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Boratyn – Chłopice – Dobkowice – Jankowice – Lutków – Łowce - Zamiechów

Stowarzyszenie Miłośników Chłopic, Sołtys wsi Chłopice i Wójt Gminy
zapraszają na

CHARYTATYWNY FESTYN RODZINNY
I TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
O PUCHAR WÓJTA
Chłopice, niedziela 10 lipca 2011
o 13.00 piłkarze rozpoczną rozgrywki „Turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta”,
w którym o trofea rywalizować będą drużyny z terenu gminy
Chłopice. Dodatkową atrakcją sezonu będzie mecz zwycięskiej
drużyny Turnieju z drużyną „Oldboyów”.

od 15.00 na gości czekają liczne atrakcje, m.in.:
- występy artystyczne dzieci i młodzieży
- występ kapeli podwórkowej „MISIE”
- występ zespołu rockowego „OVERCOME”
- przejażdżki bryczką
- atrakcje dla dzieci: zjeżdżalnia, loteria fantowa,
karuzela, itp.
- domowe wypieki, grill, stoiska handlowe

o 20.00 rozpocznie się:

ZABAWA TANECZNA
przy muzyce zespołu „SKYLIGHTS”
Całkowity dochód z imprezy zostanie przeznaczony na cele charytatywne.
Organizatorzy zapraszają do zgłaszania kandydatów do drużyny „Oldboyów”. Zgłoszenia przyjmowane są
w sekretariacie Urzędu Gminy Chłopice, tel. 16-622 24 22 do dnia 5 lipca. Członkami drużyny Oldboyów
mogą być wyłącznie zawodnicy nie zrzeszeniu w klubach sportowych.
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Z ŻYCIA GOSPODARCZEGO GMINY CHŁOPICE ...
W wyniku rozstrzygniętych i wewnętrznych na terenie całej gmiw I kwartale przetargów na terenie ny, na tych odcinkach dróg gdzie w
Gminy Chłopice prowadzone są tym roku nie planujemy wykonania
inwestycje
zamknięcia nawierzchniowego.
- budowa przepustu na rzece Młyn- W dniu 15 czerwca Wójt Gminy
ka w miejscowości Dobkowice- Chłopice podpisał umowę
zadanie finansowane prawie w 100% z Marszałkiem Województwa Podze środków z budżetu państwa jako karpackiego o przyznaniu dotacji na
realizację zadania pt. „modernizacja
dotacja celowa.
- kapitalny remont świetlicy wiejskiej drogi dojazdowej do gruntów rolw miejscowości Lutków- zadanie po nych w miejscowości Łowce”.
części refundowane przez Program Dotacja została przyznana na złożony
Rozwoju Obszarów Wiejskich, dzia- w dniu 09.02.2011r. do Marszałka
wniosek Wójta Gminy Chłopice.
łanie ,,odnowa i rozwój wsi”.
Przyznane środki pochodzą z opłat
Zakupiona koparko ładowarka związanych z wyłączeniem gruntów
pracuje na terenie Gminy Chłopice z produkcji rolnej.
wykonując prace na rzecz Gminy jak Za otrzymane środki w miejscowości
i Gminnego Zarządu Gospodarką Łowce zostanie utwardzone około
Komunalną w Chłopicach. Sprzęt 350 mb drogi wewnętrznej (zagupracuje we wszystkich miejscowo- miennej w kierunku cmentarza). W
ściach naszej gminy wykonując miesiącu czerwcu zostanie ogłoszonastępujące prace:
ny przetarg na budowę kompleksu
- czyszczenie rowów przy drogach sportowego ,,moje boisko ORLIK
2012” . Kompleks ma powstać w
gminnych i wewnętrznych,
- czyszczenie rowów na mieniu ko- miejscowości Zamiechów do końca
2011 roku. Zadanie w 80% dofinanmunalnym,
- usuwanie skutków anomalii pogo- sowane będzie z Ministerstwa Sportu
i Turystyki, oraz Podkarpackiego
dowych typu ( zamuleń),
- usuwanie awarii na urządzeniach Urzędu Marszałkowskiego.
komunalnych.
W dniu 17 czerwca odbył się przeW drugiej połowie miesiąca lipca targ nieograniczony na wykonanie
planujemy wykonać własnym sprzę- remontu świetlicy wiejskiej w Boratem modernizację płyty boiska tynie którego
zakres prac
sportowego w miejscowości Chłopi- obejmuje :
ce. W zakres prac wchodzić będą -docieplenie ścian budynku,
prace typu: nawiezienie ziemi, zniwe- -remont schodów zewnętrznych,
tarasu, wykonanie płyty odbojowej
lowanie terenu, zasianie trawy.
W dniu 07.06.2011r. został rozstrzy- wokół budynku z kostki brukowej
gnięty I przetarg na wykonanie -wykonanie podjazdu dla niepełnoremontu nawierzchni na drogach sprawnych, utwardzenie dróg i
gminnych i wewnętrznych na terenie placów wokół świetlicy z kostki bruGminy Chłopice. W zakres prac kowej.
wchodzi wykonanie w każdej miej- W III kwartale 2011r. planujemy
scowości Gminy Chłopice odcinka w wyniku przetargu wyłonić wykodrogi o nawierzchni bitumicznej, do nawcę na II etap remontu świetlicy
kwoty
zaplanowanej na remonty wiejskiej w Zamiechowie. Zakres
dróg w budżecie gminy na 2011 rok. prac obejmuje: wymianę pokrycia
dachowego oraz termoizolację buPrzewidujemy, iż
w 2011 roku po sporządzeniu pół- dynku. Na ww. zadanie został
rocznej analizy budżetowej jeżeli złożony wniosek
wystąpią rezerwy budżetowe, Rada z programu ,,Program Rozwoju ObGminy część środków przeznaczy na szarów Wiejskich” z działania
II etap przetargu na remonty na- ,,Odnowa i rozwój wsi”.
Tekst: Marek Brudek
wierzchni dróg gminnych.
W pierwszych dniach czerwca został wykonany remont cząstkowy
(łatanie dziur) na drogach gminnych
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Stacja wodociągowa w Chłopicach

W dniu 18 maja 2011 roku
oddano do użytku po modernizacji
stację wodociągową wodociągu
grupowego z wykonanym uzdatnianiem wody dla Gminy Chłopice.
Roboty budowlane
zakończono
29 kwietnia 2011 r. Wykonawcą
zadania jest firma „Gutkowski” z
Leszna. Modernizacja obejmująca
rozbudowę ujęcia i stacji wodociągowej oraz budowę kolektora
tłocznego w miejscowości Chłopice
została zrealizowana zgodnie
z zawartą umową na wartość
1.244.719,21 zł brutto. Inwestycja
współfinansowana jest w 50% ze
środków Unii Europejskiej
z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013. Modernizacja polegała na wybudowaniu
nowego, większego budynku oraz
zainstalowaniu urządzeń do uzdatniania i wytrącania z wody nadmiaru
manganu i żelaza. Mieszkańcy gminy
korzystający
z wodociągu grupowego mają teraz
dostarczaną wodę uzdatnioną, bez
nadmiaru wyżej wymienionych szkodliwych dla zdrowia związków.
Ponadto wymieniono wszystkie urządzenia związane z wydobyciem
oraz przesyłem wody przez wodociąg
gminny co zapewni mniej awaryjną
pracę stacji wodociągowej, a tym
samym ciągłą dostawę bardzo dobrej

jakości wody dla wszystkich Odbiorców.

Automatyczne szafy sterownicze na
stacji wodociągowej

Oprac.W. Gołąb, Fot. M Buczko
Zakup pomp półszlamowych dla
Ochotniczych Straży Pożarnych
Jednostki
Ochotniczych
Straży Pożarnych z Jankowic oraz
Zamiechowa otrzymają nowe pompy
półszlamowe.
Na początku kwietnia br.
Gmina Chłopice złożyła wniosek do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Rzeszowie o dotację na zadania nieinwestycyjne pt. „Zakup 2 szt. pomp
półszlamowych EMP 205T dla Jednostek OSP w Jankowicach oraz OSP
w Zamiechowie”. Dnia 27 kwietnia
Zarząd WFOŚiGW podjął decyzję o
zapewnieniu przyznania środków na
realizację ww. przedsięwzięcia w
formie dotacji.

Zakup pomp dla wymienionych jednostek OSP pozwoli
podnieść poziom działań ratowniczych, a przede wszystkim usprawnić
działania przeciwpowodziowe prowadzone zarówno na terenie tych
miejscowości, jak i terenie całej gminy.
Oprac. G. Kawecki

Pompa półszlamowa EMP 205T

_______________________________________________________________________

Odkrycia archeologiczne na budowie autostrady A4
Nie ma na razie mowy o żadnych innych nowych terminach zakończenia budowy autostrady - stwierdził
Krzysztof Waśko z Budimexu dyrektor kontraktu autostrady odcinka Jarosław-Radymno. Wyjaśnił, że
pomimo niewątpliwych utrudnień i miejscowych opóźnień
związanych z pracami archeologicznymi, firma Budimex
stara się tak organizować prace aby dotrzymać wyznaczonych terminów zakończenia budowy.

Na terenie, na którym powstaje 25kilometrowy odcinek autostrady
A-4 JarosławRadymno archeolodzy dokonali odkryć o ogromnej
wartości historycznej.
Na trasie przyszłej autostrady A4 prace drogowców przeplatają się z pracami archeologów, okazuje się
że jest to teren obfitujący w znaleziska
o nieocenionej wartości historycznej.
W dniu 10 czerwca 2011 r. na terenie budowy autostrady A4, na wysokości Węzła Radymno, odbyło się
spotkanie informacyjne z udziałem przedstawicieli prasy
i mediów poświęcone odkryciom archeologicznym na
terenie inwestycji. Spotkanie zorganizowane zostało
wspólnie przez: Fundację Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego działającą przy Uniwersytecie Rzeszowskim,
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Rzeszowie oraz firmę Budimex SA
- Generalnego Wykonawcę autostrady A4 JarosławRadymno.
Budowa 25-kilometrowego odcinka ruszyła
w sierpniu 2010 roku. Termin realizacji inwestycji wyznaczono na kwiecień 2012 roku.

Odkryte znaleziska przedstawił i opisał podczas
prezentacji prof. archeologii Sylwester Czopek
z Uniwersytetu Rzeszowskiego:
Takich badań na Podkarpaciu nigdy jeszcze nie było i są
to jedne z największych badań na terenie Polski. Największymi perełkami, które znaleźliśmy, są pochówki
z epoki neolitu i brązu z bogatym wyposażeniem. To wielkie archiwum a zarazem przekaz źródłowy, który
pozostawili po sobie nasi przodkowie. Gdybyśmy to
wszystko zniszczyli bez należytego zbadania, to nasi potomkowie by nam tego nie wybaczyli. Na tym odcinku
zebrano ogromną ilość, właściwie setki tysięcy sztuk materiałów archeologicznych. Zbiorów tych wystarczyłoby na
wyposażenie całkiem nowego muzeum.

Obecnie wszystkie planowe prace archeologiczne
dobiegły końca, ale jak mówi Wiesław Sowa zastępca
dyrektora Rzeszowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad:
W każdym przypadku napotkania, podczas prac ziemnych,
nowych znalezisk archeologicznych przepisy nakazują
wstrzymać prace budowlane na 1 miesiąc i udostępnić ten
teren archeologom. Jeśli znalezisko przedstawia wyjątkową wartość, to Wojewódzki Konserwator Zabytków może
przedłużyć okres wstrzymania robót nawet do pół roku.
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Podczas prowadzenia badań archeologicznych w okolicy
Mirocina znaleziono m.in. bogato wyposażony grób władcy sprzed pięciu tysięcy lat. Z okresu kultury
mierzanowickiej pochodzą kolejne odkrycia - pojedynczy
grób i charakterystyczne dla tego okresu jamy. Na trasie
budowy odkryto właściwie całe osady ludzkie
z zachowanymi śladami po zabudowaniach, studniach itp.
Odkryto także duże ilości przedmiotów codziennego użytku, takich jak narzędzia kamienne, kamienne groty strzał,
naczynia ceramiczne.
Na razie będziemy pokazywać część z nich w Muzeum
Okręgowym w Rzeszowie. Na pewno zostanie wydana
specjalna publikacja na temat odkryć dokonanych na budowie autostrady, ale to dopiero po zakończeniu
specjalistycznych badań tych wszystkich znalezisk
i eksponatów – stwierdził profesor.

DOBKOWICE - pochówek kobiety
z widocznym wyposażeniem

Budowa autostrady w liczbach
Prace przy budowie, którą prowadzi Budimex, trwają bez
przerwy, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Łącznie
na tym odcinku pracuje prawie 800 osób, z czego 90 osób
to kadra inżynierska i administracyjna.
Na 25-kilometrowym odcinku powstanie m.in. 13 wiaduktów autostradowych, 10 wiaduktów drogowych, 7
przepustów dla małych zwierząt oraz węzeł autostradowy
Radymno. Na tym etapie na budowie pracuje 250 maszyn
budowlanych, transport materiałów wykonuje 300 samochodów. Na wybudowanie 25-kilometrowego odcinka
autostrady potrzeba 1,5 mln ton kruszyw.
Oprac. M. Buczko
CHŁOPICE - podwójny pochówek
kultury mierzanowickiej

________________________________________________________

„BECIKOWE”
samość osoby ubiegającej się o „becikowe”,
zaświadczenie z banku o posiadanym rachunku bieżącym (w przypadku braku konta – zapomoga będzie
wypłacona w kasie Urzędu Gminy
w Chłopicach), aktualne zaświadczenie Ośrodka Pomocy Społecznej potwierdzające nie ubieganie się
współmałżonka o wypłatę jednorazowej zapomogi
z tytułu urodzenia się dziecka w miejscu zameldowania
(w przypadku zameldowania współmałżonka poza
terenem Gminy Chłopice)
Od 01.01.2012 r. będzie obowiązywać nowy
warunek uprawniający do jednorazowej zapomogi
z tytułu urodzenia dziecka oraz dodatku do zasiłku
rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, a mianowicie:
pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż
od 10 tygodnia ciąży do porodu oraz przynajmniej
raz w każdym trymestrze ciąży korzystanie kobiety
ze świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej
opieki zdrowotnej, ambulatoryjnych świadczeń
specjalistycznych
oraz
leczenia
szpitalnego.
W związku z powyższym, jeśli strona składająca wniosek o wypłatę w/w świadczeń nie będzie posiadać

Narodziny dziecka są niezwykle ważnym wydarzeniem w życiu każdej rodziny. Z tytułu jego
urodzenia rodzice mogą ubiegać się o jednorazową
zapomogę w wysokości 1.000 zł (tzw. „becikowe”)
niezależną od wysokości dochodów oraz o dodatek do
zasiłku rodzinnego w wysokości 1.000 zł. Żeby otrzymać dodatek do zasiłku rodzinnego należy złożyć
wniosek o zasiłek rodzinny, który przysługuje, jeśli
m.in. dochód rodziny nie przekracza ustalonego kryterium dochodowego rodziny - 504,00 zł/os. lub
583,00zł/os., gdy członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub
orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności. Wniosek o wypłatę jednorazowej
zapomogi z tytułu urodzenia dziecka można złożyć
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Chłopicach, pokój nr 18, w terminie 12 miesięcy od
dnia narodzin dziecka. Do wniosku należy dołączyć:
odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie
lekarskie potwierdzające co najmniej jedno badanie
kobiety w okresie ciąży, wystawione przez lekarza
ginekologa lub położną, dokument stwierdzający toż-
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odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego – straci
prawo do świadczeń pieniężnych związanych
z urodzeniem dziecka.
Artykuł opracowano wg stanu prawnego na
dzień 13.06.2011 r.

Oprac. Barbara Kuźniar

CO SŁYCHAĆ W NASZYCH SZKOŁACH
Egzaminy zewnętrzne
w szkołach podstawowych
i gimnazjach w 2011 roku z terenu
Gminy Chłopice.
Sprawdzian po klasie szóstej
Szkoły Podstawowej ma
charakter:
- powszechny (zdają go wszyscy
uczniowie, z wyjątkiem upośledzonych
umysłowo
w
stopniu
umiarkowanym, znacznym
i głębokim),
- obowiązkowy (jeżeli ktoś nie przystąpi do sprawdzianu, będzie musiał
powtórzyć szóstą klasę),
- ponadprzedmiotowy (bada umiejętności z języka polskiego, matematyki,
przyrody, historii i tzw. ścieżek międzyprzedmiotowych),
- zewnętrzny (uczniowie piszą
w swoich szkołach; zakodowane prace sprawdzają egzaminatorzy OKE).
Sprawdzian nie wykracza poza treści zawarte w podstawie
programowej kształcenia ogólnego.
Podczas sprawdzianu jest
oceniany poziom opanowania umiejętności ujętych w pięć obszarów
standardów wymagań egzaminacyjnych: czytanie, pisanie, rozumowanie,
korzystanie
z informacji, wykorzystywanie wiedzy
w
praktyce.
Sprawdzianu nie można nie zdać.
Wynik ma znaczenie tylko informacyjne i nie powinien być podstawą do
prowadzenia jakiejkolwiek selekcji.
Każdy uczeń, który ukończył szkołę
podstawową, niezależnie od wyników
sprawdzianu musi być przyjęty do
gimnazjum
w swoim rejonie, jeśli nie ukończył 16
roku
życia.
Uczniowie, którzy do sprawdzianu nie
przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły

podstawowej i przystąpić do sprawdzianu w roku następnym
Egzamin gimnazjalny - podczas
którego
sprawdzane
są
opanowane wiadomości
i umiejętności nabyte podczas nauki w
gimnazjum. Jest on powszechny
i obowiązkowy. Przystąpienie do
egzaminu jest jednym z warunków
ukończenia szkoły. Laureaci olimpiad
przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy
przedmiotów objętych egzaminem są
zwolnieni
z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń
uzyskuje z danej części egzaminu
maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę
maksymalnej możliwej do osiągnięcia
liczby punktów rekrutacyjnych do
szkół ponadgimnazjalnych Egzamin
jest zewnętrzny, sprawdzany przez
egzaminatorów powołanych przez
dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są
kodowane, sprawdzający nie wiedzą
czyje prace sprawdzają. Wyniki egzaminu w formie zaświadczenia
uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu samego
egzaminu Nie ma możliwości niezdania egzaminu - jeśli uczeń się na nim
stawi, egzamin będzie zaliczony. Jeśli
uczeń nie odpowie na żadne pytanie,
otrzyma jedynie wynik 0 punktów, z
którym będzie startował w rekrutacji
do szkół ponadgimnazjalnych.
Egzamin składa się z trzech części:
- humanistycznej - w której sprawdzana jest wiedza z języka polskiego,
historii, wiedzy
o społeczeństwie i sztuki
matematyczno-przyrodniczej
sprawdzana jest wiedza z biologii,
chemii, fizyki i astronomii, geografii
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i matematyki
- językowej (wprowadzony przez
MEN od roku szkolnego 2008/2009)
sprawdzana jest wiedza
z nowożytnego języka obcego (do
wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski
i włoski).
Sprawdziany klas 6 w Szkołach
Podstawowych odbyły się 5 kwietnia
2011r. natomiast egzaminy gimnazjalne odbywały się od 12 do 14
kwietnia 2011r.od godziny 9.00.
W maju 2011r. OKE ogłosiła
wyniki ze sprawdzianów po klasie 6tej szkoły podstawowej.
Maksymalnie można było uzyskać 40
pkt.
Szkoły mogły osiągnąć:
wynik niski – uczniowie ze staninów
1-3,
wynik średni – uczniowie ze staninów
4-6,
wynik wysoki – uczniowie ze staninów 7-9
W Gminie Chłopice punktacja
przedstawia się następująco:
• Szkoła Podstawowa w Chłopicach
z liczbą 14 uczniów uzyskała średnio
wynik 23,79 pkt, co daje 4 stanin
szkoły,
• Szkoła Podstawowa w Jankowicach
z liczbą 14 uczniów uzyskała średnio wynik 28,29 pkt, przy 7 staninie
szkoły,
• Szkoła Podstawowa
w Dobkowicach z liczbą 5 uczniów
uzyskała średnio wynik 25,60 pkt,
osiągnęła 6 stanin szkoły,
• Szkoła Podstawowa w Zespole
Szkół w Łowcach z liczbą 17
uczniów uzyskała średnio wynik
21,82 pkt, co daje 3 stanin szkoły,
• Szkoła Podstawowa w Zamiechowie
z liczbą 8 uczniów uzyskała średnio
wynik 26,50 pkt., co daje 6 stanin
szkoły. Statystyczny uczeń klasy
szóstej w rejonie działania Okręgo-

wej Komisji Egzaminacyjnej
w
Krakowie (województwa: lubelskie,
małopolskie
i podkarpackie) rozwiązujący arkusz
standardowy uzyskał na sprawdzianie
25,89 punktu, co stanowi 64,73%
punktów możliwych do uzyskania.
Średnie wyniki uczniów
w poszczególnych województwach
różnią się o około 1 punkt. Najczęściej pojawił się wynik 30 punktów.
Wyniki uczniów w zakresie
poszczególnych obszarów umiejętności są zróżnicowane. Najlepiej zostały
przez uczniów opanowane umiejętności
w
zakresie
czytania
i
rozumowania. W rejonie OKE w Krakowie za zadania sprawdzające te
umiejętności uczniowie otrzymali
odpowiednio 83,38% punktów i
67,68% punktów. Najsłabiej uczniowie opanowali umiejętności w
obszarze wykorzystywania wiedzy w
praktyce, uzyskując 51% możliwych

do uzyskania punktów. Niewiele lepiej opanowana została przez
szóstoklasistów umiejętność pisania.
Za zadania z tego obszaru otrzymali
57% punktów możliwych do uzyskania.
Wyniki szkół
W rejonie OKE w Krakowie sprawdzian uczniów klas szóstych odbył się
w 3335 szkołach podstawowych.
Wynik średni dla szkoły w rejonie
OKE w Krakowie wynosi 25,44 punktu, czyli 63,6% punktów możliwych
do uzyskania. Najwięcej szkół uzyskało wynik 28 punktów. Najniższy
wynik szkoły to 10,5 punktu, najwyższy 35,9 punktu. Rozstęp między
wynikami poszczególnych szkół w
rejonie OKE w Krakowie wynosi
ponad 25,4 punktu. Najwyższe wyniki
uzyskały szkoły podstawowe zlokalizowane
w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, najniższe – szkoły wiejskie.

Im większa miejscowość, tym wyższy
średni wynik szkół. Różnica między
średnimi wynikami szkół w dużych
miastach i na wsiach wynosi 2,7
punktu.
Wyniki z egzaminów gimnazjalnych.
Maksymalnie można było uzyskać 50
pkt.
Gimnazjum w Boratynie z liczbą 36
uczniów uzyskało z części humanistycznej średni wynik 23,11 pkt, co
dało 4 stanin, w części matematyczno
– przyrodniczej 20,53 pkt. 3 stanin.
Gimnazjum w Zespole Szkół
w Łowcach z liczbą 43 uczniów uzyskało w części humanistycznej średni
wynik 20,42 pkt., przy 3 staninie, w
części matematyczno – przyrodniczej
20,14 pkt. również przy 3 staninie
Tekst: Katarzyna Janusz
i Lucyna Prochownik

______________________________________________________________________
Uczennica Szkoły Podstawowej w Chłopicach wyróżniona w konkursie plastycznym.
Uczennica klasy III Szkoły Podstawowej w Chłopicach Wiktoria Koniuszy otrzymała wyróżnienie za udział
w konkursie plastycznym pt. : „TO MY! – MALI ARTYŚCI”, który organizowany był pod honorowym patronatem
Posłów na Sejm RP Andrzeja Ćwierza i Tomasza Kuleszy. Organizatorem tego konkursu była Szkoła Podstawowa Nr
11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu. Rozstrzygnięcie konkursu połączone
z wręczeniem nagród odbyło się 22 maja 2011r. podczas pikniku rodzinnego w Jarosławiu w ogrodach Klasztoru OO.
Reformatów.
Oprac. SP Chłopice
w Jankowicach. Z okazji dnia dziecka szkoły zostały
zaproszone do prowadzonego przez to nadleśnictwo
gospodarstwa. W wyjeździe udział wzięli wszyscy
uczniowie szkoły podstawowej w Chłopicach oraz
odział przedszkolny, a także wychowawcy i inni nauczyciele. Po dotarciu na miejsce odbyła się krótka
prezentacja tradycji i obyczajów koła łowieckiego oraz
przedstawienie członków organizacji. Następnie odbył
się konkurs przyrodniczy w którym udział wzięli zarówno młodsi jak i starsi uczniowie, zatem został on
przeprowadzony w dwóch grupach wiekowych.. Dzieci
chętnie uczestniczyły w zabawie tanecznej, zawodach
w
strzelaniu do celu oraz grze w rzutki. Dla najmłodWiktoria Koniuszy podczas wystawy prac konkursoszych zorganizowany został konkurs plastyczny.
wych.
Organizatorzy zadbali o poczęstunek. Jedną z najwięk______________________________________________
szych atrakcji okazała się być wata cukrowa po którą
ustawiła się długa kolejka. Dzieci zostały także poczęDzień Dziecka wśród myśliwych
stowane pieczoną nad ogniskiem kiełbasą, ciasteczkami
01.06.2011r. uczniowie Szkoły Podstawowej
oraz popcornem.
w Chłopicach uczestniczyli w dniu dziecka zorganizowanym przez Wojskowe Koło Łowieckie „Ryś” w
Woli Zaleskiej. Tydzień później do Zaleskiej

Woli udały się także dzieci ze Szkoły Podstawowej
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Wisłą. W drugim dniu wycieczki dzieci wędrowały
szlakiem Jana Pawła II w Wadowicach. Poznały miejsca w których urodził się i mieszkał jako dziecko Karol
Wojtyła. Zwiedziły kościół, w którym znajdują się
relikwie błogosławionego Jana Pawła II. Pobyt w Wadowicach zakończył się degustacją ,,papieskich
kremówek’’. Końcowym etapem wycieczki był Zatorland – największy w Polsce ruchomy park dinozaurów.
Przewodnik przedstawił etapy rozwoju dinozaurów.
Wiele rozrywek czekało na dzieci w miasteczku zabaw
obok Zatorlandu (karuzela, rodeo, ,,pociąg na dziki
zachód’’ i różnego rodzaju gry).
Odpoczynek przy pieczonej kiełbasce...

Odbył się także konkurs muzyczno-taneczny. Wszystkie klasy przedstawiły wcześniej przygotowane tańce i
piosenki. Pierwsze miejsce zajął oddział przedszkolny
SP w Chłopicach. Specjalne wyróżnienie otrzymał
uczeń klasy V Adrian Brodowicz, który zatańczył swój
popisowy taniec oraz zaśpiewał przygotowaną przez
siebie piosenkę. Na zakończenie pełnego atrakcji dnia
uczniowie odebrali dyplomy przyznane we wszystkich
odbywających się konkursach.

___________________________________
Kraków, Wadowice, Zatorland…

Przejażdżka pociągiem na dziki zachód.

Dzięki wsparciu finansowemu Wójta Gminy
Chłopice Andrzeja Czyża, który pokrył koszty przejazdu więcej dzieci mogło utrwalić sobie nabytą już
wiedzę z historii, z zachowania się w miejscach publicznych i przeżyć wiele radości z atrakcji
zapewnionych przez organizatorów i opiekunów wycieczki.
W imieniu rodziców, uczniów serdecznie Panu
Wójtowi dziękujemy.- dyrektor szkoły i opiekunowie.

W dniach 8-9. 06. 2011r. odbyła się wycieczka
uczniów Szkoły Podstawowej w Chłopicach i Filii
w Boratynie. Uczestniczyło w niej 34 uczniów i 4
opiekunów. Trasa wycieczki wiodła przez Kraków,
Wadowice, Zatorland. Po przyjeździe do Krakowa
uczestnicy wycieczki pod okiem opiekunów
i ratowników korzystali z atrakcji parku wodnego.

Oprac. SP Chłopice

_________________________________________

Powiatowe zawody
mini piłki nożnej Chłopców
W dniu 9 VI 2011r. w Wólce Pełkińskiej odbyły się Powiatowe Zawody w mini piłce nożnej
chłopców w kategorii szkół podstawowych.
W zawodach uczestniczyło 10 drużyn z terenu powiatu
jarosławskiego. Gminę Chłopice reprezentowała
ośmioosobowa drużyna ze Szkoły Podstawowej
w Chłopicach, w skład której wchodzili uczniowie klas
V-VI. Opiekunami uczniów byli: Katarzyna Koniuszy
i ks .Maciej Małek. Chłopcy rozegrali 4 mecze przy
entuzjastycznym dopingu uczniów klasy 5 naszej szkoły. Zdobyte przez naszych zawodników punkty
pozwoliły im na zajęcie VII miejsca. Uczestnictwo
w tych zawodach było dla uczniów wielkim przeżyciem. Pozwoliło im na zmierzenie się

Wodne szaleństwa nie miały końca…

Następnie zwiedzali Stare Miasto, Sukiennice, Barbakan, Kościół Mariacki, Katedrę na Wawelu – kryptę
prezydencką. Dzieci dowiedziały się wielu ciekawych
wiadomości o Krakowie przekazanych przez przewodnika. Atrakcją było zejście do Smoczej Jamy nad
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z najlepszymi drużynami całego powiatu. Młodzi sportowcy mieli okazję rozegrać mecze na profesjonalnym
boisku zbudowanym w ramach rządowego projektu
„Orlik”.
Oprac. SP Chłopice

________________________________________________________________
Gimnazjaliści z Boratyna w Turnieju Coca-Cola Cup 2011
W tym roku szkolnym ruszyła XIII edycja Turnieju Piłkarskiego Coca-Cola Cup 2011. Do turnieju
mogły się zgłaszać gimnazjalne drużyny chłopców i dziewcząt. Główną nagrodą dla uczestników XIII edycji
turnieju Coca – Cola Cup jest wyjazd do Doniecka - jednego z miast - gospodarzy UEFA EURO 2012TM. Okazało
się, że mimo dużej konkurencji uczniowie Publicznego Gimnazjum w Boratynie dostali się do etapu wojewódzkiego tych rozgrywek – i to zarówno dziewczęta jak i chłopcy. Spośród 250 zgłoszonych drużyn, chłopcy zajęli
9 miejsce w województwie podkarpackim, a dziewczyny 5 miejsce na 117 uczestniczących ekip. Za uczestnictwo
drużyn w turnieju szkoła otrzymała dwa komplety strojów sportowych firmy adidas.
Oprac. Dorota Tymcio

Uczniowie Gimnazjum w Boratynie z nauczycielem wychowania fizycznego Panem Januszem Szczepańskim

_________________________________________________________________________________

XVII Salon Literacki w Dworze w Boratynie
29 maja 2011r. w Zespole DworskoPałacowym w Boratynie odbył się XVII Salon Literacki , dedykowany Matkom. W tomiku „Trochę serca”
znalazły się wiersze gimnazjalistek: Sabiny Kościuk (
klasa 1a) i Marty Kureckiej (klasa 2). Imprezę swoim
patronatem objął Poseł na Sejm RP Mieczysław Golba
oraz Starosta Jarosławski Jerzy Batycki, wsparcia finansowego udzielili: Wójt Gminy Chłopice, Wójt
Gminy Pawłosiów, Wójt Gminy Rokietnica i Wójt
Gminy Wiązownica a także inne instytucje i firmy.
Oprac. D. Tymcio
Na zdj. Sabina Kościuk ze śpiewakiem operowym
Armandem Perykietko
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Kurs ratownika drogowego w Gimnazjum w Boratynie
1 czerwca 2011r. w Publicznym Gimnazjum w Boratynie odbył się egzamin na Ratownika Drogowego. Kurs rozpoczął
się w kwietniu, prowadzili go: właściciel prywatnej szkoły jazdy i ratownik drogowy Władysław Buczek, instruktor
ratownictwa drogowego PZM Janusz Sieradzki, lekarz medycyny Tadeusz Zając, przedstawiciel Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu Wojciech Sosnowski. Uprawnienia Ratownika Drogowego otrzymało 12
uczestników kursu.
Oprac. D. Tymcio

Program stypendialny dla uczniów gimnazjum
4 maja 2011r. została ogłoszona przez Urząd
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego lista rankingowa wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów
szkół gimnazjalnych w ramach projektu pn. „Program
stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z
terenu województwa podkarpackiego”
w roku 2010/2011 Spośród przyjętych 887 wniosków,
stypendium przyznano 488 uczniom. Na 231 miejscu
znalazł się uczeń 2 drugiej klasy Publicznego Gimnazjum
w Boratynie – Michał Naspiński.
Oprac. D. Tymcio

_______________________________________________________________________
To już druga rocznica...
2 czerwca Szkoła Podstawowa im. prof. Stefana Myczkowskiego w Jankowicach obchodziła drugą rocznicę nadania
szkole imienia. Dzień ten ma już swoją tradycję i niepowtarzalny przebieg. Dla uczniów i nauczycieli jest wolny od
zajęć dydaktycznych. W tym roku udział w szkolnym święcie wzięli zaproszeni goście: wójt Gminy Chłopice Andrzej
Czyż, prezes JSO i PZ Teresa Krasnowska, radny Jankowic Franciszek Kiszka oraz sołtys Agnieszka Kiełt, były
dyrektor szkoły Waldemar Matwij , a także sponsorzy: Anna Majcher- dyrektor Zakładu Doświadczalnego
w Ożańsku i Tadeusz Jendryka. Mszę św. z tej okazji odprawił ks. Maciej Małek, a uroczystą homilię wygłosił ks.
Proboszcz Jacek Książek. Druga część ceremonii rozpoczęła się w szkole od złożenia kwiatów i zapalenia znicza przy
pamiątkowej tablicy przez dyrektora szkoły Krystynę Kmiecik. Następnie uczniowie przypomnieli biografię patrona
szkoły, a zaproszeni goście w swoich przemówieniach nawiązywali do tej niezwykłej postaci. Bardzo ciekawe były
wspomnienia o profesorze Teresy Krasnowskiej- prezes JSOi PZ, która osobiście zetknęła się z nim podczas studiów
w Krakowie. Podkreśliła niepowtarzalną osobowość, skromność profesora oraz jego wspomnienia dotyczące miejsca
pochodzenia – Jankowic. Wskazała też na aktywny wkład szkoły w promowanie zdrowia, co miało swój wymiar
w uzyskaniu w tym roku szkolnym wojewódzkiego certyfikatu Szkół Promujących Zdrowie. Uroczystość uświetniła
część artystyczna pt.: „Chronić przyrodę, to znaczy chronić człowieka” przygotowana przez nauczycielkę Joannę Kurecką i uczniów naszej szkoły. Uczennice z kl. V zaprezentowały współczesny taniec, a swój talent wokalny

odsłoniła Karolina Lorynowicz.

Występ artystyczny uczniów Szkoły Podstawowej w Jankowicach.

Tekst: Anna Wota
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SP Zamiechów:

„Promujemy zdrowie, nie dlatego, że jest ono ważne,
ale dlatego, że bez niego wszystko inne jest nieważne”.

W dniu 13 maja 2011r. w Szkole Podstawowej im. Stefanii Lanoszanki w Zamiechowie odbyło się spotkanie, na
którym przedstawione zostały wyniki przeprowadzonej ewaluacji pracy Szkoły Promującej Zdrowie w obszarze pięciu
standardów w związku z przygotowaniem wniosku dla kapituły przy Ministerstwie Edukacji Narodowej przyznającej
szkole Krajowy Certyfikat Promocji Zdrowia. Udział w spotkaniu wzięli Rodzice, Uczniowie, wykładowca Wyższej
Szkoły Zawodowej w Jarosławiu Pani Bogumiła Hołowacz i jednocześnie przedstawicielka Centrum OrganizacyjnoKoordynacyjnego ds. Transplantacji „POLTRANSPLANT”, Pani Teresa Krasnowska - Prezes Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia, równocześnie Rejonowy Koordynator Podkarpackiej sieci Szkół Promujących
Zdrowie, Pan Andrzej Czyż- Wójt Gminy Chłopice, Pani Łucja Lichota- Przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Bogumiła Kokocka- Dyrektor Szkoły w Zamiechowie, Pan Marek Bilinkiewicz- Sołtys wsi Zamiechów.

Tekst: Renata Tarnawska, Fot. Roman Kokocki

____________________________________________________________________________________________

Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Łowcach
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Łowcach byli finalistami ogólnopolskiego konkursu
" Bądź bezpieczny". W dniach 27-28 kwietnia bieżącego roku firma Renault- główny organizator i sponsor zaprosiła
pięciu finalistów z różnych stron Polski do Warszawy, gdzie odbyła się rywalizacja o wyjazd do Paryża. I choć tym
razem zwyciężyła szkoła spod Szczecina, to sam pobyt w Warszawie był wielkim wyróżnieniem dla uczniów i ich opiekunów. Uczniowie mieli zagwarantowane liczne atrakcje tj. wizyta w Centrum Nauki Kopernik, zwiedzanie Starego
Miasta, obejrzenie filmu w kinie 3D IMAX a także pobyt w Parku Rozrywki. Celem głównym był występ w Teatrze
Buffo i zaprezentowanie programu promującego nagrodzony wcześniej plakat. Występ uczniów koła plastycznego
z Łowiec, który przygotowała p. Izabela Wajda bardzo się podobał.
Kwiecień był wyjątkowo udanym miesiącem dla Zespołu Szkół w Łowcach. Okazało się bowiem, że szkoła
otrzymała zaszczytny tytuł "Szkoła Odkrywców Talentów", nadawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Gratulacje wysłała pani Minister Katarzyna Hall oraz pani Poseł Renata Butryn.

Młodzież szkolna podczas występu w Warszawie

Zwiedzanie Warszawy
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KULTURA W GMINIE CHŁOPICE

_____________________________________________________________________
Aktywne Chłopice
i słodko. Impreza odbyła się pod hasłem: „W świecie
bajek”. Dzieci w wieku od 2 do 13 lat brały udział
w licznych konkursach z nagrodami i bawiły się przy
dyskotekowych rytmach

Choć wioska niewielka, to udało się przygotować
w ostatnim czasie dwie lokalne uroczystości. Pierwsza to
obchody Dnia Matki i Ojca. Uroczystość rozpoczęła się
wystąpieniem Sołtysa Wsi Chłopice, który przywitał
wszystkich zgromadzonych oraz złożył serdeczne życzenia rodzicom. Zgromadzeni w Świetlicy Wiejskiej w
Chłopicach 29 maja rodzice, mieli okazję zobaczyć swoje
pociechy w montażu muzyczno- słownym pt: „Sercem za
serce”. Wzruszające było jak młodzież recytowała wiersze polskich poetów i wykonywała nastrojowe piosenki.

Chłopicka młodzież podczas części artystycznej
Konkurs: „Taniec z balonem”

Po występie artystycznym zgromadzonym rodzicom życzenia złożyli Wójt Gminy Chłopice Andrzej
Czyż oraz Ksiądz Proboszcz Jacek Książek. Uroczystość przygotowali: Sołtys Wsi Chłopice Jan Lotycz,
Kierownik Biblioteki Samorządowej Iwona Myłek
oraz Stowarzyszenie Miłośnicy Chłopic.

Pomimo sporego upału słodkie upominki, dobra zabawa,
wprowadziły wszystkich uczestników w dobry nastrój.
Przygotowała i prowadziła imprezę Kierownik Biblioteki
Samorządowej w Chłopicach Iwona Myłek oraz pracownik Filii w Łowcach Agata Bury. Zorganizowanie
ww. imprez nie byłoby możliwe bez pomocy Wójta
Gminy Chłopice Andrzeja Czyża, który finansowo
wsparł tę inicjatywę.
I. Myłek
______________________________________________

Łowce także świętowały...
26 maja to jeden z najpiękniejszych dni w roku.
W końcu to święto wszystkich mam. Nie ulega wątpliwości, że każda mama jest wyjątkowa. Przekonały się o tym
panie które przybyły 29 maja na uroczystość Dnia
Matki do Świetlicy Wiejskiej w Łowcach. Podczas
spotkania miejscowa młodzież i dzieci przygotowały
program słowno- muzyczny pt. ,, Dziękuję ci mamo”. Na
koniec dzieci wręczyły mamom własnoręcznie wykonane
kwiaty.
Biblioteka Samorządowa w Chłopicach-Filia
Łowce zorganizowała w Świetlicy Wiejskiej zabawę
z okazji Dnia Dziecka, która odbyła się 11 czerwca
2011 o godzinie 15.00.

Słodki poczęstunek w Świetlicy Wiejskiej
w Chłopicach

Drugą imprezą był oczekiwany przez wszystkich
milusińskich Dzień Dziecka, który odbył się 4 czerwca
w Świetlicy Wiejskiej w Chłopicach. Było wesoło
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Dzień Dziecka w Jankowicach
Niedzielne, słoneczne popołudnie w dniu
5 czerwca 2011 r. dla mieszkańców wsi
i społeczności szkolnej z Jankowic stało się okazją
do wspólnego spotkania poświęconego obchodom
Dnia Dziecka. Uroczystość rozpoczęła się
o godzinie 15 –tej przy budynku świetlicy wiejskiej w Jankowicach. Wszystkich przybyłych
gości przywitała Agnieszka Kiełt sołtys wsi Jankowice i zarazem
Prezes Stowarzyszenia
Jankowiczanie. W ciepłych i serdecznych słowach zwróciła się do zebranych i wskazała jak
ważną rolę w dzisiejszym społeczeństwie odgrywają dzieci. Podsumowując Pani Agnieszka
podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się
do zorganizowania Dnia Dziecka w Jankowicach.
W tym miejscu ze szczególnymi słowami zwróciła
się do członków i członkiń Stowarzyszenia Jankowiczanie, członków Rady Sołeckiej, Pani
Iwony Gąski ze Szkoły Podstawowej
w Jankowicach, która prowadziła konkursy
i zabawy dla dziećmi oraz Panu Krzysztofowi
Kureckiemu, który umilał czas muzyką i zabawną
anegdotą . Po tych wzruszających słowach nastąpiła druga część uroczystości tj. zabawy, konkursy
i tańce. Atrakcją dla najmłodszych była trampolina
i zjeżdżalnia. Nie brakowało konkurencji i rozgrywek sportowych. Była wata cukrowa, lody,
kiełbasa pieczona na grillu, jednym słowem niebo
na ziemi.

Dzień Matki w Świetlicy w Łowcach

Podczas zabawy odbyły się liczne konkursy z nagrodami, tańce przy dyskotekowych
rytmach oraz poczęstunek dla dzieci w formie
„szwedzkich stołów”. Największe zainteresowanie
wzbudziła zabawa „gorąca czapka”, ,,taniec
z balonem”, ,,balonowy wyścig”, ,,sztafeta kangurów”, ,,rzut do celu”, ,,zabawa
z krzesełkami”.

Zabawa z okazji Dnia Dziecka w Łowcach

Słowa wdzięczności należą się panu Wójtowi Gminy Chłopice Andrzejowi Czyżowi,
Firmie Sanex Sp. z o.o w Łowcach, Firmie AsComp Joanna Gilarska, Firmie Arkada- pan
Józef Siwoń, Sołtysowi Wsi Łowce panu Andrzejowi Kuraszowi, Aptece ,,Vita”
w Łowcach., którzy wsparli finansowo tą inicjatywę.
Opr. i fot: Agata Bury
Szaleństwa na trampolinie

Tekst: Sylwia Bogacz-Plichta
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mikroprzedsiębiostw oraz Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej: od 4 lipca 2011 r. do 25
lipca 2011 r.
Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej
Grupy Działania Stowarzyszeniu „Z Tradycją
w Nowoczesność”, Pawłosiów nr 88, 37 – 500 Jarosław , w godzinach od 8.00 – do 15.00.
Tryb składania wniosków Kompletny wniosek
wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym
w niniejszym ogłoszeniu.
Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym
na
stronach
internetowych:
Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod
adresem: www.wrota.podkarpackie.pl oraz na stronie
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją
w
Nowoczesność”
pod
adresem:
www.ztradycjawnowoczesnosc.pl Wnioski można
również pobrać bezpośrednio w instytucjach wskazanych powyżej.
Minimalne wymagania oraz kryteria wyboru dla
poszczególnych działań przez Lokalną Grupę Działania, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju,
w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR oraz wykaz
dokumentów niezbędnych do wyboru operacji w ramach poszczególnych działań przez Lokalną Grupę
Działania udostępnione są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod
adresem: www.wrota.podkarpackie.pl a także na stronie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie
„Z
Tradycją
w
Nowoczesność”
www.ztradycjawnowoczesnosc.pl oraz do wglądu
w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie
„Z Tradycją w Nowoczesność” w Pawłosiowie.

Informacja o bezpłatnych poradach
prawnych
W każdą środę w Urzędzie Gminy w Chłopicach w pok. nr 3 w godz. od 9.00-12.00 bezpłatnych
porad prawnych udziela radca prawny. Zapraszamy do
korzystania z porad prawnych.

_______________________________________

X edycja Programu Stypendiów Pomostowych
1 lipca na stronie www.stypendia-pomostowe.pl pojawią się wnioski aplikacyjne dla kandydatów, które
będzie można złożyć najpóźniej do 16 sierpnia 2011 r.
Aby do systemu logowali się wyłącznie kandydaci
posiadający rekomendację Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenia „Z Tradycją Nowoczesność”
w Pawłosiowie należy zgłosić do biura LGD chęć
ubiegania się o stypendium. Szczegółowe informacje
znajdują
się
na
stronie
www.ztradycjawnowoczesnosc.pl

_______________________________________
LGD Stowarzyszenie " z Tradycją
w Nowoczesność" ogłasza nabory wniosków
Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje
o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych Strategii
Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013 w zakresie operacji,
które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działań:
1. Odnowa i rozwój wsi
2. Małe projekty tj. operacji, które nie odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach działań
Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów
tej osi
3. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
4. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Dyskusyjne Kluby Książki to miejsca dla tych, co
czytają i lubią o tym rozmawiać, to dostęp do najświeższych i najciekawszych książek, ekskluzywne
spotkania z pisarzami i swobodna, niczym nieskrępowana dyskusja. DKK to także prawdziwa próba ognia
zarówno dla wydawniczych nowości jak
i klasyków. 14 lipca w Bibliotece Samorządowej
w Chłopicach odbędzie się pierwsze z 9 spotkań
w ramach DKK. Moderatorem DKK jest Iwona Myłekkierownik Biblioteki Samorządowej w Chłopicach.
Biblioteka przyłączyła się do programu, który jest realizowany przez Instytut Książki w Warszawie
i WiMBP w Rzeszowie.

Wnioski należy składać pośrednictwem Lokalnej
Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją
w Nowoczesność” działającej na terenie gmin: Chłopice, Kańczuga, Pawłosiów, Pruchnik, Roźwienica.
Termin składania wniosków dla operacji odpowiadających działaniu Odnowa i rozwój wsi oraz „Małych
projektów” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale
przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi: od 4
lipca 2011 r. do 1 sierpnia 2011 r. dla operacji odpowiadających
działaniu
Tworzenie
i
rozwój
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LUDZIE Z PASJĄ
w jeden dzień pod wpływem impulsu, który jest bardzo silny i wyraźny, a niekiedy ma wątpliwości, że
to nie jest tak, jak powinno być wtedy proces malowania trwa bardzo długo.

Lech Oskroba, emeryt, z wykształcenia
inżynier rolnik, ukończył Wyższą Szkołę Rolniczą. Pochodzi z Lublina, w 1985 roku osiedlił się z
rodziną w Jankowicach, gdzie związał się pracą
zawodową z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji
Roślin.
Jego zainteresowania malarstwem uaktywniły się już w okresie dzieciństwa, wtedy też powstały
pierwsze prace plastyczne. Początkowo były one
nieudane, ale z biegiem czasu bardziej odkrywcze.
Pan Lech Oskroba to artysta amator-samouk,
za to świetny obserwator, swoje natchnienie do malowania obrazów bierze z natury. Uważnie patrzy na
świat, na wydarzenia dnia codziennego, czasami
jakiś moment staje się inspiracją do malowania. Na
podstawie doświadczeń powstają pomysły, które
później zapisuje jako namacalny obraz.

Obraz pt. „Żaglowiec”, Lech Oskroba, 2011 r.

Pan Oskroba namalował wiele obrazów i rysunków
licząc razem z tymi, które kiedyś malował, potem
niszczył, albo przemalował jest to około 200 prac.
Tworzy dla rodziny, przyjaciół oraz osób zainteresowanych. Na przestrzeni lat były okresy „przestoju”
w twórczości. Motorem napędzającym do działania
był wtedy Pan Jerzy Jankowski, nauczyciel plastyki,
dyrektor Szkoły Podstawowej
w Dobkowicach, który umożliwił mu wystawienie
swoich prac. Pan Lech Oskroba na swoim koncie ma
liczne wystawy i wyróżnienia. Szczególną satysfakcję sprawił mu udział w Wojewódzkim Przeglądzie
Plastyki Amatorskiej w 1989 roku na którym zajął
drugie miejsce oraz I Regionalnym Przeglądzie Plastyki Nieprofesjonalnej w 2008 roku, na którym
otrzymał dyplom uznania. Dziękuję Panu Lechowi
Oskrobie za podzielenie się z nami swoimi zainteresowaniami. Życzę wielu sił, inspiracji oraz osiągnięć
w realizacji swojej pasji.

Obraz z cyklu „Koniki”, Lech Oskroba,

Pasją Pana Lecha Oskroby jest również grafika, tematami rysunku są budowle zabytkowe
naszego regionu. Jego rysunki są lekcją krajobrazu
i historii. Wykonane są bardzo starannie,
z wyczuciem, niemalże idealnie. Do malowania oraz
rysunku używa technik klasycznych, sprawdzonych
rozwiązań typu akwarela i ołówek. Jego obrazy powstają przez tyle czasu ile to wymaga zdaniem
artysty do osiągnięcia stanu, który jest najdoskonalszy. Jak sam mówi, rysunki powstają

Anna Cicirko
Projekt herbu Gminy Chłopice
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Nowa strona internetowa Urzędu Gminy

Projekt Nr 1

Projekt Nr 2

Powyżej przedstawiamy Państwu wstępne
koncepcje herbu Gminy Chłopice. Projekty te wykonane zostały przez plastyka Pana Jerzego
Jankowskiego z Łowiec.
W zamyśle autora było przedstawienie za
pomocą symboli uwarunkowań gminy w odniesieniu do historii. Kolor zielony z niebieską wstęgą
strumienia symbolizuje region czystej, nieskażonej
przyrody. Zaznaczono też pagórkowaty układ terenu, a kłosy zboża symbolizują odwieczne
powiązanie tych miejsc
z rolnictwem. Na obecną chwilę przedstawione
koncepcje są tylko wstępnymi, a końcowy projekt
może być odmienny od przedstawionych.
W tym miejscu zwracamy się do Państwa
z prośbą o zgłaszanie ewentualnych opinii
i sugestii odnośnie projektów, które prosimy zgłaszać w Urzędzie Gminy Chłopice, pok. 26, nr tel.
16 6240008.
W dalszej perspektywie zamierzamy zwrócić się do Komisji Heraldycznej przy MSWiA
jako do organu doradczo-opiniodawczego o akceptację projektu herbu
a następnie przedstawić projekt Radzie Gminy
Chłopice w celu przyjęcia do stosowania uchwałą
Rady.
M. Buczko

Niebawem zostanie uruchomiona nowa
strona internetowa Urzędu Gminy. Prace projektowe są już na ukończeniu. Projekt został
wykonany zgodnie z aktualnymi trendami w tym
kierunku, a szata graficzna strony jest przejrzysta
i czytelna. Na bieżąco będziemy tu umieszczać
ważne dla mieszkańców informacje, będą również
galerie zdjęć z wydarzeń na terenie gminy. Mamy
nadzieję, że zawartość strony będzie na tyle atrakcyjna, że będą ją Państwo odwiedzać często.
Strona powinna zostać uruchomiona
w połowie lipca br. i będzie dostępna pod adresem
www.chlopice.pl.
M .Buczko
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