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Pomódlmy się w Noc Betlejemską,
W Noc Szczęśliwego Rozwiązania,
By wszystko się nam rozplątało,
Węzły, konflikty, powikłania.
Oby się wszystkie trudne sprawy
Porozkręcały jak supełki,
Własne ambicje i urazy
Zaczęły śmieszyć jak kukiełki.
Oby w nas paskudne jędze
Pozamieniały się w owieczki,
A w oczach mądre łzy stanęły
Jak na choince barwnej świeczki.
Niech anioł podrze każdy dramat
Aż do rozdziału ostatniego,
I niech nastraszy każdy smutek,
Tak jak goryle niemądrego.
(...)
Aby wątpiący się rozpłakał
Na cud czekając w swej kolejce,
A Matka Boska - cichych, ufnych Na zawsze wzięła w swoje ręce.
Szopka, drewno polichromowane,
autor: Katarzyna Szawarniak, lat 15,
Kółko Plastyczne przy SP w Dobkowicach

Ks. Jan Twardowski

Szanownym Państwu,
Mieszkańcom Gminy Chłopice, Czytelnikom Biuletynu,
Radosnych, zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia,
spędzonych w gronie najbliższych, pełnych ciepła oraz życzliwości.
Wszelkiej pomyślności, cierpliwości i wytrwałości w realizacji planów,
wielu sukcesów oraz obfitości łask od Narodzonego Zbawiciela
w nadchodzącym Nowym 2012 Roku
życzą
Przewodniczący Rady Gminy

Wójt Gminy Chłopice

/-/ Romuald Niedźwiedzki

/-/ Andrzej Czyż

Z ŻYCIA GOSPODARCZEGO GMINY CHŁOPICE
- podsumowanie roku 2011
W pierwszym kwartale 2011 roku zakupiono dla
potrzeb Gminnego Zarządu Gospodarką Komunalną
wielofunkcyjną
koparko – ładowarkę.
Sprzęt
wykorzystywany jest również dla potrzeb Gminy do
wykonywania bieżących zadań gospodarczych, jak:
kopanie rowów, wykonywanie przepustów na drogach
gminnych i wewnętrznych.
Przy pomocy zakupionego sprzętu w czwartym
kwartale 2011r. przy małych nakładach finansowych
przeprowadziliśmy modernizację płyty boiska sportowego
w miejscowości Chłopice.
W miejscowościach Lutków, Boratyn i Zamiechów
zostały zakończone prace remontowe przy świetlicach
wiejskich.
W miejscowości Boratyn w 2011r. wykonano drugi
etap rozpoczętych w 2010 r. prac remontowych.
W zakres prac wchodziło :
− wykonanie docieplenia, elewacji budynku,
− wykonanie remontu schodów wejściowych do budynku
wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
− wykonanie chodników, parkingu, płyty odbojowej
z kostki brukowej.
Natomiast w miejscowości Lutków cały remont
obiektu wykonano jednoetapowo w tym roku.
Zakresem prac objęto:
− zmianę dachu, wymianę stropu, przebudowę sali
tanecznej,
− docieplenie budynku,
− wykonanie parkingu, chodników płyty odbojowej
z kostki brukowej przy budynku.
W miesiącu sierpniu oddano do użytku nowo
wybudowany przepust na rzece Mleczka przy drodze
gminnej nr 111458R w miejscowości Dobkowice.
Inwestycja została w 100% sfinansowana z dotacji
celowej otrzymanej z budżetu państwa na usuwanie
skutków powodzi.
W zakres drugiego etapu prac remontowych świetlicy
wiejskiej w Zamiechowie weszło docieplenie budynku,
wymiana ogrodzenia wokół obiektu, wykonanie parkingu
oraz płyty odbojowej z kostki brukowej.
Zarówno remont świetlicy w Lutkowie jak
i w Zamiechowie jest współfinansowany ze środków
pochodzących z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
z działania ,,Odnowa i rozwój wsi”.
W miejscowości Zamiechów w dniu 14 grudnia br.
dokonano odbioru kompleksu boisk sportowych ,,Moje
boisko ORLIK 2012”.
Zadanie w 80% finansowane jest ze środków
unijnych pozyskanych za pośrednictwem Ministerstwa
Sportu i Turystyki oraz Podkarpackiego Urzędu
Marszałkowskiego.
Znaczne środki z tegorocznego budżetu zostały
wykorzystane na remonty
dróg gminnych i
wewnętrznych.

Kompleks boisk sportowych ORLIK 2012
w Zamiechowie

Zestawienie wydatków na remonty dróg
gminnych i wewnętrznych w 2011 r.
Miejscowość

Boratyn
Chłopice
Jankowice
Dobkowice
Łowce
Lutków
Zamiechów
Jankowice (parking)
Remonty cząstkowe
nawierzchni na
terenie gminy (naprawa
ubytków miejscowych)
Razem
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Wydatki na remonty
dróg w 2011 roku
[w zł]
69 915,05
90 418,78
54 745,58
118 098,51
102 133,00
19 864,50
45 107,18
34 361,28

22 036,89
556 680,77

Pozostałe wydatki na drogi nie ujęte w tabeli:
− Zakup kamienia przeznaczonego na remont dróg wewnętrznych na terenie Gminy Chłopice za kwotę
137 083,50zł
− Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w
miejscowości Łowce , w ramach zadania wyremontowano 527 mb drogi zagumiennej, na to zadanie wydat-

kowano 33 942,47 zł., z czego 30.000,00 zł pochodziło
z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie
− Zakup przepustów drogowych na drogi wewnętrzne
Gminy Chłopice 12 000,00 zł.
Łącznie
na drogi w 2011 roku wydatkowano
z budżetu gminy Chłopice 709.706,74 zł.
Marek Brudek

Wybrane zadania gospodarcze zrealizowane w 2011 r. –
w podziale na miejscowości
Boratyn
− zostały zakończone prace remontowe przy świetlicy
wiejskiej. Zakresem prac objęto: wykonanie docieplenia, elewacji budynku, wykonanie remontu schodów
wejściowych do budynku wraz z podjazdem dla
niepełnosprawnych, wykonanie chodników, parkingu,
płyty odbojowej z kostki brukowej,
− oczyszczono główny rów odwadniający miejscowość
Boratyn,
− poniesione wydatki na remont dróg w miejscowości
98.915,05 zł, efekt rzeczowy: wykonano 418 mb
zamknięcia nawierzchniowego przy użyciu emulsji.
Wykonane drogi: zagumienna i na Lubei,
− na zagumniu przygotowano 640 mb drogi
do
zamknięcia nawierzchniowego w 2012 r. poprzez
nawiezienie tłucznia,
− przy pomocy gminnego sprzętu, koparko – ładowarki
wykonano odwodnienia przy drogach gminnych i
wewnętrznych . W miejscach gdzie zostały wykonane
rowy odwadniające w wskazanych rejonach ułożono
rury odwadniające które służą jako mostki dojazdowe
do pól.

W ramach posiadanych własnych i pomocowych środków
finansowych bez zaciągania zobowiązań finansowych
wykonaliśmy w poszczególnych miejscowościach następujące zadania:
Chłopice
− wykonano modernizację płyty boiska sportowego
poprzez wykorzystanie własnego sprzętu jak koparko –
ładowarka (wykonanie odwodnienia, nawiezienie
ziemi, niwelacja),
− na działce przeznaczonej pod budowę szkoły
podstawowej wykonano przyłącz wodociągowy,
budowa szkoły zostanie rozpoczęta w 2012 r.
− na Murowance, przy drodze wewnętrznej, wykonano
nowe oświetlenie uliczne,
− w 2011 r. zostały rozpoczęte prace przy budowie
nowego parkingu przycmentarnego przy drodze
gminnej przez wieś Chłopice,
− w obecnym roku Gmina Chłopice współfinansowała
prace remontowe przy kościele parafialnym
w Chłopicach,
− opracowano projekt rewitalizacji parku przy Szkole
Podstawowej w Chłopicach. Zadanie to dofinansowane
będzie ze środków Funduszu Ochrony Środowiska,
prace zostaną rozpoczęte w styczniu - zostanie wykonana przycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew,
− w 2011 r. zakończono modernizację stacji uzdatniania
wody w Chłopicach,
− wykonaliśmy remont pomieszczeń oraz zmianę
wystroju w Bibliotece Samorządowej w Chłopicach
− w ramach posiadanych wolnych pomieszczeń
wyodrębniono i wyremontowano pomieszczenia
socjalne dla OSP Chłopice,
− oczyszczono główny rów odwadniający miejscowość
Chłopice,
− w starym ośrodku zdrowia dokonano modernizacji
instalacji CO oraz adoptowano pomieszczenie dla
zorganizowania siłowni,
− wykonano remont drogi do Morawska.
− na remonty dróg w miejscowości Chłopice 90 418,78
zł., efekt rzeczowy 367 mb o nawierzchni bitumicznej,

Jankowice
− przy cmentarzu komunalnym wykonano parking –
wydatkowano na ten cel 34.361,00 zł,
− dokonano bieżących napraw na drogach gminnych,
− wykonano drogę dojazdową do cmentarza, całkowity
koszt przedsięwzięcia 54 745,58 zł,
− oczyszczono główny rów odwadniający miejscowość
Jankowice,
− przygotowano tłuczniem dwie drogi wewnętrzne do
przykrycia nawierzchniowego w 2012 r.
− przy pomocy gminnego sprzętu koparko – ładowarki
wykonano odwodnienia przy drodze gminnej przez
wieś Jankowice.
Dobkowice
− w miesiącu sierpniu oddano do użytku nowo wybudowany przepust na rzece Mleczka, inwestycja w 100%
sfinansowana ze środków celowych pochodzących z
budżetu państwa,
− wykonanie przyłącza energetycznego do cmentarza
komunalnego w Dobkowicach,
− oczyszczono rzekę Mleczka,
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− poniesione wydatki na remont dróg: 118.098,51 zł,
efekt rzeczowy: 360mb nawierzchni bitumicznej na
drogach do Kaszyc i koło świetlicy wiejskiej,
− praca sprzętem koparko – ładowarka przy odwodnieniu
mienia komunalnego.

− prace koparko – ładowarką przy świetlicy wiejskiej.
Zamiechów
− zakończono prace remontowe przy remoncie Świetlicy
Wiejskiej. Zakresem prac objęto: wykonanie docieplenia i elewacji budynku, malowanie dachu, montaż
nowych rynien na budynku, wykonanie płyty odbojowej i parkingu z kostki brukowej, wykonanie nowego
ogrodzenia na całym obiekcie. Zadanie jest współfinansowane ze środków pochodzących z programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich,
− w dniu 14 grudnia zakończono i oddano do użytku
kompleks boisk sportowych ,, Moje boisko ORLIK
212”. Zadanie w 80% finansowane jest ze środków
pomocowych,
− prace remontowe na drogach na ogólną wartość
45.107,18 zł. Efekt rzeczowy 390 mb drogi zamkniętej
nawierzchniowo przy użyciu emulsji. Wykonano
odcinki dróg: na Wolę, droga wewnętrzna w stronę
Pana Ścirka,
− częściowo zmodernizowano oświetlenie uliczne,
− praca koparko-ładowarką przy odwodnieniu mienia
komunalnego.

Łowce
− zakończenie prac remontowych w zespole szkół,
− prace remontowe na drogach, ogólna wartość prac
136.75,47 zł. Na ww. kwotę składa się: zamknięcie
nawierzchniowe odcinka drogi gminnej Łowce
Tuczempy, odcinek drogi wewnętrznej z Łowiec do
parcelacji Zamiechowskiej, droga wewnętrzna koło
Pana Sławińskiego, dwa odcinki dróg na Podgaju.
Nawierzchnię w miejscowości Łowce wykonano na
długości 797 mb
− ponadto ze środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie wyremontowano 527 mb
drogi zagumiennej,
− praca sprzętem koparko ładowarką przy odwodnieniu
mienia komunalnego.
Lutków
− w 2011r. wykonano jednoetapowo remont świetlicy
wiejskiej, zakresem prac objęto: wymianę dachu,
wymianę stropu, przebudowę sali tanecznej, docieplenie budynku, wykonanie parkingu, chodników, płyty
odbojowej budynku, wymiana ogrodzenia,
− prace remontowe na drogach na ogólną wartość
19 864,50 zł. Efekt rzeczowy 147 mb drogi
o nawierzchni zamkniętej nawierzchniowo przy użyciu
emulsji. Wykonane odcinki dróg zagumienna, odcinek
drogi zagumiennej z gminną,

Ponadto w 2011r. z gminnego budżetu wydatkowano
22 036,89 zł. na remonty cząstkowe nawierzchni dróg
(tzw. łatanie dziur na terenie całej gminy). Na zakup
kamienia na remont dróg wewnętrznych na teren całej
gminy wydatkowano 137 083,50 zł.
Marek Brudek

Plany gospodarcze Rady Gminy Chłopice na 2012 rok
− opracowanie projektu budowy chodnika wzdłuż drogi
powiatowej w miejscowości Łowce. Jest to zadanie Starostwa, Gmina Chłopice planuje udzielić pomocy
finansowej na realizację tego zadania po podjęciu stosownej uchwały Rady Gminy,
− wykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków w
Chłopicach i Zamiechowie,
− rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Boratyn.
Zadania remontowe
− remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowice,
− naprawa dróg gminnych i wewnętrznych po okresie
zimowym,
− remont przepustu na rowie melioracyjnym w miejscowości Jankowice (lokalizacja przepustu koło przepompowni
ścieków),
− remonty dróg gminnych i wewnętrznych poprzez
(zamknięcia bitumiczne i nawierzchniowe),
− wykonanie zadaszenia schodów przy świetlicy wiejskiej
w miejscowości Boratyn,
− remonty przystanków autobusowych.
Melioracje i zabezpieczenie przed skutkami powodzi:

W ramach opracowanego w miesiącu listopadzie projektu budżetu Rada Gminy Chłopice planuje w 2012 roku
między innymi przeznaczyć środki na:
Zadania inwestycyjne
− budowa grzybka przy świetlicy wiejskiej w Boratynie,
− budowa szkoły podstawowej w Chłopicach,
− budowa kaplicy cmentarnej przy cmentarzu komunalnym
w Dobkowicach,
− budowa szkolnych terenów sportowo – rekreacyjnych w
Jankowicach,
− budowa boiska sportowego ,,ORLIK” w miejscowości
Boratyn, przy gimnazjum
− budowa boiska szkolnego wraz z trybunami i piłkołapami
przy Gimnazjum w Łowcach
− budowa placu zabaw w Boratynie
− budowa placu zabaw w Chłopicach
− budowa placu zabaw w Dobkowicach
− budowa placu zabaw w Jankowicach
− budowa placu zabaw w Zamiechowie
− budowa placu zabaw w Lutkowie
− budowa parkingu wzdłuż drogi gminnej koło boiska sportowego w Dobkowicach,
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− organizację festynu połączonego z pokazem wyrobów z
gospodarstw rolnych.
Kultura fizyczna i sport
Zabezpieczenie środków na organizację imprez sportowych
na terenie gminy:
− rozgrywki o „Puchar Wójta” w piłce nożnej, rozgrywki z
okazji ,,Gminnego święta sportu”, zawody w piłce nożnej
w Dobkowicach,
− gminny turniej tenisa stołowego,
− wiosenne zawody wędkarskie,
− koszty związane z przygotowaniem i utrzymaniem boisk
sportowych w Dobkowicach, Chłopicach, Łowcach,
Jankowicach i Lutkowie,
− zakupy sprzętu sportowego,
− przejazdy zawodników na rozgrywki sportowe,
− zabezpieczenie środków na prace ziemne przy boisku
sportowym w Zamiechowie.
Marek Brudek

− konserwacja cieków wodnych w miejscowościach
Jankowice, Boratyn, Chłopice,
− Dobkowie, Lutków, Łowce.
Ochrona zabytków:
− zabezpieczenie środków na prace konserwatorskie, roboty
budowlane przy kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w
Chłopicach,
− rekultywacja zabytkowego parku w Chłopicach,
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Zabezpieczenie środków na:
− organizację dożynek wiejskich dla 7 sołectw oraz
dożynek gminnych,
− przegląd kolęd i pastorałek, organizację spotkania
wspólne kolędowanie, organizację konkursu ozdób choinkowych, konkurs pisanek wielkanocnych, konkurs wypieków wielkanocnych, konkurs lokalnych wypieków,
konkurs tradycyjnych potraw, konkurs tańca
towarzyskiego,

„Równanie szans poprzez pomoc słabszym”
Tak brzmi tytuł projektu edukacyjnego realizowanego przez
Gminę Chłopice, współfinansowanego przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet nr IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie nr 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie nr 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Jest to projekt systemowy z Indywidualizacji Procesu
Nauczania i Wychowania Uczniów klas I-III. Realizację
projektu przewidziano na lata szkolne 2011/2012- 2012/2013.
Skierowany jest do najmłodszych uczniów pobierających naukę
na I etapie edukacyjnym. Do 5-ciu szkół podstawowych na
terenie Gminy Chłopice do klas I-III uczęszcza 160 uczniów,
w tym 76 dziewcząt i 84 chłopców. Powołany w każdej szkole
zespół nauczycieli, w związku z przystąpieniem do projektu i w
kontekście wdrażania nowej podstawy programowej, która
czyni z indywidualizacji podstawowy sposób pracy z uczniem,
przeprowadził weryfikację zdolności wśród wszystkich
uczniów. W jej wyniku wyłoniono uczniów słabszych oraz
wykazujących ponadprzeciętne zdolności. Następnie zespół
nauczycielski opracował plan rekrutacji dla uczniów wykazujących chęć udziału w projekcie. Obejmował on powiadomienie
rodziców dzieci wykazujących braki lub szczególne zdolności
w nauce o możliwości przystąpienia do realizacji projektu,
zapoznanie się z jego programem i wyrażenie zgody na
uczestnictwo danego ucznia w zajęciach. Głównym celem
projektu jest udzielenie pomocy uczniom szczególnie
uzdolnionym, bądź wykazującym braki w nauce. Stanowią oni
62,5% ogółu wszystkich uczniów pobierających naukę w
klasach I-III. Zapewne każdy rodzic chciałby, aby jego dziecko
było na tym samym poziomie wiedzy co jego rówieśnicy.
Dlatego organizacja dodatkowych zajęć wyrównawczych jest
najlepszą sposobnością pomocy uczniom słabszym. Zajęcia
będą ukierunkowane na eliminowanie, unikanie przejawów

przemocy, kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec
drugiego człowieka, wzajemnego szacunku i partnerskich
relacji między płciami. Uczenie takich zachowań pozwoli na
eliminowanie barier, stereotypów oraz ukazanie możliwości
wyborów życiowych niezależnie od płci.
Cel szczegółowy projektu to: wyrównywanie poziomu
wiedzy uczniów posiadających braki w zakresie czytania
i pisania,
wyrównywanie
poziomu
wiedzy
uczniów
posiadających trudności w zdobywaniu umiejętności
matematycznych, wyeliminowanie trudności mowy wśród
uczniów, u których wykazano problemy logopedyczne,
poszerzenie wiedzy oraz zainteresowań u uczniów szczególnie
uzdolnionych w ramach dodatkowych zajęć matematycznoprzyrodniczych, zwiększenie atrakcyjności zajęć dodatkowych
poprzez doposażenie bazy dydaktycznej szkół oraz zakup
pomocy naukowych. Zajęcia prowadzone będą łącznie w
14 grupach. Liczba godzin dla jednej grupy wyniesie 70, 35
godzin zostanie zrealizowanych w roku szkolnym 2011/2012
i 35 godzin w roku szkolnym 2012/2013, łącznie
przeprowadzonych zostanie 980 godzin zajęć dodatkowych we
wszystkich szkołach. Liczebność grup wyniesie od 5 do
16 uczniów. Łącznie w projekcie udział weźmie 132 uczniów.
Założono, że cel projektu zostanie osiągnięty w wyniku
realizacji następujących zajęć dodatkowych:
zajęcia
wyrównawcze z czytania i pisania dla 53 uczniów, dodatkowe
zajęcia z matematyki dla 36 uczniów, logopedyczne zajęcia
wyrównawcze dla 23 uczniów, dodatkowe zajęcia
matematyczno-przyrodnicze dla 20 uczniów. Na realizację
projekt Gmina Chłopice otrzyma środki finansowe w wysokości 130.000 zł., w tym: w roku 2011 wydatkowane zostanie
53.643 zł., w roku 2012 – 52.837 zł., w roku 2013 – 23.520 zł.
W bieżącym roku zaplanowano zakup pomocy dydaktycznych
do realizacji zajęć w wysokości 49.723 zł, w roku następnym
zakup mebli ( szafek ) szkolnych na kwotę 11.677 zł, pozostałe
środki finansowe przeznaczone będą na wynagrodzenia dla
osób prowadzących zajęcia.
Oprac. L. Prochownik
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GOPS
Chłopice

„Czas na aktywność w Gminie Chłopice”
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chłopicach
w okresie od 01.06.2011 r. do 31.12.2011 r. realizowany jest
projekt pt. „Czas na aktywność w gminie Chłopice” Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby biorące udział w
projekcie są objęte trzema instrumentami aktywnej
integracji:
− treningiem kompetencji i umiejętności społecznych,
− indywidualnymi konsultacjami z doradcą i psychologiem,
− szkoleniami i kursami zawodowymi.
Głównym celem projektu jest przezwyciężenie marginalizacji i wykluczenia społecznego osób, korzystających z
pomocy GOPS. Wsparciem zostało objętych 8 osób
korzystających z pomocy społecznej tut. Ośrodka, w tym 6

kobiet i 2 mężczyzn. W tym roku osoby te miały okazję
otrzymać certyfikat ukończenia kursu kucharz – kelner.
Udział w kursie pozwoli podopiecznym GOPS zdobyć
dodatkowe kwalifikacje, które mogą pomóc w zdobyciu
pracy, a tym samym w poprawie sytuacji materialno –
bytowej rodziny. Od przyszłego roku rozpocznie się
rekrutacja na nowy projekt pt. „Czas na aktywność w gminie
Chłopice”. Projekt ten będzie realizowany w okresie od
01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Kierowany będzie również do
osób korzystających z pomocy społecznej, które będą dodatkowo spełniać inne określone kryteria. Podobnie do roku
bieżącego beneficjenci zostaną objęci trzema instrumentami
aktywnej integracji.
Oprac. B. Kuźniar

Projekt „Grupy zabawowe dla dzieci i rodziców”
w szkole, bawią się z innymi dziećmi i rodzicami. W naszej
Gminie Grupy Zabawowe cieszą się ogromnym zainteresowaniem, dzieci uczęszczające na zajęcia mają dużą przestrzeń do zabawy, rodzice mają okazję do rozmowy ze sobąwymiany doświadczeń. Rodzice dzieci, aktywnie i chętnie
przyłączyli się w organizacje wyposażenia sali w której
odbywają się spotkania i są zadowoleni że ich dzieci mają
choć odrobinę rozrywki w ciągu tygodnia. Za wszelką
pomoc wszystkim serdecznie dziękujemy.
17 listopada w naszych Grupach
Zabawowych
gościliśmy panie z Fundacji Rozwoju Dzieci im.
Komeńskiego z Warszawy na nagraniach w celu: Badania
Rozwoju Społecznego Dzieci w Grupach Zabawowych,
w których to nasze dzieci biorą udział.
Mamy nadzieję, że Grupy Zabawowe staną się
powszechna formą spędzania wolnego czasu razem
z dzieckiem, przez co nasze dzieci będą się lepiej rozwijać,
a rodzice
będą
mieli
satysfakcję
z
umacniania
najważniejszej więzi w ich życiu - więzi z rodzicami.

Grupa zabawowa w Łowcach podczas zajęć
Każdego tygodnia w czwartkowe popołudnia, o godzinie
16:00 w Świetlicy Wiejskiej w Łowcach i w Chłopicach,
spotykają się rodzice z dziećmi na spotkaniach Grup
Zabawowych.
Grupy Zabawowe to edukacyjny program wspomagający
rozwój dzieci, który zakłada systematyczne spotkania
rodziców i dzieci na zajęciach, które organizowane są za
pośrednictwem Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego
i Urzędu Gminy Chłopice. Są to bezpłatne zajęcia dla dzieci
od 6 miesiąca życia do trzeciego roku życia. Spotkania Grup
Zabawowych są doskonałą okazją do „uspołeczniania”
rodzin, „wychodzenia na zewnątrz” i doświadczania sytuacji
społecznych, zarówno dla matek i ojców, jak i dzieci. Bardzo
ważnym aspektem Grupy Zabawowej jest to, że rozwija
przedsiębiorczość i umiejętności społeczne dorosłych
członków Grupy. Dzieci uczęszczające na spotkania uczą się
przez obserwację i naśladowanie, nawiązują kontakt
z dziećmi w różnym wieku, poznają nowe słowa, rozwijają
samodzielność, poznają i przestrzegają zasady obowiązujące
w grupie, co ułatwia adaptację w przedszkolu, a później

Grupa zabawowa w Chłopicach
Oprac. A. Bury
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CO SŁYCHAĆ W NASZYCH SZKOŁACH ...
Zabawa andrzejkowa
pozytywnych wrażeń.

SP Chłopice - ,,Dzień Ziemniaka”
29 września 2011 tradycyjnie obchodzono
w Chłopicach ,,Dzień Ziemniaka”. Impreza została
zorganizowana w Świetlicy Wiejskiej przez Stowarzyszenie
Miłośników Chłopic oraz Radę Rodziców Szkoły
Podstawowej w Chłopicach. Uczestniczyli w niej uczniowie,
nauczyciele, rodzice, mieszkańcy wsi oraz władze gminy –
Wójt Pan Andrzej Czyż i Pani Sekretarz- Marzena Blok. Na
początku odbyły się zawody, w których wzięli udział
uczniowie, od oddziału przedszkolnego do kl. VI., np.
rzucano ziemniaki do kosza (celu) lub rywalizowano, kto w
tym samym czasie nazbiera więcej ziemniaków. Dzieci
otrzymały nagrody w postaci słodyczy. Następnie odbyła się
degustacja potraw z ziemniaków. Wzięli w niej udział
wszyscy uczestnicy imprezy lokalnej. Później wszyscy
obejrzeli część artystyczną – pokaz tańca w wykonaniu
uczennic Publicznego Gimnazjum w Boratynie. Na koniec
uczniowie Szkoły Podstawowej w Chłopicach wzięli udział
w zabawie dyskotekowej.
J. Karpińska

dostarczyła

uczniom

wielu

K. Koniuszy

Wróżka przepowiada przyszłość Młodym Damom...

W służbie ludziom...
30 września 2011r. uczniowie klas IV-VI Szkoły
Podstawowej
w Chłopicach
wraz z dyrektorem
i nauczycielami mieli okazję obejrzeć Międzygminne
Kompleksowe Ćwiczenie Zgrywające Obrony Cywilnej
i Ochotniczych Straży Pożarnych z Chłopic, Radymna
i Pruchnika. Najpierw obejrzeli akcję jednostek
strażackich podczas gaszenia pożaru budynku. Następnie
obserwowali pracę strażaków podczas akcji ratowniczej
na pobliskim stawie, z użyciem łodzi ratunkowej.
Ostatnim elementem pokazu było usunięcie powalonego
drzewa, które blokowało ruch na jezdni. Uczniowie
z wielkim
zapałem
obserwowali
sprawność
i profesjonalizm strażaków. Duże zainteresowanie wśród
uczniów wzbudzał sprzęt i uniformy strażackie.
K. Koniuszy

Zawody w zbieraniu ziemniaków na czas.

Andrzejki w SP Chłopice
W dniu 23 XI 2011r. w SP w Chłopicach odbyła się
dyskoteka andrzejkowa. Od godziny 11.00 bawiły się
klasy młodsze. Dziewczęta z klasy VI przebrane za
wróżki i czarownice oraz wróżbita Paweł przygotowali
wróżby andrzejkowe. Wróżono z gwiazd, kart, wosku.
Każdy mógł wywróżyć sobie kim zostanie w przyszłości,
jakie ważne wydarzenie czeka go w najbliższym roku lub
jak będzie miała na imię przyszła żona/przyszły mąż.
Odbył się także konkurs, w którym nagrodą był
indywidualny taniec z wybraną wróżką lub czarownicą.
Wszystkie
dzieci
świetnie
bawiły
się
przy
przygotowanych przez nauczycielki klas młodszych
piosenkach. O godzinie 12.30 zmęczone, lecz zadowolone
maluchy zakończyły swoją zabawę.
Od godziny 12.30 do godziny 14.30 bawiły się klasy
starsze. Tym razem w role wróżek wcieliły się uczennice
klasy V. Chłopcy z klasy VI zadbali o oprawę muzyczną
dyskoteki. Wszyscy tańczyli, obojętnie czy solo, czy
w parach, bawili się doskonale i nikt nie siedział na ławce.

Akcja gaszenia pozorowanego pożaru
budynku magazynowego
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mogły z bliska zobaczyć tradycyjny strój sarmaty i poznać
poszczególne jego elementy. Największe zainteresowanie
jednak wśród małych widzów wzbudziła prezentacja
uzbrojenia, a szczególnie pojedynki na szable i rapiery oraz
zbroja husarska. Chętni wzięli udział w krótkiej lekcji
szermierki oraz „małych torturach” na krześle
inkwizycyjnym, wykonanym na wzór oryginalnego krzesła
tortur z Muzeum w Szczecinie. Po zakończeniu pokazu
uczniowie mieli możliwość osobistego zapoznania się
z bogatą kolekcją broni i rekwizytów grupy (szable, rapiery,
hakownice, pistolce…).
I. Bisacka

Uczniowie odwiedzają Zoo
W dniu 4 października 2011 r. uczniowie Szkoły
Podstawowej w Chłopicach wybrali się na wycieczkę do zoo
w Zamościu. Celem podróży było wejście i obejrzenie
zwierząt mieszkających w zoo, a więc takich których nie
widujemy w naszym otoczeniu na co dzień. Całej podróży
towarzyszyła wielka ciekawość, zwłaszcza dzieci młodszych,
które do tej pory widywały te zwierzęta głównie w telewizji,
na zdjęciach czy ilustracjach książek. Po wejściu do zoo,
pierwszymi spotkanymi zwierzętami były małpki, które
przyzwyczajone do widoku zwiedzających zbliżały się do
siatki, skakały i harcowały w najlepsze. Kolejno oglądaliśmy
goryle, kozy i kucyki. Dużym zainteresowaniem cieszyły się
zwierzęta z rodziny kotowatych, czyli pantera, rysie, tygrys
oraz król zwierząt - lew.
W terrariach znajdowały się skorpiony, pająki, gekony,
kameleony, warany, węże a także żółwie i żaby. Nie zabrakło
kolorowych rybek i innych mieszkańców środowiska
wodnego takich jak np. płaszczki. Dalej można było obejrzeć
dziki, wilki i zebry. W jednej z klatek na świeżym powietrzu
swoje miejsce miały ptaki: czaple, pelikany, żurawie, różne
gatunki kaczek oraz największe z ptaków strusie.
Widzieliśmy także ogromnego orła oraz śnieżnobiałe sowy
podczas popołudniowej drzemki. Na koniec naszego pobytu
nieco już zmęczeni odwiedziliśmy plac zabaw znajdujący się
na terenie zoo.
Niestety podczas naszego pobytu w zoo odbywał się
remont i na czas jego trwania wiele zwierząt zostało
przeniesionych do innych ogrodów zoologicznych
w związku z tym nie mieliśmy możliwości ich zobaczenia.
Pełni przeżyć i pozytywnych wrażeń opuściliśmy ogród
i rozpoczęliśmy naszą podróż powrotną. W Jarosławiu
zrobiliśmy krótki postój i odwiedziliśmy lodziarnię gdzie
zjedliśmy pyszne lody. Zmęczeni ale bardzo zadowoleni
dotarliśmy do Chłopic, gdzie na uczniów czekali już rodzice.
Wycieczka do zoo sprawiła nam wiele radości, przeżyliśmy
tego dnia wiele przyjemnych chwil oraz przywieźliśmy wiele
zdjęć, które jeszcze długo będą nam przypominać o tym
miejscu.
Oprac. A.Wojakowska

Prezentacja strojów: Sarmaty i zbroi husarskiej

Uczniem być...
Dnia 13 października 2011 roku w Szkole Podstawowej
w Chłopicach odbyła się uroczystość pasowania na ucznia
klasy 1. Po programie artystycznym, podczas którego nie
zabrakło pięknych wierszy i piosenek mali uczniowie złożyli
ślubowanie w obecności rodziców i społeczności szkolnej.
Następnie dyrektor szkoły Pan Janusz Fudali dokonał
uroczystego pasowania każdego z nich na UCZNIA
KLASY 1. Całej uroczystości przyglądał się Wójt Gminy
Chłopice- Pan Andrzej Czyż, który zaszczycił nas swoją
obecnością.
Uhonorował
małych
pierwszoklasistów
upominkami w postaci gier edukacyjnych i słodyczy.
Oprac. R. Puszyńska

Wspinaczkowe szaleństwa na placu zabaw

„Żywa” lekcja historii
10 października bieżącego roku uczniowie Szkoły
Podstawowej w Chłopicach dzięki grupie „Rekonstrukto”
wzięli udział w „żywej lekcji” historii na temat
staropolskiego
sarmatyzmu
i epoki
szlacheckiej.
Rekonstrukcja historyczna przybliżyła uczniom genezę
i ideologię sarmatyzmu oraz obyczaje tej epoki. Dzieci

Pierwszoklasiści wraz z rodzicami, Wójtem - A. Czyżem,
Dyrektorem - J. Fudalim
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Sztuka wzbogaca...

Dzieci pomagają zwierzętom

Kontakt ze sztuką jest jednym z najwspanialszych
sposobów rozwijania zdolności dzieci. W związku z tym
24.10.2011 uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej w
Chłopicach wraz z wychowawcami udali się do MOSiR w
Jarosławiu na spektakl teatralny pt. „Tajemniczy ogród”,
przedstawiany przez aktorów teatru Maska z Lublina. Dla
większości dzieci wycieczka do teatrzyku jest niczym
wyprawa na nowy nieznany ląd. Tuż po zajęciu miejsc
uczniowie okazali duże zainteresowanie sceną,
oświetleniem, widownią… Już od prologu sztuki dzieciaki
stały się prawdziwymi uczestnikami przedstawienia.
Warto było znaleźć się na widowni, aby móc widzieć ich
spontaniczne reakcje: śmiech, zdziwienie, zaniepokojenie,
ulgę czy też ogromną radość.
R. Bała

26 października 2011 roku uczniowie starszych
klas wraz z opiekunami tej szkoły wzięli udział w akcji
zbioru kukurydzy. Skorzystali z zaproszenia pana
Zbigniewa Klepaka, właściciela pól. Młodzież
zaopatrzona w odpowiednie worki dokonała wtórnego
zbioru ziarna. Mimo zimnej i wietrznej pogody
wychowankowie dzielnie pracowali, by zebraną
kukurydzę następnie przekazać dla Wojskowego Koła
Łowieckiego „Ryś” w Jarosławiu. Ziarno posłuży
zimowemu
dokarmianiu
dzikich
zwierząt.
Przedsięwzięcie to jest kontynuacją dobrze układającej się
współpracy z kołem łowieckim. Służyło uwrażliwieniu
uczniów na potrzeby nie tylko ludzi, ale i zwierząt.
A. Kulpa

Uczniowie na widowni w sali MOSiR-u.

Uczniowie SP Chłopic zbierają kukurydzę dla zwierząt

Być życzliwym...
W miesiącu listopadzie w SP w Chłopicach zostały
podjęte działania propagujące życzliwość. Uczniowie
wszystkich klas uczestniczyli w lekcjach wychowawczych,
konkursach, które dotyczyły w/w tematu. Podsumowaniem
tego przedsięwzięcia był apel, podczas którego uczniowie
wcielili się w najbardziej życzliwe postacie poznanych
utworów literackich. Ponadto na ścianach korytarzy
zaprezentowane zostały plakaty i rymowanki dotyczące
życzliwości. Szczególnym powodzeniem cieszyło się
„Drzewko życzliwości‘’, na którym uczniowie mogli
przypinać miłe pozdrowienia kierowane do wybranych przez
siebie osób .
M. Karpińska

Bądź bezpieczny na drodze
27 października w Szkole Podstawowej w Chłopicach
gościliśmy przedstawiciela Komendy Policji ds. nieletnich
nadkomisarza
Krzysztofa
Laskę.
W
spotkaniu
uczestniczyli uczniowie wszystkich klas. Głównym
tematem spotkania było bezpieczeństwo dzieci na drodze
oraz konsekwencje łamania przepisów prawa .
M. Karpińska

Spotkanie dzieci z Nadkomisarzem K. Laską

Występ artystyczny klasy II podczas apelu .
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SP Zamiechów - Krajowy Certyfikat Szkół
Promujących Zdrowie

W hołdzie ofiarom Katynia
14 października 2011 roku
Szkoła Podstawowa
w Zamiechowie włączyła się w realizację ogólnopolskiego
projektu edukacyjnego „Katyń… ocalić od zapomnienia”,
polegającego na sadzeniu Dębów Pamięci ofiarom zbrodni
katyńskiej. Z tej okazji społeczność szkolna wraz
z rodzicami oraz sołtysem wsi - Panem Markiem
Bilinkiewiczem, zasadziła obok budynku szkoły dąb
poświęcony ppor. piech. rez. Stanisławowi Teodorowi
Zajączkowskiemu. Wspomniany oficer z Garnizonu
Jarosław został zamordowany w Starobielsku – Charkowie
w czasie drugiej wojny światowej. Szkoła Podstawowa
w Zamiechowie wychowuje w duchu patriotycznym
pielęgnując pamięć o tych, którzy oddali swoje życie za
Ojczyznę.
Oprac. w SP Zamiechów

4 listopada 2011r. Minister Katarzyna Hall wręczyła
Krajowe Certyfikaty Szkół Promujących Zdrowie.
Wśród 20 wyróżnionych placówek z całej Polski
znalazła się Szkoła Podstawowa im. Stefanii Lanosznki w
Zamiechowie. Certyfikat odebrała dyrektor szkoły Bogumiła
Kokocka przedstawiając
dotychczasowe osiągnięcia
placówki.
O przyznaniu certyfikatu decydowała Centralna Kapituła
Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie działająca
przy Ośrodku Rozwoju Edukacji.
O nadanie krajowego certyfikatu mogły ubiegać się
szkoły wszystkich typów należące do Wojewódzkiej Sieci
Szkół Promujących Zdrowie i posiadające certyfikat tej sieci
co najmniej przez 3 lata i poddaniu się autoewaluacji.
Ponadto Szkoła Podstawowa
w Zamiechowie od 1994 roku prowadzi systemowe działania
na rzecz promocji i poprawy zdrowia.
SP Zamiechów

Uroczystość sadzenia pamiątkowego Dębu.

SP Jankowice- „Odżywiaj się zdrowo”...
W dniu 21 października 2011r. w Szkole
Podstawowej w Jankowicach odbyła się impreza pod hasłem
„Odżywiaj się zdrowo”. Wzięła w niej udział cała
społeczność szkolna. Klasy wykazały się pomysłowością
w prezentacji smacznej i zdrowej potrawy. Niektóre klasy
przygotowały dodatkowo wiersz lub krótką inscenizację
o tematyce zdrowotnej. Uczniom pomagali wychowawcy
oraz rodzice. Całość monitorował szkolny koordynator ds.
promocji zdrowia Pani Anna Wota.

Mikołaj w hospicjum
Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci jest specjalistyczną
organizacją,
działającą
na
terenie
województwa
podkarpackiego. Obejmuje domową opieką 50 dzieci
i młodzież z chorobami nowotworowymi oraz innymi
nieuleczalnymi i postępującymi chorobami. Już po raz
kolejny uczniowie, nauczyciele i rodzice Szkoły
Podstawowej w Zamiechowie z okazji Dnia Świętego
Mikołaja zbierają dla tych dzieci słodycze, książki, gry,
bajki, a także pieluchy, środki czystości i kremy, itp. Mamy
nadzieję, iż nasza pomoc zaowocuje uśmiechem na twarzach
tych Małych Pacjentów i ich Rodzin.
Szkolny Opiekun PCK

Degustacja zdrowych przekąsek
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Młody Nobel w Boratynie
22 października 2011r. w Publicznym Gimnazjum
w Boratynie odbył się Piknik Edukacyjny. Pikniki są
elementem drugiej edycji kampanii „Młody Nobel”, która
pokazuje dzieciom i młodzieży, że nauka, a zwłaszcza nauki
ścisłe mogą być pasjonujące. Tegoroczna edycja Pikników
Edukacyjnych na Podkarpaciu została podzielona na pięć
obszarów tematycznych. W programie przewidziano pokazy
z następujących dziedzin: roboty i informatyka, chemia,
pierwsza pomoc i - nowość tej edycji - fizyka oraz genetyka,
czyli zagadki ludzkiego ciała. Tegoroczna edycja pikników
obejmuje 10 pokazów w całym województwie,
realizowanych od września do listopada. Pikniki naukowe
pojawiły się dopiero w obecnej, drugiej edycji projektu
Młody Nobel skierowanej do dzieci i młodzieży z małych
miejscowości. Ale mile widziani są też dorośli. - Oni też
chcą poczuć fascynację doświadczeniami naukowymi.
Piknikowe prezentacje mogą w nich zaszczepić tego bakcyla
- komentuje Kamil Wrzos, koordynator akcji Młody Nobel
na Podkarpaciu.
Niewątpliwą atrakcją pikników w ten weekend były
pokazy robotów... humanoidalnych, wyprodukowanych
przez amerykańskie centrum NASA. - mówi Kamil Wrzos,
Regionalny Koordynator Programu PROJEKTOR wolontariat studencki na Podkarpaciu. Patronat nad
kampanią Młody Nobel objęła Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, prof. Barbara Kudrycka. Patronat Honorowy nad
Piknikami objęli: Wojewoda Podkarpacki – Małgorzata
Chomycz i Marszałek Województwa Podkarpackiego –
Mirosław Karapyta. Patronat Medialny sprawuje Polskie
Radio Rzeszów. Akcję prowadzą wspólnie Fundacja
Rozwoju Wolontariatu (realizator programu PROJEKTOR –
wolontariat studencki) oraz Fundacja PGNiG im. Ignacego
Łukasiewicza.

Podkarpacki Rajd Pieszy Szkół im. Jana Pawła II
W dniu 4 października 2011r. uczniowie kl. III-VI
Szkoły Podstawowej w Jankowicach, wraz z opiekunami
Joanną Kurecką i Łukaszem Kucabem po raz kolejny
uczestniczyli w Podkarpackim Rajdzie Pieszym Szkół Im.
Jana Pawła II.
Organizatorem rajdu dla dzieci, młodzieży i nauczycieli
szkół z terenu całego Podkarpacia było Stowarzyszenie
Miłośników
Ziemi
Pruchnickiej,
Stowarzyszenie
Przewodników i Pilotów Wycieczek z Jarosławia oraz
Szkoła Podstawowa w Świebodnej.
Oficjalne otwarcie rajdu miało miejsce na Rynku
w Pruchniku. Następnie wyruszono autokarami do Szkoły
Podstawowej w Świebodnej, by
stamtąd wyjść
z przewodnikami na wyznaczone trasy. Uczniowie naszej
szkoły pokonali pieszo 9 kilometrowy szlak. Słońce, błękitne
niebo, to wymarzona pogoda na rajd. Nie było łatwo, droga
długa, nierówna i górzysta. Po pokonaniu połowy tej trudnej
trasy przyszedł czas na odpoczynek i gorącą zupę z kotła.
Na placu szkolnym SP w Świebodnej gospodarze
przygotowali dla dzieci ogniska z pieczeniem kiełbasy.
Uczniowie biorący udział w rajdzie mieli okazję
zwiedzić Sanktuarium w Jodłówce, poznać jego historię.
Przede wszystkim mogli aktywnie spędzić czas i bliżej
poznać okolice Gminy Pruchnik.

Uczniowie podczas pieszej wędrówki

Zespól Szkół w Łowcach – obchody 66 rocznicy
śmierci Wincentego Witosa
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa
w Łowcach z p. Joanną Makuch i p. dyrektor Jolantą
Marciak oraz członkowie PSL gminy Chłopice 6 listopada
br.
wzięli
udział
w
Zaduszkach
Witosowych
w Wierzchosławicach w 66 rocznicę śmierci Wincentego
Witosa. Dla uczniów była to niewątpliwie ciekawa lekcja
historii o patronie szkoły.

W projekcie w Boratynie wzięło udział 142 uczniów ze
wszystkich szkół podstawowych gminy Chłopice oraz
uczniowie Publicznego Gimnazjum w Boratynie. Nie
zawiedli również zaproszeni goście - wójt gminy Andrzej
Czyż, sekretarz gminy Marzena Blok, radny gminy
Bogusław Dańczuk oraz dyrektorzy ZS w. Łowcach i SP
w Jankowicach, a także nauczyciele szkół z terenu gminy.
Przedsięwzięcie mogło być zrealizowane również dlatego, iż
pomogli nam: Wójt Gminy Chłopice Andrzej Czyż,
Stowarzyszenie Miłośników Chłopic, Gminna Spółdzielnia
Samopomoc Chłopska w Chłopicach, Zakład Przetwórstwa
Mięsnego „Szarek” Widna Góra, Rada Rodziców
Publicznego Gimnazjum w Boratynie oraz obecni i byli
pracownicy i uczniowie.
D. Tymcio

Na zdj. Wśród gości był Premier WaldemarPawlak
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XXV-lecie Kółka Plastycznego przy Szkole Podstawowej w Dobkowicach
Piotr Pilch, dyrektor Centrum Kulturalnego w Przemyślu
Adam Halwa, metodyk ds. plastyki Dorota Kostka,
dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, nauczyciele i przyjaciele
Jerzego Jankowskiego oraz obecni i dawni członkowie Kółka
Plastycznego.
To głównie pod adresem dyrektora Jerzego
Jankowskiego zaproszeni goście przekazywali gratulacje,
kwiaty i podziękowania.
Uroczystość uświetnił występ uczniów Szkoły
Muzycznej w Jarosławiu, Ogniska Muzycznego w Radymnie
oraz Agnieszki Żołnierz i Iwony Wołoszyn. Na zakończenie
goście
zostali
podjęci
poczęstunkiem
kuszącym
pysznościami w postaci przekąsek, sałatek i wypieków
przygotowanymi przez rodziców.
M.Buczko

Kółko
Plastyczne
przy
Szkole
Podstawowej
w Dobkowicach istnieje już 25 lat. Założycielem Kółka i
jego opiekunem jest Pan Jerzy Jankowski, który od ponad
dziesięciu lat pełni też funkcję Dyrektora tej Szkoły.
W ciągu 25 lat przez Kółko przewinęło się ok. 160
uczniów. Ich prace zdobywały nagrody na wystawach wielu
krajów (m.in. Finlandii, Japonii, USA, Luksemburga, Chile,
Serbii, Węgier, Słowacji, Niemiec, Ukrainy, Litwy
i Białorusi). W Polsce pokazywane były w Zamościu,
Lublinie, Białymstoku, Suwałkach, Gdańsku, Koszalinie,
Lesznie, Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Kaliszu,
Wrocławiu, Rybniku, Katowicach, Częstochowie, Krakowie,
Tarnowie, Zakopanem, Radomiu, Chełmie i wielu innych
miastach. Uczestniczyły przez ten czas w 238 konkursach
plastycznych, w tym w 61 konkursach międzynarodowych,
w których zdobyły 33 nagrody, 15 wyróżnień
i 28 kwalifikacji do wystawy. W 86 konkursach
ogólnopolskich zdobyły 60 nagród, 27 wyróżnień
i 22 kwalifikacje do wystawy. W konkursach regionalnych
zdobyły 45 nagród, 22 wyróżnienia i 42 kwalifikacje do
wystawy. Jest to dorobek imponujący, którego pozazdrościć
może niejedna szkoła, nawet z dużego miasta. Kółko działa
dzięki wielkiej pasji i oddaniu jego opiekuna Jerzego
Jankowskiego, który za pracę artystyczną i pedagogiczną
otrzymał wiele nagród i wyróżnień.
Podczas uroczystości jubileuszu, które odbyły się w dniu
25 listopada br. były też momenty zaskoczenia. Taką
niespodziankę przygotował dyrektor Centrum Kultury w
Przemyślu Adam Halwa, którego instytucja od lat
współpracuje z kółkiem plastycznym. Na wniosek Centrum
Kultury Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
przyznał mu Medal "Zasłużony dla Kultury Polskiej".
W obchodach jubileuszu uczestniczyli m.in.
Wiceminister Gospodarki Poseł Mieczysław Kasprzak, Wójt
Gminy Chłopice Andrzej Czyż, Dyrektor przemyskiego
oddziału Podkarpackiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

fot. Ewa Kłak-Zarzecka – Życie Podkarpackie
Jerzy Jankowski uhonorowany został odznaczeniem
Zasłużony Działacz Kultury. Dekoracji dokonał Wiceminister
Mieczysław Kasprzak w asyście Dyrektora CK w Przemyślu
Adama Halwy.

Dobkowice - Międzyszkolny Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej
W dniu 09-XII-2011r. w Dobkowicach odbył się
III Międzyszkolny
Festiwal
Piosenki
Bożonarodzeniowej. Udział w nim wzięli uczniowie z:
- 3 przedszkoli (Przedszkole Samorządowe w Łowcach,
Przedszkole Montessori w Jarosławiu, Przedszkole
w Kańczudze)
- 10 szkół podstawowych (SP Jankowice, SP Boratyn,
SP Sióstr Niepokalanek Jarosław, SP Trójczyce,
SP Kozienice, SP Chłopice, SP Łowce, SP Zamiechów,
SP Tapin, SP Dobkowice)
- 2 gimnazjów (Gimnazjum Boratyn, Gimnazjum
Łowce)
- a także dzieci ze Społecznego Ogniska Muzycznego
w Radymnie.
09 XII 2011r. w Dobkowicach już po raz trzeci
dzieci przedszkoli, szkół podstawowych i młodzież
gimnazjalna występując przed szanownym jury w
skład którego weszli nauczyciele – opiekunowie
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uczestników prezentowały kolędy i piosenki o tematyce
bożonarodzeniowej.
Z roku na rok uczestników przybywa i w tym roku było
ich 50. Cieszy fakt, że opiekunowie wraz ze swoimi
wychowankami chętnie uczestniczą w tej imprezie
która staje się tradycją Dobkowic. Konkurs odbył się
w 4 kategoriach
W kategorii I (soliści przedszkoli i klas I – III) „złota
piątka”:
1.Natalia Lasek SP Sióstr Niepokalanek Jarosław
2. Wiktoria Balicka SP Dobkowice
3. Hubert Borowiecki SP Sióstr Niepokalanek Jarosław
4. Karolina Bajorska SP Łowce
5. Anna Hawryłko Przedszkole Montessori
W kategorii II ( IV – VI) „złota piątka”
1. Anna Socha SP Sióstr Niepokalanek
2. Patrycja Baran SP Tapin
3. Dominika Wota SP Chłopice
4. Hubert Żołynia SP Sióstr Niepokalanek
5. Kamila Olcha SP DObkowice
W kategorii III (gimnazja) „złota piątka”
1. Andżelika Preisner G Boratyn
2. Natalia Gral G Łowce
3. Kamila Naspińska G Boratyn
4. Natalia Gomułczak G Boratyn
5. Paweł Olejniczak G Boratyn

W kategorii IV (uczestnicy z własnym
akompaniamentem) „złota piątka”
1. Justyna Pecko, Wojciech Ladryk, Piotr Gilarski –
Społeczne Ognisko Muzyczne Radymno
2. Izabela Skupień SP Tapin
3. Michał Gomułczak Społeczne Ognisko Muzyczne
Radymno
4. Agnieszka Baran, Patryk Gałęza Społeczne Ognisko
Muzyczne Radymno
5. Iwona Lichota, Karolina Gamracy, Damian
Popielowski, Martyna Trybulska, Marlena Trybulska
Społeczne Ognisko Muzyczne Radymno.
Podczas Festiwalu odbyła się prelekcja na temat
„Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” oraz „Akcja
odblaskowa” przeprowadzona przez Stowarzyszenie
Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych
„Bezpieczne Życie” w Jarosławiu.
Gościnnie wystąpił zespół chłopców wraz ze swoim
nauczycielem Panem Romanem Olejarzem ze Szkoły
Muzycznej im. F. Chopina w Jarosławiu.
Festiwal został zrealizowany przy pomocy
finansowej RadyRodziców przy SP w Dobkowicach.
Wszystkim uczestnikom i opiekunom życzymy
sukcesów i zapraszamy za rok.

INNE WYDARZENIA ...
Remont świetlicy refundowany był ze środków
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie
„Odnowa i rozwój wsi”. W odnowionym budynku
mieści się: świetlica dla młodzieży, sala przyjęć z salą
taneczną, zaplecze kuchenne i sanitarne, pomieszczenia
dla Koła Gospodyń Wiejskich oraz dla Straży Pożarnej.
Planowane jest też w najbliższym czasie otwarcie
siłowni.

Otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Lutkowie
W dniu 13 listopada 2011 roku został oficjalnie
otwarty i oddany do użytku po kapitalnym remoncie
budynek świetlicy wiejskiej w Lutkowie. Uroczystego
przecięcia wstęgi dokonał gospodarz Gminy – Wójt
Andrzej Czyż i Radna Rady Gminy z Lutkowa –
Dorota Terlecka. Budynek poświęcił proboszcz parafii
Stanisław Kopeć. Gospodarz wsi – sołtys Jan Wróbel
wręczył Wójtowi symboliczny klucz do odnowionego
obiektu.

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie
Wójt Gminy Chłopice Andrzej Czyż, kilka
miesięcy temu, wystąpił z wnioskami do Prezydenta
RP o nadanie medali „Za długoletnie pożycie
małżeńskie” dla par małżeńskich, które przeżyły w
związku małżeńskim 50 lub więcej lat. W odpowiedzi
na wnioski Wójta, Prezydent wydał decyzje o nadaniu
medali oraz przesłał indywidualne powiadomienia wraz
z listami gratulacyjnymi, na adresy domowe
zainteresowanych, a medale zostały przekazane do
Urzędu Gminy Chłopice.
Odznaczenia zostaną wręczone przez Wójta Gminy
Chłopice podczas uroczystych spotkań zaplanowanych
w świetlicach wiejskich na miesiąc styczeń 2012 r.
O terminie tych spotkań zainteresowani zostaną
powiadomieni pisemnie.

Świetlicę w Lutkowie, podczas uroczystego otwarcia,
poświęcił Ksiądz Prob. Stanisław Kopeć
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Przygotowania do zimy

Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek

Gminny
Zarząd
Gospodarką
Komunalną
w Chłopicach w dniu 28 listopada 2011 roku zakupił
pług do odśnieżania, klasy ciężkiej, nowego typu Alp
S 300 Firmy SaMASZ sp. z o.o. Białystok. Cena to
kwota 17.300 zł netto. Pług ten będzie zamontowany
do będącej w posiadaniu GZGK w Chłopicach koparko
– ładowarki, którą odśnieżane będą drogi Gminne,
wewnętrzne, dojazdowe i parkingi na terenie Gminy
Chłopice. Pług ten posiada 5 funkcji roboczych, co
umożliwi wykonywanie wielu zadań związanych
z odśnieżaniem.
Wiesław Gołąb

Ochotniczych Straży Pożarnych
Sprzęt ratowniczy tj. pilarki do drewna STIHL MS
251 oraz agregaty prądotwórcze ESE 3000P z AVR
trafią do Ochotniczych Straży Pożarnych z Boratyna
i Łowiec.
Wniosek o dotację pod nazwą „Doposażenie
jednostek OSP w Boratynie i OSP w Łowcach w sprzęt
ratowniczy” został złożony w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony
Środowiska
i
Gospodarki
Wodnej
w Rzeszowie w dniu 19 października 2011 r. Dnia
2 listopada br. Zarząd WFOŚiGW podjął decyzje
o zapewnieniu przyznania środków w formie dotacji na
realizację powyższego zadania w wysokości 70%
kosztu całkowitego zadania.
Zakupiony sprzęt ratowniczy pozwoli na
prowadzenie akcji ratunkowych mających na celu
zmniejszenie bądź też likwidację skutków działań
żywiołów.
Tekst i zdjęcie - G. Kawecki

Nowy pług do odśnieżania zakupiony
na wyposażenie Gminnego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Chłopicach

Przekazanie sprzętu ratowniczego
dla OSP w Boratynie
W dniu 28 października 2011 r. Stowarzyszenie
Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych
„Bezpieczne Życie” w Jarosławiu przekazało sprzęt
ratowniczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Wśród
obdarowanych znalazły się jednostki OSP z Boratyna,
Tryńczy oraz Miękisza Starego. W imieniu OSP Boratyn
komplet zestawu ratowniczego tj. zestaw ratownictwa
medycznego OSP R-1 wraz ze składanymi noszami
odebrali: Wiceprezes Zarządu - Mirosław Rokitowski,
członek Zarządu – Jan Dańczuk oraz członek OSP –
Fryderyk Pytlowany. Wartość otrzymanego bezpłatnie
zestawu wynosi 2 tys. zł.
G. Kawecki

Przekazanie sprzętu ratowniczego przez Stowarzyszenie
Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych
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WYDARZENIA KULTURALNE
Spotkanie autorskie z Lidią Miś

pokolenie do częstego
z zasobów biblioteki.

W dniu 26 października 2011 roku, o godz. 10.00,
w Zespole Szkół w Łowcach odbyło się spotkanie
autorskie z pisarką bajek dla dzieci Panią Lidią Miś.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Łowcach oraz ze Szkoły Podstawowej
w Chłopicach. Dzieci z zaciekawieniem wsłuchiwały się
w opowiadania pisarki, poznały głównych bohaterów jej
książek oraz miały możliwość zadawania pytań gościowi.
Na zakończenie spotkania Pani Lidia podarowała
wszystkim uczestnikom spotkania pamiątkowe zakładki
do książek z jej autografem oraz poczęstowała
cukierkami- „Misiówkami”.
Organizatorem spotkania był kierownik Biblioteki
Samorządowej w Chłopicach – Iwona Myłek przy
współudziale Dyrektora Zespołu Szkół w Łowcach- Pani
Jolanty Marciak oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Chłopicach- Janusza Fudalego. Organizacja tego
przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez pomocy Wójta
Gminy Chłopice- Andrzej Czyża.

odwiedzania

i

korzystania

Zajęcia plastyczne rozwijają wyobraźnie młodych
czytelników...

Dyskusyjne Kluby Książki - jest to program
realizowany przez Instytut Książki w Warszawie
i Wojewódzką
i
Miejską
Bibliotekę
Publiczną
w Rzeszowie. Biblioteka Samorządowa w Chłopicach
przyłączyła się do programu od lipca br. Młodzież
należąca do DKK na comiesięcznych spotkaniach ma
dostęp do najnowszych książek i wyrażania własnych
niczym nieskrępowanych poglądów na ich temat. DKK to
próba ognia dla wydawniczych nowości jak i klasyków
literatury światowej. Młodzież bardzo chętnie przychodzi
na spotkania i dyskutuje nad przeczytanymi książkami.
Moderatorem DKK jest Iwona Myłek. Młodzież poprzez
uczestnictwo w spotkaniach wyrabia w sobie nawyki
czytelnicze oraz jest najlepszym dowodem na to, że w
dobie komputera i internetu książka i słowo pisane jest
nadal nieodzownym elementem w codziennej egzystencji.

Autorka rozdaje autografy...

„Tu się uczymy, tu się bawimy” - pod takim
hasłem co tydzień odbywają się w Bibliotece
Samorządowej w Chłopicach i Filii w Łowcach zajęcia
biblioteczne dla dzieci. Zajęcia cieszą się dużym
zainteresowaniem wśród dzieci, które z wielką radością i
entuzjazmem uczestniczą w tych zajęciach. Dzieci
poprzez czytanie książek i ich plastyczną interpretację
rozwijają w sobie wyobraźnię oraz wyrabiają w sobie
nawyki czytelnicze.
Zajęcia dzielą się na dwie części: edukację czytelniczą
oraz zajęcia plastyczne. Głównym celem zajęć jest
zapoznanie
młodego
czytelnika
z
biblioteką,
uświadomienie roli książki w życiu człowieka oraz
wskazanie możliwości czerpania wiedzy z różnych źródeł.
Metody zajęć dostosowane są do wieku ich uczestników.
W celu ich uatrakcyjnienia bibliotekarki prowadzące
zajęcia wykorzystują różnorodne pomoce dydaktyczne
oraz różne formy pracy z czytelnikiem. Biblioteka
poprzez organizację tego typu zajęć odpowiada na
potrzeby lokalnej społeczności oraz zachęca młode

Członkowie DKK podczas spotkania w Bibliotece
Samorządowej w Chłopicach.
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Konkurs „Masz Talent” – edycja chłopicka
14 grudnia 2011r. na zaproszenie Fundacji Pomocna
Dłoń i SP w Chłopicach przybyli uzdolnieni uczniowie
szkół podstawowych z terenu całej gminy Chłopice, aby
wziąć udział w programie MASZ TALENT. Swoje
umiejętności
prezentowali
przed
publicznością
zgromadzoną w świetlicy wiejskiej w Chłopicach.
Spotkanie rozpoczęło się od nie lada atrakcji, występu
laureatów jarosławskiej edycji Masz Talent - zaśpiewali
Monika Czarny i Daniel Lipiec. Weszli oni także w skład
jury, któremu przewodniczył Wójt Gminy p. Andrzej
Czyż. Piętnastu uczestników oceniali także: p. Elżbieta
Raczyńska z Reprezentacyjnego Chóru Mieszanego
„Jarosław” oraz dyrektor SP w Chłopicach – Janusz
Fudali.
Publiczność miała okazję podziwiać różnorodne
talenty. Nad atrakcyjnym przebiegiem programu czuwała
p. Alicja Zając – Prezes fundacji Pomocna Dłoń.
Dodawała otuchy młodym artystom, którzy śpiewali,
tańczyli, grali, a także wykonywali pokazy gimnastyczne.
Największe uznanie zdobyła Kinga Stasiła (SP
Łowce) uzyskując I miejsce. Pozostali laureaci chłopickiej
edycji Masz Talent: II miejsce Dawid Majcher (żonglerka)
i III miejsce Adrian Brodowicz (taniec breakdance) –
uczniowie SP w Chłopicach. Wyróżnienie otrzymał Kamil
Stasiło (SP w Zamiechowie) za zdolności manualne
w wykonywaniu figurek z modeliny.
Program zakończył się w wyjątkowo świątecznej
atmosferze – przybył św. Mikołaj, który obdarował hojnie
upominkami najmłodszych uczestników spotkania.
Sponsorami nagród byli: Fundacja Pomocna Dłoń
i dyrektor SP Chłopice.
Oprac. Janusz Fudali

Występ Kingi Stasiła (Szkoła Podstawowa Łowce), która
zdobyła I miejsce w chłopickiej edycji „Masz Talent”

Św. Mikołaj przybył z upominkami dla najmłodszych
Zdjęcie grupowe uczestników i jurorów konkursu „Masz Talent”
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