzięło udział 53 zawodników rywalizujących w 6 kategoriach. Po 8 godzinach  emocjonujących rozgrywek
odbyło się oficjalne zakończenie, w trakcie którego przedstawiona została klasyfikacja końcowa.

Następnie głos zabrał Sekretarz Gminy Łukasz
Laska, który podziękował za tak liczny udział                 
w turnieju orz popularyzację sportu jakim jest
badminton w Gminie Zarzecze „Jako Gmina
doceniamy to z jakim zaangażowaniem
organizowane są wszelkiego rodzaju turnieje oraz
zawody badmintonowe. 

Przez ostatnie lata widzimy jak wielki rozwój
nieustannie osiąga Zarzeckie Stowarzyszenie
Badmintona, które od początku swojej działalności
Gmina Zarzecze wspiera. Życzymy wszystkim
kolejnych wielu sukcesów i dalszego rozwoju”                 
– Łukasz Laska Sekretarz Gminy Zarzecze.

Zachęcamy wszystkich, którzy chcą aktywnie spędzać czas
oraz doskonalić swoje umiejętności na korcie do kontaktu                   
z naszym klubem poprzez media społecznościowe. Badminton
to sport, który daje nam szereg plusów dla zdrowia, poprzez
ogólnorozwojową aktywność stajemy sie bardziej mobilini.
Treningi oraz wszelkiego rodzaju zawody to również kontakty
między ludzkie, dzieki którym możemy dzielić się swoim
hobby z innymi.
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KURIER ZARZECKIOSP

JUBILEUSZ 100-LECIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ 
W ROŻNIATOWIE

W dniu 24 września br. odbyła się uroczystość
Jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży
Pożarnej w Rożniatowie. Sobotnia uroczystość
rozpoczęła się Mszą Świętą odprawioną przez
Księdza Jakuba Sieniawskiego Kapelana
Powiatowego Strażaków wraz z Księdzem              
dr Radosławem Maziarzem Proboszczem
Parafii pw. Świętego Michała Archanioła                  
w Zarzeczu. Następnie odbył się uroczysty
apel podczas którego Jednostka OSP
Rożniatów otrzymała „Złoty Znak Związku”.

Również tego dnia nastąpiło symboliczne „wbicie gwoździa”, przez
zaproszonych gości oraz członków Jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Rożniatowie. Podczas Jubileuszu nie zabrakło
okolicznościowych przemówień zaproszonych gości wśród których
znaleźli się m.in. Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
Anna Huk, Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego
PSP st. bryg. Janusz Jabłoński, Prezes Zarządu Powiatowego PSP
Paweł Wajhajmer, Wójt Gminy Zarzecze Tomasz Bury,
Przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze Małgorzata Byrwa, Sekretarz
Gminy Zarzecze Łukasz Laska, Dyrektor TUW w Jarosławiu Paweł
Słysz, Dyrektor GPR Zarzecze Łukasz Filar oraz właściciel sklepu
Groszek w Rożniatowie Jacek Płocica.

PROMESY DLA CZŁONKÓW MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH OSP
Z TERENU POWIATU PRZEWORSKIEGO

W piątek, 28 października w Starostwie
Powiatowym w Przeworsku reprezentacje
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu
naszej gminy wraz z opiekunami brały udział
w oficjalnym przekazaniu promes, które
zostaną przeznaczone na zakup sprzętu dla
poszczególnych jednostek. 

Na terenie Powiatu Przeworskiego
funkcjonują 33 Młodzieżowe Drużyny
Pożarnicze (drugie miejsce w województwie),
którym przyznano dofinansowanie na łączną
kwotę 128 366 zł, w tym Gmina Zarzecze
otrzymała kwotę 33.096 zł.

W gminie Zarzecze promesę otrzymały następujące jednostki:

OSP Kisielów  3.510 zł                        OSP Zarzecze  6.100 zł
OSP Łapajówka  3.050 zł                    OSP Żurawiczki  4.180 zł
Osp Rożniatów  1.400 zł                     OSP Siennów  2.050 zł
OSP Pełnatycze  1.556 zł                    OSP Zalesie  5.100 zł
OSP Maćkówka  6.150 zł
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Krystian Domka

Barbara Zięba
Krystian Domka

https://www.facebook.com/hashtag/gminazarzecze?__eep__=6&__cft__[0]=AZWR66rXNVXi6JDbwXVkATYSWBdi9pwET3UNzGlthE2av25y5IOK5o-pmWY_wq6-hwjP_oNc6LNRPwcS4_CCgULxG1e1zO8Gnj4Jd2l5nx_lWYZlq46SqHpQID1Rv3aeJwm9XhFOjYa4AKXUs0-IVgfQHP8U7bd3aJRWQbyWsp_giFQ1-dcpHSUMGtRZmXOlSyo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064267892971&__cft__[0]=AZWR66rXNVXi6JDbwXVkATYSWBdi9pwET3UNzGlthE2av25y5IOK5o-pmWY_wq6-hwjP_oNc6LNRPwcS4_CCgULxG1e1zO8Gnj4Jd2l5nx_lWYZlq46SqHpQID1Rv3aeJwm9XhFOjYa4AKXUs0-IVgfQHP8U7bd3aJRWQbyWsp_giFQ1-dcpHSUMGtRZmXOlSyo&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/ospzarz?__cft__[0]=AZWR66rXNVXi6JDbwXVkATYSWBdi9pwET3UNzGlthE2av25y5IOK5o-pmWY_wq6-hwjP_oNc6LNRPwcS4_CCgULxG1e1zO8Gnj4Jd2l5nx_lWYZlq46SqHpQID1Rv3aeJwm9XhFOjYa4AKXUs0-IVgfQHP8U7bd3aJRWQbyWsp_giFQ1-dcpHSUMGtRZmXOlSyo&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/OSPlapajowka?__cft__[0]=AZWR66rXNVXi6JDbwXVkATYSWBdi9pwET3UNzGlthE2av25y5IOK5o-pmWY_wq6-hwjP_oNc6LNRPwcS4_CCgULxG1e1zO8Gnj4Jd2l5nx_lWYZlq46SqHpQID1Rv3aeJwm9XhFOjYa4AKXUs0-IVgfQHP8U7bd3aJRWQbyWsp_giFQ1-dcpHSUMGtRZmXOlSyo&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/ospzurawiczki?__cft__[0]=AZWR66rXNVXi6JDbwXVkATYSWBdi9pwET3UNzGlthE2av25y5IOK5o-pmWY_wq6-hwjP_oNc6LNRPwcS4_CCgULxG1e1zO8Gnj4Jd2l5nx_lWYZlq46SqHpQID1Rv3aeJwm9XhFOjYa4AKXUs0-IVgfQHP8U7bd3aJRWQbyWsp_giFQ1-dcpHSUMGtRZmXOlSyo&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064381341560&__cft__[0]=AZWR66rXNVXi6JDbwXVkATYSWBdi9pwET3UNzGlthE2av25y5IOK5o-pmWY_wq6-hwjP_oNc6LNRPwcS4_CCgULxG1e1zO8Gnj4Jd2l5nx_lWYZlq46SqHpQID1Rv3aeJwm9XhFOjYa4AKXUs0-IVgfQHP8U7bd3aJRWQbyWsp_giFQ1-dcpHSUMGtRZmXOlSyo&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/hashtag/osppe%C5%82natycze?__eep__=6&__cft__[0]=AZWR66rXNVXi6JDbwXVkATYSWBdi9pwET3UNzGlthE2av25y5IOK5o-pmWY_wq6-hwjP_oNc6LNRPwcS4_CCgULxG1e1zO8Gnj4Jd2l5nx_lWYZlq46SqHpQID1Rv3aeJwm9XhFOjYa4AKXUs0-IVgfQHP8U7bd3aJRWQbyWsp_giFQ1-dcpHSUMGtRZmXOlSyo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ospzalesie?__eep__=6&__cft__[0]=AZWR66rXNVXi6JDbwXVkATYSWBdi9pwET3UNzGlthE2av25y5IOK5o-pmWY_wq6-hwjP_oNc6LNRPwcS4_CCgULxG1e1zO8Gnj4Jd2l5nx_lWYZlq46SqHpQID1Rv3aeJwm9XhFOjYa4AKXUs0-IVgfQHP8U7bd3aJRWQbyWsp_giFQ1-dcpHSUMGtRZmXOlSyo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/ospmackowka/?__cft__[0]=AZWR66rXNVXi6JDbwXVkATYSWBdi9pwET3UNzGlthE2av25y5IOK5o-pmWY_wq6-hwjP_oNc6LNRPwcS4_CCgULxG1e1zO8Gnj4Jd2l5nx_lWYZlq46SqHpQID1Rv3aeJwm9XhFOjYa4AKXUs0-IVgfQHP8U7bd3aJRWQbyWsp_giFQ1-dcpHSUMGtRZmXOlSyo&__tn__=kK-R


KURIER ZARZECKI

POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE DRUŻYN
MŁODZIEŻOWYCH CTIF

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

GRUPA C ( KOBIETY)
I Miejsce OSP Pełnatycze 

Chłopcy: 
I miejsce - OSP Sietesz,
II miejsce - OSP Gać,
III miejsce - OSP Białoboki

Dziewczęta:
I miejsce - OSP Sietesz,
II miejsce - OSP Gać,
III miejsce - OSP Zarzecze

Dziewczęta:
I miejsce - OSP Sietesz

W niedzielę 26.06.2022r. na boisku sportowym
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zarzeczu
odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Do strażackiej
rywalizacji przystąpiło 8 drużyn dziewcząt oraz 17
drużyn chłopięcych.

 Wyniki:

W dniu 4 czerwca 2022 r. na boisku sportowym               
w Łapajówce odbyły się Gminne Zawody Sportowo-
Pożarnicze.

Do strażackiej rywalizacji przystąpiło 9 drużyn z terenu
Gminy Zarzecze: 2 drużyny kobiece i 7 drużyn męskich.
Zawody rozegrane zostały w dwóch konkurencjach:
ćwiczenia bojowe oraz musztra. Zawody sędziowała
komisja pod przewodnictwem mł. bryg. Marka Stącel               
w składzie: asp. szt. Grzegorz Lonc, st. kap. Krzysztof
Wiśniewski, mł. asp. Grzegorz Górski, druhowie: Sylwia
Kuryło oraz Rafał Kochmański.

Poszczególne drużyny uzyskały następujące wyniki:

   KOBIETY:
I OSP Rożniatów
II OSP Pełnatycze

   MĘŻCZYŹNI:
I OSP Maćkówka
II OSP Żurawiczki
III OSP Zarzecze
IV OSP Łapajówka
V OSP Pełnatycze
VI OSP Rożniatów
VII OSP Kisielów

Wyniki z musztry przedstawiają się następująco:

Wyniki z musztry:

Chłopcy:
I miejsce - OSP Białoboki   

GRUPA A (MĘŻCZYŹNI) 
I Miejsce OSP Rożniatów
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