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Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei,
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i w siłę człowieka.
Oby Święta Wielkanocne przyniosły Wam radość,
Pokój oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha
I aby blask prawdy o zmartwychwstaniu
Rozświetlał wszelkie mroki codzienności
życzą
Przewodniczący Rady Gminy
Romuald Niedźwiedzki

Wójt Gminy
Andrzej Czyż

Z ŻYCIA GOSPODARCZEGO GMINY CHŁOPICE
_______________________________________________
W miesiącu lutym 2012r. rozpoczęto prace
projektowe na rozbudowę oświetlenia ulicznego
w miejscowościach: Boratyn i Dobkowice.
Także w lutym przekazaliśmy do Starostwa
Powiatowego
dokumentację
techniczną
na
wykonanie chodnika przy drodze powiatowej
w miejscowości Łowce. Dokumentację przekazano w
ramach zawartego w tym celu porozumienia. Ponadto
Gmina Chłopice zobowiązała się do przekazania na ten
cel na rzecz inwestora w 2012 roku 200 tys. zł. Zgodnie
z zawartym porozumieniem inwestycja budowy
chodnika zostanie zakończona i rozliczona w 2012
roku.
W miesiącu lutym Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego podpisał z Gminą
Chłopice umowę w ramach działania ,,Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013” na
„Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości
Zamiechów”, wynikiem tego będzie zakup nowych
krzeseł i stolików do świetlicy wiejskiej .
Za pośrednictwem LGD zostanie napisany
i złożony w Urzędzie Marszałkowskim podobny
wniosek na doposażenie świetlicy wiejskiej
w Chłopicach .
Na
początku
miesiąca
marca
został
rozstrzygnięty przetarg na budowę kaplicy
cmentarnej
na
cmentarzu
komunalnym
w miejscowości Dobkowice. Zadanie zostanie
wykonane przez wyłonionego w ramach postępowania
przetargowego wykonawcę w dwóch etapach w latach
2012/2013. Zamówienie zostanie wykonane w stanie
surowym za kwotę 480 tys. zł. W miesiącu styczniu
2012 roku na plac budowy kaplicy doprowadzono
przyłącz energetyczny.
W ramach złożonych ofert na początku marca
został wyłoniony wykonawca do przeprowadzenia w
miesiącu maju remontów cząstkowych dróg (łatanie
dziur) na drogach gminnych i wewnętrznych. Termin
realizacji zamówienia na całym terenie Gminy
Chłopice do 25.05.2012 roku.
Również w miesiącu marcu zostały wykonane
we wszystkich miejscowościach naszej gminy
niezbędne pomiary do sporządzenia kosztorysów
inwestorskich na remonty, przebudowę dróg. Wstępny
zakres remontu, przebudowy dróg w ramach
posiadanych środków został uzgodniony na odbytym
w tym celu spotkaniu zorganizowanym przez Wójta
Gminy z sołtysami wsi.
Oprac. M. Brudek

Okres pierwszych miesięcy roku dla każdego
samorządu to czas przygotowań inwestycyjnych.
Gmina Chłopice wykorzystuje ten czas do
rozpisywania
najważniejszych
przetargów,
przygotowywania szeregu dokumentów w celu
uzyskania pozwoleń budowlanych.
W miesiącu styczniu otrzymaliśmy wiadomość
o przyznanych środkach na budowę kolejnego
kompleksu boisk sportowych w ramach programu
,,Moje Boisko ORLIK 2012”. Kompleks boisk ma
tym razem powstać w miejscowości Boratyn. Zadanie
w 80% dofinansowane będzie z Ministerstwa Sportu
i Turystyki
oraz
Podkarpackiego
Urzędu
Marszałkowskiego. W celu realizacji zadania w
miesiącu lutym
zlecono do wykonania komplet
dokumentacji technicznej .
W zakresie rewitalizacji parku przy Szkole
Podstawowej w Chłopicach w styczniu i lutym br.
wykonano część prac programowych WFOŚiGW.
W zakres prac objętych programem weszły:
inwentaryzacja drzewostanu parku, usunięcie chorych
drzew, pielęgnacja drzew. Wykonanie pierwszego
etapu prac pozwoli na sięgnięcie po zewnętrzne środki
finansowe na rewitalizację parku, w ramach której
zostanie
wykonane
całe
zagospodarowanie
zabytkowego obiektu.
Końcem stycznia w miejscowości Chłopice
zostały, przy niewielkim nakładzie finansowym Gminy,
oddane do użytku dwa pomieszczenia po byłym
ośrodku zdrowia w Chłopicach, w których
zorganizowano:
- w jednym pomieszczeniu została urządzona siłownia
dla mieszkańców,
drugie
pomieszczenie
zostało
przekazane
w użytkowanie dla miejscowego stowarzyszenia
„Miłośników Chłopic”.
We wszystkich miejscowościach naszej
gminy w obecnym roku zamierzamy wybudować
place zabaw dla dzieci przy 70 % wsparciu
finansowym ze środków pomocowych. Dla trzech
miejscowości gminy: Boratyn, Chłopice, Jankowice zostały już pozytywnie rozpatrzone nasze wnioski o
dofinansowanie tych inwestycji. Gmina przystąpiła do
wyłonienia w drodze przetargu firmy która wykona
place zabaw.
Kolejne wnioski
na budowę placów zabaw
w pozostałych miejscowościach zostaną niebawem
złożone za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania
do Urzędu Marszałkowskiego.
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Stawki podatkowe na 2012 r.
Zasady naliczania podatku rolnego normuje ustawa z dnia 15 listopada o podatku rolnym (Dz. U. z 2010
roku Nr 226, poz. 1475 ze zmianami). Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane
w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach
rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów
przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji
gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego, dla pozostałych gruntów - liczba hektarów
wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny
Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha
przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo
jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.
Podatek rolny za rok podatkowy stanowi:
- równowartość pieniężną 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego gruntów, gospodarstw rolnych,
- równowartość pieniężną 5 q żyta od 1 ha gruntów, nie tworzących gospodarstwo.
Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 roku średnia cena
skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. wyniosła 74,18 zł za 1 dt.
W praktyce maksymalna kwota podatku na 2012 rok dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha
przeliczeniowy wynosiłaby: 74,18 zł x 2,5 = 185,45 zł, natomiast dla gruntów nie tworzących gospodarstwo za
1 ha: 74,18 zł x 5 = 370,90 zł. Rady gmin są uprawnione do obniżenia cen skupu żyta przyjmowanych jako
podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy (art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym). W dniu
15 listopada 2011 roku Rada Gminy Chłopice podjęła uchwałę Nr IX/74/2011 w sprawie obniżenia ceny skupu
żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego. Zgodnie z uchwałą cena żyta została obniżona do poziomu
55,00 zł za 1 q (dt).
W związku z powyższym kwota podatku na 2012 rok dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha przeliczeniowy
wynosi: 55,00 zł x 2,5 = 137,50 zł i jest obniżona o 47,95 zł od maksymalnej, natomiast dla gruntów nie
tworzących gospodarstwo za 1 ha: 55,00 zł x 5 = 275,00 zł, jest niższa o 95,90 zł od maksymalnej.
Skutkiem uchwały są mniejsze wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku rolnego oraz w konsekwencji obniżenie
subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę z Budżetu Państwa.

Ważne:
W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego
w zakresie podatku rolnego, lub o zaistnieniu zmian w ciągu roku podatkowego osoby fizyczne są obowiązane
złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach, sporządzone na formularzach według
ustalonego wzoru, w terminie 14 dni (art. 6a ust. 5 ustawy o podatku rolnym). Zasady te obowiązują również
w podatku od nieruchomości (art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). Cena żyta oraz stawki
podatku rolnego obowiązujące w 2012 roku w sąsiednich gminach.
Tabela: Stawki podatku rolnego na 2012 r. w wybranych gminach

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nazwa Gminy
Chłopice
Jarosław
Laszki
Orły
Pawłosiów
Pruchnik
Radymno
Rokietnica
Roźwienica
Zarzecze
Żurawica

Cena żyta wg uchwały Rady
Gminy
55,00
55,00
55,00
55,64
55,00
50,00
50,00
38,00
50,00
55,00
56,00
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Stawka wg 2,5 q
137,50
137,50
137,50
139,10
137,50
125,00
125,00
95,00
125,00
137,50
140,00

Stawka wg 5q
275,00
275,00
275,00
278,20
275,00
250,00
250,00
190,00
250,00
275,00
280,00

Podatek od nieruchomości
Każdy podatnik ma obowiązek złożyć informację o nieruchomościach lub złożyć korektę w przypadku zmiany
stanu faktycznego bądź rozbieżności z danymi wskazanymi w poprzedniej informacji. Dotyczy to
a) budynków: - mieszkalnych,
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym,
- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o
działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego (gospodarczych);
b) gruntów :
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania,
- pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego.
W informacjach dotyczących budynków należy wskazać powierzchnię użytkową, mierzoną w m2. Zgodnie
z art. 1a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84
ze zm.) przez powierzchnię użytkową budynku lub jego części należy rozumieć powierzchnię mierzoną po wewnętrznej
długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za
kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Natomiast na podstawie art.
4 ust. 2 ww. ustawy powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m
do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m,
powierzchnię tę pomija się.
Odpowiedzialność za złożoną informację i dane w niej zawarte ponosi podatnik. Podmiot, który w celu
udaremnienia wykonania decyzji organu podatkowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie należności swojej gminie
przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki
swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 3 (art. 210
§2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa – tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. oraz
art. 300 §2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny – Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.)
W dniu 15 listopada Rada Gminy Chłopice podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od
nieruchomości (Nr IX/73/2011), która obowiązuje w 2012 roku. Na podstawie tej uchwały zostały zwolnione od podatku
od nieruchomości budynki mieszkalne lub ich części w gospodarstwach rolnych w rozumieniu przepisów o podatku
rolnym.W praktyce podatnicy będący rolnikami w 2012 r. są zwolnieni z płacenia podatku od nieruchomości za budynki
mieszkalne, natomiast osoby nie będące rolnikami opłacają ww podatek w kwocie 0,60 zł za każdy m2 powierzchni
użytkowej. Wysokość stawek podatku od nieruchomości określa uchwała Rady Gminy Chłopice Nr IX/75/2011 z dnia
15 listopada 2011r. Pozostałe stawki podatku od nieruchomości są na poziomie 2011r .
Oprac. P. Szawarniak

GOPS- Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych
________________

Od kwietnia 2012 r. rząd planuje podnieść
świadczenie pielęgnacyjne z 520 zł do 620 zł, ale tylko
dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Dla innych
członków rodziny świadczenie będzie uzależnione od
kryterium dochodowego.
Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych
zakłada, że świadczenie pielęgnacyjne dostaną wyłącznie
niepracujący rodzice i osoby, które wystąpiły o
przysposobienie dziecka, oraz spokrewnieni z dzieckiem
członkowie rodzin zastępczych. Inni opiekunowie
niepełnosprawnych, na których ciąży obowiązek
alimentacyjny i którzy zrezygnują z pracy, dostaną 520 zł
specjalnego zasiłku opiekuńczego. Jego przyznanie będzie
jednak uzależnione od dochodu rodziny osoby
sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej
opieki.

Jeśli dochód ten przekroczy 583 zł, opiekun nie
może liczyć na taki zasiłek. Osoby które do tej pory
otrzymywały świadczenie pielęgnacyjne stracą je, gdyż
projekt przewiduje, że decyzje przyznające prawo do
świadczenia pielęgnacyjnego wydane na podstawie
dotychczas obowiązujących przepisów stracą moc
z dniem wejścia w życie nowelizacji czyli od 1 kwietnia
tego roku. Pomimo tego wszystkie osoby uprawnione do
świadczenia na dotychczasowych zasadach będą mogły je
pobierać jeszcze przez 6 miesięcy czyli do końca września
2012 r. W niekorzystnej sytuacji są osoby, które
zrezygnowały z pracy, aby sprawować opiekę nad
niepełnosprawnym dziadkiem czy rodzicem. Osoby które
nie spełnią kryterium dochodowego stracą prawo do
świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 października br.
Oprac.: A. Cicirko
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Kodeks wykroczeń (Dz. U.z 1971r. nr,12 poz. 114 z
późniejszymi zmianami) – kara aresztu, nagany lub
grzywny, której wysokość w myśl, art. 24 §1 może
wynosić od 20 do 5000 zł Art. 163 § 1 Ustawy z dnia 6
czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88
poz. 553) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które
zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo w mieniu w
wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega
karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat".
Ponadto w przypadku rolników korzystających
z dopłat bezpośrednich sankcją za tego typu działania
może być pomniejszenie należnych płatności
obszarowych za dany rok.

Wiosenny Apel
Wiosna powoli budzi się do życia, a wraz z nią
pojawia
się
ryzyko
występowania
jednego
z najniebezpieczniejszych "zabiegów" rolniczych wypalania traw. Wypalanie traw można zaobserwować
na obszarach nieużytków, łąk, pól uprawnych, a nawet
przydrożnych rowów i polnych miedz. Zdaniem
niektórych, proceder ten ma na celu pozbycie się
pozostałości uschniętych roślin i przygotowanie pola
do zasiewu poprzez spulchnienie gleby, pozyskanie
nawozu z popiołu i łatwe pozbycie się uciążliwych
chwastów. W rzeczywistości wypalanie traw czy
ściernisk, wbrew obiegowym opiniom, wcale nie
poprawia żyzności gleby. Wręcz przeciwnie - popiół ją
zakwasza, składniki spalonej bezużytecznie biomasy
zamiast wzbogacić podłoże ulegają spaleniu,
a dodatkowo giną bakterie i drobnoustroje oraz inne
organizmy i zwierzęta żyjące w glebie. Jeśli dodamy do
tego kłęby powstającego dymu, który powoduje zanieczyszczenie powietrza i wzmaga efekt cieplarniany,
łatwo będzie nam zrozumieć bijących na alarm
ekologów, którzy twierdzą, że dla świata przyrody
wypalanie traw to prawdziwa katastrofa ekologiczna.
Problem powtarza się co roku w porze wiosennej,
zanim jeszcze wegetacja rozpocznie się na dobre.
Ogień, który płonie na łąkach i nieużytkach nie tylko
zabija wszystko, co spotka na swojej drodze, ale też
łatwo może wymknąć się spod kontroli i spowodować
wiele szkód. W Polsce wypalanie traw uznawane jest
za tanią, łatwą i skuteczną metodą na pozbycie się
chwastów i ich nasion, a ten naprawdę jest szkodliwym
przeżytkiem utrwalonym w przyzwyczajeniach wielu
rolników. Trzeba pamiętać, że ogień wyjaławia glebę.
Jest to najgorsza opcja przygotowania gleby do nowego
cyklu, bo w czasie wypalania ginie cała mikroflora i
mikrofauna, które ożywiają glebę. W ostatnich dniach
problem wypalania traw pojawił się na terenie naszej
gminy. Miejmy nadzieję, że te "rolnicze zabiegi" nie
będą u nas częstym zjawiskiem. Uprzedzając jednak
fakty, apelujemy do wszystkich mieszkańców naszej
gminy - NIE WYPALAJMY TRAW! Ten proceder
nie tylko nie jest skutecznym sposobem użyźniania
gleby, ale przede wszystkim jest niezwykle
niebezpieczny - niszczy środowisko naturalne, zabija
zwierzęta, a może zagrażać również ludziom.
Wypalanie traw oprócz tego, że jest naprawdę
niebezpieczne i niekorzystne dla środowiska, jest też
prawnie zabronione i skutkuje sankcjami. Ustawa z dn.
16.04.2004r o ochronie przyrody (tj. z 2009r. Dz.U. Nr
151, poz. 1220 ze zm.) w art. 124: „Zabrania się
wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów
przydrożnych, szlaków, kolejowych oraz trzcinowisk i
szuwarów", art. 131: „Kto wypala łąki, pastwiska,
nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe,
trzcinowiska lub szuwary podlega karze aresztu lub
grzywny Za wykroczenia tego typu grożą surowe
sankcje: Art. 82 § 1 Ustawy z dnia 20 maja 1971r.

Oprac. A. Kiełt

NIE WYPALAJMY TRAW !
_________________________________________________

Podpisano umowę na dofinansowanie
budowy placów zabaw
W
styczniu
2012
r.
w
Urzędzie
Marszałkowskim Wójt Gminy Chłopice Andrzej Czyż i
Skarbnik Gminy Anna Gołąb podpisali umowę na
dofinansowanie przedsięwzięcia współfinansowanych
ze środków programu PROW w ramach działania 413
wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „Odnowa i
rozwój wsi” na:
1.„Budowę publicznego placu zabaw przy świetlicy
wiejskiej w Boratynie” na kwotę dofinansowania
42.216,00 zł przy koszcie całkowitym zadania
64.908,07 zł.
2.„Budowę publicznego placu zabaw przy świetlicy
wiejskiej w Jankowicach” na kwotę dofinansowania
61.445,00 zł przy koszcie całkowitym zadania
94.472,18 zł.
3.„Budowę publicznego placu zabaw przy Szkole
Podstawowej
w
Chłopcach”
na
kwotę
dofinansowania 61.445,00 zł przy koszcie całkowitym
zadania 94.472,37 zł.
Ciąg dalszy na następnej stronie...
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Wnioski zostały złożony w odpowiedzi na
konkurs Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego Departament Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach PROW 20072013.ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania
Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”

c.d. z poprz. strony...
W dniu 7 marca 2012r. w Urzędzie Marszałkowskim
Wójt Gminy Andrzej Czyż i Skarbnik Gminy Anna
Gołąb podpisali kolejną umowę na dofinansowanie
przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków
programu PROW w ramach działania 413 wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju na operacje małych
projektów :
„Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zamiechowie”
na kwotę dofinansowania 11.008,87 zł przy koszcie
całkowitym zadania 21.051,87 zł.

Oprac. S. Bogacz- Plichta

Czas na wiosenne porządki
domowych, odpadów niebezpiecznych, odpadów
z remontów i innych,
- posiadanie odpowiednich pojemników lub worków
do gromadzenia odpadów i surowców wtórnych,
- posiadanie zawartej umowy na wywóz odpadów
z firmą posiadającą zezwolenie Wójta Gminy
Chłopice na prowadzenie działalności,
- właściwe utrzymanie zwierząt gospodarskich
i domowych w tym psów mając na celu ochronę
przed zagrożeniem oraz uciążliwością dla ludzi
i otoczenia,
- przyłączenia
nieruchomości
do
kanalizacji
sanitarnej, posiadania szczelnych zbiorników na
nieczystości ciekłe.
Jak wszystkim wiadomo estetyczna posesja nie tylko
cieszy oko jej właściciela, ale przede wszystkim
poprawia nasz wizerunek. Pamiętajmy, że dla brudu
i bałaganu nie ma żadnego usprawiedliwienia.
Zadbajmy w miarę naszych możliwości o nasz budynek
i zieleń wokół posesji. Zróbmy wszystko, aby Gmina
Chłopice lśniła czystością i porządkiem, by stała się
wzorem dla innych.
Nie zaśmiecajmy, nie zatruwajmy, nie
niszczmy Naszego Wspólnego Dobra, dbajmy wszyscy
razem o ład i porządek w Naszej Gminie, zapewnijmy
sobie samym i przyszłym pokoleniom – naszym
dzieciom i wnukom majątek w postaci czystych lasów,
rzek i pięknej przyrody. Wspólnie dbajmy o teren
którego jesteśmy gospodarzami.

Nastała wiosna, czas wzmożonej aktywności
w przyrodzie. Każdego dnia obserwujemy kolejne
oznaki budzącej się natury: kwitnące kwiaty, drzewa
i krzewy, rozwijające się „w oczach” liście, ptaki
budujące gniazda i różnorodność owadów. Nawet
osoby, które na co dzień nie zwracają uwagi na
otaczającą przyrodę, wiosną dostrzegają jej piękno. Nie
wszędzie jednak możemy cieszyć się w pełni wiosną.
Zaśmiecone rowy, dzikie wysypiska w środku lasu,
wypalone połacie łąk, to wszystko niechlubne ślady
działalności człowieka. Co zrobić aby takich miejsc
było jak najmniej? Coroczne akcje sprzątania świata to
bardzo szczytna inicjatywa ale dopóki nie wzrośnie w
nas świadomość ekologiczna i potrzeba dbania
o przyrodę nie zlikwidujemy takich zjawisk.
To od Nas zależy czy zdrowe i przyjazne
będzie otaczające nas środowisko. Utrzymanie
porządku
wymaga
zaangażowania
wszystkich
Mieszkańców. W trosce o estetyczny wygląd naszych
miejscowości i zdrowie mieszkańców nie wyrzucajmy
odpadów do lasu, na brzegi rzek oraz do przydrożnych
rowów. Rozkładające się odpady na dzikich
wysypiskach są powodem zatruwania gleby i wód.
Śmieci i brud, zrzucanie ścieków do rzek, zakopywanie
eternitu zagrażają nam samym, naszym dzieciom,
wnukom, przyrodzie i środowisku nas otaczającym,
generują konsekwencje zdrowotne, środowiskowe
i materialne.
Zwracamy
się
do
wszystkich
Mieszkańców Gminy Chłopice, zarówno do tych dla
których Nasza Gmina i środowisko nas otaczające leży
mocno na sercu, jak i do tych, którym jest to obojętne
lub wręcz świadomie niszczą otaczającą nas przyrodę:
Przypominamy o obowiązku utrzymania czystości
i porządku na posesjach i wokół nich wynikającym
z art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.).
Zwracamy uwagę na utrzymanie w ładzie
przyległych do posesji rowów i pobliskiego terenu.
Uchwalony Regulamin szczegółowo określa zadania
w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości , w tym między innymi obowiązki:
- prowadzenie
selektywnej
zbiórki
odpadów
komunalnych powstających w gospodarstwach

Pamiętajmy, że nasze otoczenie świadczy o nas.
Oprac. A. Kiełt
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Czy warto zakładać stowarzyszenie?
Jakie będziemy mieć z tego korzyści ?
Jak możemy pozyskać środki UE w ramach małych projektów?
Jakie mamy korzyści z pisania wniosków w ramach małych projektów?
Napisaliśmy wniosek i co dalej?
Wnioski te zostały pozytywnie rozpatrzone
i przymierzamy się do ich realizacji. Ostateczne
rozliczenie zaplanowanych zadań upływa w
październiku tego roku. Czeka nas dużo pracy –
wiemy jak ważna jest poprawna realizacja projektu.
Korzyści z tych projektów są dla nas
ogromne - możemy realizować swoje pomysły, na
które na pewno jako KGW czy inna organizacja nie
było by nas stać. Mamy jeszcze dużo pomysłów,
które moglibyśmy wcielić w życie dzięki
dofinansowaniu, ale zdajemy sobie sprawę, że
musimy robić to etapami. Jedno co nas nurtuje i nie
tylko nas ale inne Stowarzyszenia, to brak
wcześniejszego
finansowania
tj.
pieniądze
otrzymujemy po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania,
ale z tym też można sobie poradzić.
W ramach Małych projektów możemy
pozyskiwać środki nie tylko na organizację imprez
kulturalnych, ale na wiele innych działań takich jak:
szkolenia, warsztaty, małe inwestycje, które będą
służyć naszej społeczności.
A.Kiełt
Stowarzyszenie „Jankowiczanie”

Takie i inne pytania dręczą lub dręczyły niejedną
organizację, która funkcjonuje na terenie naszej
Gminy. Pragnę pokrótce odpowiedzieć na te
pytania a tym samym udowodnić, że jako
Stowarzyszenie możemy więcej - wystarczy tylko
trochę odwagi i podstawa - chęci.
Jesteśmy Stowarzyszeniem Jankowiczanie
działamy, jak sama nazwa wskazuje, na terenie sołectwa Jankowice. W styczniu 2010 roku grupa
zapaleńców
podjęła
decyzję
o
założeniu
stowarzyszenia. Motywacją było to iż jako KGW nie
mogliśmy starać się o dofinansowanie a jak wiadomo
środki zabezpieczone w Budżecie Gminy nie są duże
i nie wystarczają na wszystkie potrzeby organizacji
pozarządowych. Najtrudniejszy pierwszy krok,
zarejestrowanie stowarzyszenia, musi go wykonać
każdy kto chce prawnie funkcjonować. Po dokonaniu
wszystkich formalności, w tym opracowaniu własnego Statutu, w lutym byliśmy już zarejestrowani
jako „Stowarzyszenie Jankowiczanie”. W marcu
został ogłoszony przez LGD w Pawłosiowie nabór na
Małe Projekty. Przy pomocy pracownika Urzędu
Gminy napisaliśmy i złożyliśmy nasz pierwszy
projekt ”Organizacja wydarzeń kulturalnych i zakup
strojów ludowych” - opiewał on na kwotę 8.000 zł.
Weryfikacja wniosków trwała bardzo długo, bo
prawie rok, ale warto było czekać. Wniosek został
rozpatrzony pozytywnie, przewidziane zadania
zostały zrealizowane w roku 2011 i w tym samym
roku projekt został rozliczony.
Napisanie pierwszego wniosku może nie
sprawiło dużych trudności, ale zrealizowanie go
zgodnie z tym co wcześniej ujęliśmy w budżecie
i rozliczenie go wymagało dużo pracy i cierpliwości.
Jednak nie zaprzestaliśmy na tym jednym
projekcie. W ubiegłym roku we wrześniu złożyliśmy
dwa kolejne wnioski na łączną sumę ok. 20.000 zł.
Jeden z nich obejmuje zakup wyposażenia do
świetlicy wiejskiej (zaplecze kuchenne), drugi
organizację ogólnopolskiego zjazdu „Jankowiczan”.
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CO SŁYCHAĆ W NASZYCH SZKOŁACH
Publiczne Gimnazjum w Boratynie
- Olimpiada wiedzy o Wielkich Polakach
W dniu 23 lutego 2012 roku w Gimnazjum Publicznym
w Pruchniku odbył się II etap XII regionalnej
Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach –
błogosławiony
ks.
Bronisław
Markiewicz.
W olimpiadzie wzięło udział 85 uczniów
z różnych szkół archiprezbiteriatu jarosławskiego,
którzy przybyli wraz z. Gościom zaprezentowano
inscenizację o Błogosławionym ph. „Dzień za dniem”.
Przed ogłoszeniem wyników konkursu odbyła się
projekcja dotycząca prezentacji naszej szkoły.
Głównym organizatorem konkursu był ks. Dr
Waldemar Janiga. W skład komisji oceniającej prace
weszli: ks. dr Waldemar Janiga, ks. dr. Konrad Dyrda,
ks. Kazimierz Lewczak. W II etapie konkursu
konkursie wzięło udział 3 uczniów z Publicznego
Gimnazjum w Boratynie: Andżelika Sabatowska,
Michał
Naspiński
i
Jacek
Balicki.
Do
udziału
w
Finale
Archidiecezjalnym
zakwalifikowała się Andżelika Sabatowska, która z
liczbą 47,5 punktów zajęła 1 miejsce na 85
uczestników.

Karnawałowe szaleństwo na parkiecie w SP Chłopice
_____________________________________________________________

SP Chłopice

„Świat bez kobiet jest jak ogród
bez kwiatów…”

Szczęścia, uśmiechu, dużo radości, spełnienia
wszystkich najskrytszych marzeń, samych przyjemnych
chwil w życiu…„ Tego życzył wszystkim kobietom,
z okazji ich święta, dyrektor Szkoły Podstawowej
w Chłopicach Janusz Fudali. W dniu 8 marca w naszej
szkole obchodziliśmy „Dzień Kobiet”. Świętowała cała
społeczność szkolna: uczniowie, nauczyciele, pracownicy
obsługi. Uczniowie klasy piątej wraz z wychowawcą
p. Reginą Bała przygotowali z tej okazji satyryczne
przedstawienie, podczas którego wykazali się swoimi
umiejętnościami aktorskimi i wokalnymi.
Złożyli życzenia oraz wręczyli kwiaty paniom
pracującym w szkole. Uroczystość przebiegała w miłej
atmosferze, a na twarzach wszystkich kobiet, zarówno
młodszych, jak i starszych, widniał prawdziwy, szczery
uśmiech.
R. Bała
______________________________________________

Dzień Babci i Dziadka w SP Chłopice

Finalistki konkursu wraz z opiekunami. Trzecia od
prawej - Andżelika Sabatowska z księdzem Ryszardem
Śnieżkiem

21 i 22 stycznia obchodziliśmy Dzień Babci
i Dzień Dziadka. To była dobra okazja, by przypomnieć
sobie o osobach, którym często zawdzięczamy większość
rozkoszy dzieciństwa. Tego dnia pamiętaliśmy o złożeniu
im życzeń. Przecież wnuczęta to dla nich największy
skarb i radość. U Babci zawsze jest przyjemnie, ciepło i
miło. Z Dziadkiem można porozmawiać o dawnych
czasach, które znane są nam tylko z kart książek
historycznych. Dla Dziadków zawsze jesteśmy
najważniejsi. Szanuje się ich za cierpliwość,
wyrozumiałość, dobroć, miłość, i ogromne doświadczenie
życiowe. W dniu 25 stycznia 2012 roku w Szkole
Podstawowej w Chłopicach odbyło się uroczyste
spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka. Po przywitaniu
zaproszonych gości dzieci z oddziału przedszkolnego

_____________________________________________________________

SP Chłopice - ,,Zabawa karnawałowa”
21 stycznia br odbyła się w Szkole
Podstawowej w Chłopicach zabawa karnawałowa
(choinka szkolna), w której wzięli udział uczniowie kl.
I-VI, dzieci z oddziału przedszkolnego, nauczyciele
i rodzice. Impreza trwała od godz. 12.00 do 17.30.
Rodzice przygotowali dla dzieci poczęstunek. Atrakcją
uroczystości był Dj.
W czasie trwającej dyskoteki uczniowie wzięli
udział w wielu konkursach i otrzymali nagrody.
J. Karpińska
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zaprezentowały swój program artystyczny. Na twarzach
gości można było zaobserwować uśmiech, radość, łzy
szczęścia i wzruszenia. Wielką przyjemność sprawiły
Babciom i Dziadkom drobne upominki w postaci słodkich
serduszek,
wręczone
przez
wnuków.
Wspólny
poczęstunek był okazją do rozmów, w czasie, których
mogliśmy podzielić się wrażeniami. Dziadkowie byli pełni
uznania dla swoich wnuków. Podziwiali ich postawę i
umiejętności. Wspaniała atmosfera, która towarzyszyła
spotkaniu była okazją do umocnienia więzi rodzinnej,
miłego spędzenia czasu, bliższego poznania się. Jeszcze
raz wszystkim Babciom i Dziadkom składamy
najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej
pomyślności.
P. Syndyka

Praca wolontariusza jest trudna, niewątpliwie wymaga
podejmowania trudnych decyzji oraz poświęcenia czasu
wolnego. Wolontariusz musi odbyć dwa szkolenia:
stacjonarne i laerningowe. Kolejnym jego zadaniem jest
poszukanie rodziny potrzebującej wsparcia oraz rzetelnie
przeprowadzić ankietę. Na jej podstawie wolontariusz
podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu danej rodziny do
projektu Szlachetnej Paczki. Dalej monitoruje i dokłada
starań, aby znalazł się dla niej darczyńca. W dniu
finałowym spotyka się z nim w magazynie.
W tym roku taki magazyn Szlachetnej Paczki był
zorganizowany w Szkole Podstawowej w Jankowicach. I
wtedy właśnie zaczynają się te najcudowniejsze chwile,
pełne silnych emocji i przeżyć. Wolontariusz rozmawia z
darczyńcą, człowiekiem, który otworzył swoje serce dla
kogoś, kogo zupełnie nie zna. To darczyńca poświęcił
swój trud, pieniądze i czas, aby przygotować paczkę wg
potrzeb rodziny. Potem następuje przetransportowanie
paczki do rodziny – jest to druga emocjonująca chwila dla
wolontariusza. To co widzi, utwierdza go w przekonaniu,
że dobrze wybrał i warto pomagać innym.
Takimi wspaniałymi ludźmi- wolontariuszami
z gminy Chłopice są przede wszystkim nauczyciele,
którzy oprócz pracy zawodowej potrafią znaleźć w sobie
potencjał: ks. Maciej Małek, Magdalena Wajda - Sawa,
Janina Karpińska, Renata Puszyńska, Anna Rokicka,
Barbara Błaszczak-Cena, Renata Tarnawska, Iwona
Błaszczak, Joanna Kurecka, Justyna Plebanek.

.
SP Chłopice -Dziadkowie z ze swoim ukochanym
wnuczkiem..

______________________________________________

SP Jankowice – „Szlachetna Paczka”
- cudowne chwile wolontariatu
Podczas dni finałowych „Szlachetnej Paczki” w Jankowicach

Co daje „Szlachetna Paczka”? - to jedno
z pierwszych pytań, jakie nasuwa się nie tylko
darczyńcom, ale i wolontariuszom. Pytanie jest trudne.
Akcja ta daje bowiem nie tylko realną pomoc w postaci
paczki, ale niesie ze sobą przede wszystkim uczucia
i emocje. A te najlepiej widać podczas FINAŁU.
Nasza gmina Chłopice już po raz czwarty
uczestniczyła w ogólnopolskim projekcie Szlachetna
Paczka, którego głównym inicjatorem jest ks. Stryczek ze
Stowarzyszenia Wiosna z Krakowa.
Projekt polega na udzieleniu wsparcia rodzinom
potrzebującym. W tym roku skorzystało z niego ponad 11
tysięcy rodzin z całego kraju. W naszej gminie Chłopice w
ubiegłym roku 19 rodzin otrzymało przed świętami
paczkę. Było to możliwe dzięki działalności wolontariatu,
który na przestrzeni kilku lat bardzo rozwinął się.
Stanowią go w całości nauczyciele ze szkół naszej gminy.
Niektórzy spośród nich to wolontariusze „weterani”,
uczestniczący w Szlachetnej Paczce już po raz kolejny.

Rejon Jarosław i okolice prowadzi od trzech lat
lider Anna Wota, która koordynuje pracę tych
wolontariuszy, ale także 30 innych z powiatu
jarosławskiego, przeworskiego i Kańczugi. Są to głównie
członkowie Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty
i Promocji Zdrowia. Budujący jest udział w projekcie
wolontariuszy wspomagających,- uczennic i absolwentki z
Publicznego Gimnazjum w Boratynie: Małgosi Kwaśny,
Agnieszki Sołek, Justyny Wota oraz sześciu uczennic
z Zespołu Szkół w Szówsku .
Warto było się trudzić, bo w tym roku z rejonu
Jarosław i okolice 45 rodzin potrzebujących otrzymało
wspaniałą pomoc, która przynosiła radość, a niekiedy i łzy
szczęścia.
Oprac. Koordynator rejonu Jarosław i okolice
- Anna Wota
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SP Chłopice - Tanzania – spotkanie

SP Jankowice - „Będzie bezpieczniej”...

z podróżnikiem
Członkowie Stowarzyszenia Poszkodowanym
w Wypadkach Komunikacyjnych „ Bezpieczne Życie”
w Jarosławiu zostali zaproszeni do Szkoły Podstawowej
w Jankowicach. 30 stycznia 2012 r. zorganizowali "Akcję
odblaskową"
oraz przekazali wiedzę na temat
bezpiecznego poruszania się na drodze. Podczas tego
spotkania 86 dzieciom przekazano odblaski. Zostały one
również poinformowane o potrzebie noszenia odblasków
i konsekwencjach ich braku.

Spotkanie z podróżnikiem Ryszardem Stabachem
w SP w Chłopicach

Dnia 23 lutego 2012 roku w naszej szkole odbyło
się niezwykłe spotkanie. Gościliśmy założyciela grupy
„trzask.pl” Pana Ryszarda Stabacha - podróżnika
i fotografa. Trzask.pl to grupa młodych ludzi, którzy są
ciekawi świata. Celem spotkania było przybliżenie ich
ostatniej wyprawy do Tanzanii w Afryce. Jak wspominał
nasz gość przygoda z podróżami zaczęła się bardzo
wcześnie bo już w szkole podstawowej, kiedy to mieli
okazję obejrzeć pokaz slajdów z Indii. Wtedy właśnie
zrodziło się marzenie, które jako dorośli ludzie realizują.
Dziś mają już za sobą kilka egzotycznych podróży w tym
także do Indii. Uczestnikami pokazu byli uczniowie
szkoły wraz z nauczycielami. Podczas pokazu
obejrzeliśmy wiele interesujących zdjęć wzbogaconych
obszernym komentarzem prezentera. Przedstawiały życie
codzienne mieszkańców, ich pożywienie, domy, zwierzęta
oraz piękne krajobrazy Tanzanii.
Dowiedzieliśmy się ciekawych rzeczy m.in. co to
jest i jak powstał Wielki Rów Afrykański oraz czy
baobaby faktycznie są aż tak duże? Zobaczyliśmy także
gdzie pieprz rośnie. Ponadto wiemy już jak wygląda życie
przeciętnego mieszkańca Tanzanii, kim byli Masajowie
oraz jaki jest najbardziej śmierdzący owoc świata.
Zdjęcia z innych wypraw możemy obejrzeć na
stronie www.trzask.pl. Nasz gość wspomniał także, że
planują kolejne ciekawe wyprawy z których fotografie
również zostaną zamieszczone na stronie.
Spotkanie było bardzo ciekawe i dowiedzieliśmy
się wielu rzeczy o odległym, egzotycznym i nieznanym
nam dotąd zupełnie kraju. Rozbudziło to nasze marzenia
o dalekich podróżach i ciekawych przygodach. A przede
wszystkim było dowodem na to, że dziecięce marzenia
często się spełniają.
R. Puszyńksa
_________________________________________________

Przed dziećmi prezes Stowarzyszenia Pan Bronisław
Wieliczko

Podobna akcja tego Stowarzyszenia odbyła się
w Publicznym Gimnazjum w Boratynie Koordynatorem
tych działań był szkolny koordynator promocji zdrowia
Anna Wota.

Spotkanie w Gimnazjum w Boratynie
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międzyklasowe, co jest dużym sukcesem. Szkoła także
proponuje alternatywne spędzanie czasu wolnego poprzez:
organizowanie różnych imprez, konkursów, turniejów,
wycieczek, wyjazdów edukacyjnych, rozwijanie pasji,
zainteresowań i daje poczucie satysfakcji z realizowanych
zadań. Czasami są to osiągnięcia na szczeblu lokalnym,
małe, ale czasami są też większe, takie jak udział w finale
Coca Cola Cup. Wszystkie one sprzyjają mobilizacji,
wzbudzeniu ambicji do dalszego działania nie tylko
u uczniów, ale wśród nauczycieli i rodziców. Największe
osiągnięcie w szkole w zakresie tworzenia szkoły
promującej zdrowie.
Szkoła jest środowiskiem, którego społeczność
nie tylko uczy się i pracuje, ale żyje, nawiązuje kontakty
z innymi, odnosi sukcesy lub przeżywa porażki. Dla nas
największym osiągnięciem jest to, że promocja zdrowia
zajmuje bardzo ważne miejsce w polityce szkoły. Nasza
szkoła jest nierozerwalną częścią środowiska lokalnego,
a jej społeczność tworzą nie tylko uczniowie, ale ich
rodzice. Poprzez swoją działalność profilaktyczną
wspieramy rodziców. Dużym sukcesem jest właśnie
współpraca ze środowiskiem i wykorzystywanie jego
zasobów, która korzystnie wpływa na wizerunek szkoły.
Nasze osiągnięcia zostały przedstawione podczas
publicznej prezentacji w dniu 14 grudnia 2011 r. przez
szkolnego koordynatora Annę Wotę. To był właśnie jeden
z warunków ubiegania się o Krajowy Certyfikat. Rangi
wydarzeniu dodała obecność osób spoza szkoły: Wójta
Gminy
Chłopice
Andrzeja
Czyża,
rejonowych
koordynatorów SzPZ: Teresy Krasnowskiej i Anny
Sawickiej, koordynatorów innych szkół: Justyny
Plebanek, Renaty Tarnawskiej, dyrektorów szkół w naszej
gminie: Krystyny Kmiecik, Jerzego Jankowskiego, sołtysa
wsi Boratyn Bogusława Dańczuka, Przewodniczącego
Rady
Gminy
Romualda
Niedźwiedzkiego,
przedstawicielek
Państwowej
Stacji
SanitarnoEpidemiologicznej w Jarosławiu: Renaty Majkut – Lotycz
oraz Agnieszki Wielgos. Prezentację poprzedziły różne
działania m. innymi dokonanie autoewaluacji w pięciu
standardach SzPZ. Decyzję tę podjął szkolny koordynator
promocji zdrowia w porozumieniu ze szkolnym zespołem
ds. promocji zdrowia oraz dyrektorem mgr Dorotą
Tymcio. Ewaluacja została przeprowadzona w okresie
październik-listopad 2011 r. - nad całokształtem prac z nią
związanych czuwał szkolny koordynator. Dzięki ewaluacji
mamy większą świadomość tego, gdzie jesteśmy, jakie
odnieśliśmy sukcesy i dokąd powinniśmy zmierzać. Pani
Dyrektor szkoły traktuje edukację zdrowotną w sposób
priorytetowy, jest przekonana, że wdrażanie koncepcji
szkoły promującej zdrowie wpływa na jakość nauczania
i wychowania, pomaga kształtować świadomość uczniów
nt. zdrowia. Nasze działania zostały już pozytywnie
zaopiniowane przez koordynatora wojewódzkiego Mariolę
Kiełboń, która po zapoznaniu się dokumentacją nadesłaną
przez naszą szkołę, udzieliła pozytywnej rekomendacji.
Mamy głęboką nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie
z planem i Gimnazjum w Boratynie otrzyma
w Ministerstwie
Edukacji
Narodowej
upragniony
certyfikat.
Szkolny koordynator promocji zdrowia
- A. Wota

SP Zamiechów- Europejskie Święto Kobiet...
W Szkole Podstawowej w Zamiechowie Dzień
Kobiet połączony został z Dniem Unii Europejskiej
i obchodzony pod hasłem „ Europa - ogród pełen
kwiatów”. W czasie spotkania uczniowie mieli okazję
zapoznać się z podziwianymi kobietami z krajów
członkowskich Unii Europejskiej. Przedstawienie z okazji
tego podwójnego święta przygotowali uczniowie należący
do Klubu Europejskiego „Euroland” pod opieką Pani
Bożeny Tymcio. Nie brakowało też serdecznych życzeń
i słodkich prezentów dla koleżanek i Pań.

Członkowie Klubu Europejskiego
_________________________________________________

Gimnazjum w Boratynie - starania o Certyfikat
Krajowy Szkół Promujących Zdrowie
„Promocja zdrowia to nauka i sztuka pomagania
ludziom, by zmieniali swój styl życia
na sprzyjający zdrowiu”
M.P.O Dannell

Publiczne Gimnazjum w Boratynie od lat promuje
zdrowy styl życia. Do Sieci Szkół Promujących Zdrowie
przyłączyło się w 1999 r. jako jedna z niewielu szkół
projektowych. W 2003 r. szkoła otrzymała Wojewódzki
Certyfikat. Realizujemy liczne działania z zakresu
edukacji zdrowotnej, które są prowadzone na różnych
płaszczyznach
w
ramach
zajęć
lekcyjnych
i pozalekcyjnych. Edukacja zdrowotna stanowi ważny
element programu nauczania i wychowania szkoły.
Społeczność szkolna podejmuje działania dla poprawy
własnego zdrowia i samopoczucia. Z pewnością w szkole
zmieniło się dużo, zaobserwowaliśmy szereg korzystnych
zmian w zakresie: wiedzy, przekonań, umiejętności.
Mocną stroną naszej szkoły jest to, że wykazuje się
wieloma własnymi inicjatywami. Jest też otwarta na
propozycje współpracy z innymi organizacjami
i placówkami.
Gimnazjum nasze chętnie angażuje się w różne
działania. Współpracuje z rodzicami, którzy pomagają w
realizacji zadań szkoły z zakresu edukacji zdrowotnej i są
jej aktywnymi uczestnikami. Dzięki zaplanowanym
działaniom zmniejszyła się agresja i konflikty
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SP Zamiechów- Ferie bez nudy...
Jak co roku uczniowie z utęsknieniem oczekują
zimowych ferii . Nie inaczej było i w tym roku.
W Szkole Podstawowej w Zamiechowie wolne dni od
nauki zostały zapełnione zajęciami sportowymi,
informatycznymi,
ORIGAMI oraz zajęciami
świetlicowymi.. Uczniowie pod opieką nauczycieli
mieli możliwość kulturalnego spędzenia wolnego
czasu i rozwinąć swoje zainteresowania, a także spożyć
ciepłe posiłki przygotowane przez Przedszkole
Samorządowe w Łowcach.

Zespół Szkół w Łowcach
- „Wszystkie kolory świata”
Po raz kolejny Szkoła Podstawowa w Łowcach
przyłączyła się do akcji charytatywnej UNICEF. Celem
jej było kształtowanie wśród dzieci postawy tolerancji
i otwartości na inne kultury; pokazanie, że pomaganie
może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne
oraz zebranie środków na ratowanie życia dzieci
w Sierra Leone. Tym razem uczniowie wykonywali
szmaciane laleczki, które następnie zostały sprzedane
podczas uroczystości szkolnych. Cena laleczki była
niewielka, zaledwie 10 zł. Laleczki posiadały jednak
szczególną moc, ponieważ kupując je, darowaliśmy
życie dzieciom w Sierra Leone. Udało się nam zebrać
300 zł, które zostały przekazane na zakup szczepionek
ratujących życie. Dzięki zaangażowaniu dzieci
i nauczycieli, po raz kolejny pomogliśmy innym.
A. Piwowar

_________________________________________________

________________________________________________

Badanie Międzynarodowej Oceny
Umiejętności Uczniów

„Bezpieczeństwo i mobilność
dla wszystkich”

12 marca 2012 roku w Publicznym Gimnazjum
w Boratynie odbyła się realizacja Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów. W badaniu
biorą udział uczniowie w wieku l5– 6 lat z ponad 60 –
ciu krajów europejskich i pozaeuropejskich.
W naszym kraju Program jest koordynowany
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a realizowany przez Polską Akademię Nauk. Badanie „Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów”
przeprowadzane jest co 3 lata, począwszy od 2000
roku. Dzięki temu można ocenić, jak zmienia się
poziom wiedzy i umiejętności młodzieży. Jego wyniki
każdorazowo przedstawiane są Ministerstwu Edukacji
Narodowej, kuratoriom oświaty, dyrektorom szkół,
nauczycielom.
Obecnie jest realizowany 5. cykl badań,
a Publiczne Gimnazjum w Boratynie jest jednym
z ponad 400 gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
z całej Polski wylosowanych do udziału w nim.
D. Tymcio

Pod takim hasłem Szkoła Podstawowa
w Łowcach realizowała od listopada 2011 do lutego
2012
projekt
XII
edycji
konkursu
współorganizowanego przez firmę Renault.
Ubiegłoroczny sukces naszej szkoły w XI
edycji tego konkursu sprawił, że wielu uczniów chętnie
podjęło się działań, które wynikały z zupełnie nowej
formuły konkursu. Przygotowaliśmy pastisz znanego
serialu pod tytułem „Moda na odblask”, teledysk
„Zwolnij bracie…” do znanej piosenki „Autostop”,
humorystyczną ulotkę „Stop głupocie drogowej” oraz
breloczek zniechęcający do siadania za kierownicę
nawet po spożyciu niewielkiej ilości alkoholu.
Udział w projekcie promowaliśmy we
wszystkich szkołach podstawowych naszej gminy –
przedstawiając przygotowany program artystyczny.
Odzew był bardzo pozytywny, a tematyka
bezpieczeństwa w ruchu drogowym jak się okazało
bardzo aktualna.
I. Wajda
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WYDARZENIA KULTURALNE i SPORTOWE
Karnawałowe szaleństwo w Chłopicach

Zabawa karnawałowa w Łowcach

Zabawa karnawałowo- walentynkowa odbyła się
11 lutego o godz. 15.00 w Świetlicy Wiejskiej
w Chłopicach. Było to wielkie karnawałowe szaleństwo.
Dzieci brały udział w licznych konkursach z nagrodami
i bawiły się przy dyskotekowych rytmach. Szaleństwu nie
było końca... Na zabawie odbyło się rozstrzygnięcie
konkursu plastycznego - „Plakat zachęcający do
odwiedzin w bibliotece” oraz plebiscytu na
najsympatyczniejszą dziewczynę i najsympatyczniejszego
chłopaka. Zwycięzcy konkursu i plebiscytu otrzymali
atrakcyjne nagrody rzeczowe i słodycze. Dzieci
uczestniczące w cotygodniowych zajęciach w bibliotece
przygotowały humorystyczną część artystyczną z okazji
zbliżających się Walentynek.

W dniu 5 lutego w Świetlicy Wiejskiej
w Łowcach odbył się ,,Wielki Bal Karnawałowy 2012”
zorganizowany przez Bibliotekę Samorządową
w Chłopicach -Filię w Łowcach. Zabawa odbyła się
przy muzyce zespołu Standard. Na zabawę przybyło
ponad sto dzieci częściowo wraz z rodzicami, a po
godzinie 20:00 swój bal rozpoczęła młodzież z RAM-u
z Łowiec, i zaproszeni przez nich goście. Podczas balu
został rozstrzygnięty konkurs ogłoszony przez
Bibliotekę na ,,Plakat zachęcający do odwiedzin
w Bibliotece” - wszyscy uczestnicy konkursu zostali
nagrodzeni dyplomami i nagrodami.
Podczas zabawy dzieci mogły posilić się
przygotowanymi słodyczami , owocami, cukierkami
i napojami. Podczas zabawy nie mogło zabraknąć
konkursów i zabaw z nagrodami. Dzieci walczyły
o nagrody podczas konkursu: „Taniec z balonem”,
,,Powiedz miłą rzecz misiowi”, ,,Mam talent”, „Zabawa
z krzesełkami” itp., nie mogło zabraknąć tradycyjnych
„Kaczuszek”
i
,,Pociągu”.
Dobra
atmosfera
towarzyszyła przez cały bal, wszyscy bawili się
wyśmienicie wraz z obecnym Księdzem Wikarym
Robertem Rakoczym.
Po godzinie 20:00 gdy młodsze dzieci już
opadły z sił, przyszedł czas na ,,starszaki”. Dziewczyny
z RAM-u wcześniej upiekły ciasta i wraz z księdzem
zaprosiły młodzież z Sarzyny, która to przybyła razem
ze swoim księdzem Piotrem i rozpoczął się
bezalkoholowy bal dla młodzieży. Młodzież z Łowiec
i Sarzyny bawiła się z pełną kulturą nie potrzebując
żadnych używek do wspaniałej zabawy, na której także
nie obyło się bez konkursów i gier.
W mroźne niedzielne popołudnie wszyscy
bawili się wspaniale przy wesołych rymach muzyki.

Występ taneczny rozpoczynający zabawę.

Największym zainteresowaniem cieszył się
konkurs „tańca na gazecie”, „tańca z balonem” oraz
zabawa „w karetę”. Dzieci z wielką radością brały udział
w zabawach i konkursach a słodkie upominki i dobra
zabawa,
wprowadziły wszystkich uczestników we
wspaniały nastrój.
Zabawy karnawałowe dla dzieci stały się już
lokalną tradycją. Biblioteka organizując corocznie tego
typu działania kulturalne stara się wychodzić naprzeciw
potrzebom lokalnej społeczności co przyczynia się do
promocji biblioteki w środowisku lokalnym.

A. Bury

Łowce – zabawa karnawałowa
Taniec „Kaczuszki”
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„Tu się uczymy, tu się bawimy”

Turniej Tenisa Stołowego
o Puchar Wójta Gminy

- 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 w nich uczestniczą.
Dzieci poprzez czytanie książek i ich plastyczną
interpretację rozwijają własną 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
pokolenie do częstego odwiedzania i korzystania
z zasobów biblioteki.

W dniu 17 marca 2012 r. w Świetlicy Wiejskiej
w Chłopicach odbył się Turniej Tenisa stołowego
o Puchar
Wójta
Gminy
Chłopice.
Zawody
zorganizowała młodzież wsi Chłopice pod patronatem
Wójta Gminy - Andrzeja Czyża. Turniej z roku na rok
cieszy się coraz większą frekwencją wśród
najmłodszych zawodników jak i w kat. Seniorów.
W tym roku w zawodach udział wzięło 45 zawodników
w 5 kategoriach Wiekowych.
Miejsca zdobyte w poszczególnych kategoriach:
Kat do 13 lat
1. Paweł Fus
2. Rafał Krzych
3. Szymon Wiśniewski
Kat 14-16 lat
1. Wojciech Wota
2. Krystian Jaworski
3. Artur Łukasiewicz
Dziewczęta
1. Katarzyna Czyż
2. Karolina Lorynowicz
3. Izabela Czyż
Kat 20-35 lat
1. Marek Pels
2. Łukasz Kucab
3. Mateusz Pobuta
Kat pow. 35 l
1. Piotr Gliniany
2. Mariusz Pieszko
3. Jacek Bojarski

Dzieci wykonały własnoręcznie pisanki wielkanocne

Uczestnicy turnieju tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy
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INNE WYDARZENIA ...
Docenieni krwiodawcy

Szkolenie strażaków
Strażacy, najczęściej kojarzeni z gaszeniem
pożarów, dziś walczą nie tylko z ogniem, ale również
z innymi zagrożeniami. Niejednokrotnie ratują ludzkie życie.
Jednak nie wystarczy by szybko dotarli na miejsce zdarzenia,
muszą wiedzieć jak w danej sytuacji postąpić, dlatego
podnoszenie kwalifikacji stało się nieodłączną częścią
strażackiej służby.
W sobotę 17 marca br. w Ośrodku Szkolenia
Kierowców „WIRAŻ” w Kidałowicach odbyło się szkolenie
z zakresu „Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
i ruchu drogowego”. W szkoleniu udział wzięło 35 członków
z 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
Gminy Chłopice. Podczas szkolenia z udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej członkowie OSP poznawali oraz
ćwiczyli techniki udzielania pierwszej pomocy podczas
zdarzeń, wypadków, katastrof budowlanych czy klęsk
żywiołowych. Strażacy dowiedzieli się jak działać
w przypadkach utraty przytomności, zatrzymania akcji serca,
nauczyli się transportowania poszkodowanego w bezpieczne
miejsce w razie zagrożenia. Otrzymali również informacje
o tym jak stabilizować ofiarę zdarzenia w przypadku różnego
rodzaju złamań w tym również uszkodzenia kręgosłupa.

W dniach od 22 do 26 listopada ubiegło roku
obchodzone były jak co roku Dni Honorowego
Krwiodawstwa. W związku z tym 2 grudnia 2011 r. w sali
lustrzanej kamienicy Attavantich, w której mieści się
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, swoje święto
przeżywali honorowi dawcy krwi PCK. W spotkaniu
uczestniczyli zasłużeni działacze PCK, prezesi klubów HDK
z Jarosławia oraz powiatów: jarosławskiego, przeworskiego
i lubaczowskiego, w tym wiceprezes Zarządu Rejonowego
PCK w Jarosławiu Pan Zdzisław Wójcik, kierownik biura
Zarządu Rejonowego PCK Pani Ewa Załęska, prezesi
klubów: HDK „Kropelka” przy ZR PCK w Jarosławiu Pan
Fryderyk Chrząszcz, HDK PCK przy OWENS ILLINOIS
Pan Stanisław Jabłoński, HDK PCK „Zorza” przy OSP
w Zarzeczu Pani Katarzyna Balawender, HDK PCK przy
Zarządzie Oddziału Gminnego ZOSP RP w Pruchniku Pan
Krzysztof Zaleski, HDK PCK „Lumen” przy Zarządzie
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chłopicach Wawrzyniec
Kościk, HDK PCK „Krwinka” przy Młodzieżowym Domu
Kultury w Lubaczowie Pani Małgorzata Strycharz, opiekun
Szkolnego Koła PCK Pani Bronisława Mroczko, inni
zaproszeni goście.
Dni
Honorowego
Krwiodawstwa
stanowią
doskonałą okazję do upowszechnienia idei HDK w lokalnych
środowiskach oraz pozyskiwanie krwi dla potrzebujących,
a także podstawowych zasad Międzynarodowego Ruchu
Czerwonego Krzyża. Zarząd Rejonowy PCK w Jarosławiu
w ramach tych Dni przeprowadził między innymi
rozstrzygnięcie VI edycji ogólnopolskiej akcji pod hasłem
„Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” – Strażacy PSP i OSP
w Honorowym Krwiodawstwie. W tej edycji najlepszy
okazał się klub HDK PCK „Zorza” przy OSP w Zarzeczu.
Drugie miejsce zdobył klub HDK PCK „Strażak” działający
przy Zarządzie Oddziału Gminnego ZOSP RP w Pruchniku.
Trzecią pozycję wywalczył klub HDK PCK „Lumen” przy
Zarządzie Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chłopicach”.
Kluby łącznie zebrały 102 l krwi. Dyplomy i puchary
druhnie i druhom wręczali sekretarz Starostwa Powiatowego
w Jarosławiu Pan Stanisław Sopel oraz prezes Zarządu
Rejonowego PCK Pan Jan Potoniec. Na zakończenie
spotkania wszyscy zebrani życzyli sobie dużo zdrowia
i wytrwałości w realizowaniu pięknej idei niesienia pomocy
drugiemu człowiekowi.
Tekst i foto: G .Kawecki

Natomiast z zakresu kierowania ruchem drogowym
omówiono takie zagadnienia jak: zakres kompetencji osób
uprawnionych do kierowania ruchem drogowym,
podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym
i zagrożenia, jakie niesie charakter pracy na drodze, zasady
odpowiedzialności osób kierujących ruchem drogowym,
sposób dawania sygnałów i poleceń w świetle
obowiązujących przepisów.
Oprócz wiedzy teoretycznej druhowie odbyli
również ćwiczenia praktyczne, które każdy z obecnych
druhów wykonywał aby w razie prawdziwego zagrożenia
móc nieść pomoc poszkodowanym. W dalszej części
szkolenia odbył się egzamin praktyczny, w czasie którego
każdy strażak musiał poprawnie przeprowadzić akcję
ratunkową w przypadku, gdy ofiara straciła przytomność
i nie wykrywalny był u niej oddech. Akcję tę wykonywano
na fantomie. Na samym końcu wszyscy druhowie biorący
udział w szkoleniu, którzy zdali końcowy egzamin
z wynikiem pozytywnym otrzymali z rąk Dyrektora OSK
„WIRAŻ” Pana Wacława Ochoty stosowny certyfikat.
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„Dzień Kobiet” w Łowcach
Co roku, 8-marca, obchodzimy Międzynarodowy
Dzień Kobiet. Jeszcze jakiś czas temu było to święto
państwowe, hucznie obchodzone w całym kraju lecz w
1993 roku państwowy charakter tego święta został
zniesiony przez rząd kobiety - Hanny Suchockiej.
W Łowcach w tym dniu nie zapomniano o miejscowych
kobietach i z tej okazji nowo powstające Stowarzyszenie
Koła Gospodyń na czele z przewodniczącą panią Elżbietą
Sobejko, zorganizowało spotkanie z tej okazji. Młodzież
z RAM-u z Łowiec wraz z księdzem wikarym Robertem
Rakoczym i organistą przedstawili spektakl pt ,,Być
kobietą , Być kobietą…” na wesoło, gdzie dziewczęta i
chłopcy mieli okazję zamienić się rolami - było przy tym
dużo śmiechu.
A. Bury

Młodzież wraz z Księdzem wikarym podczas występu
artystycznego

Uroczystości wręczania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
W
miesiącu styczniu 2012 roku podczas
tradycyjnych spotkań kolędowych w poszczególnych
miejscowościach gminy Chłopice miała miejsce
niecodzienna uroczystość. Wójt Gminy Pan Andrzej Czyż
miał zaszczyt wręczać nadane przez Prezydenta RP
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Uroczystości
odbywały
się
sukcesywnie
w styczniowe niedziele w Świetlicach Wiejskich. Udział
w tych uroczystościach brali nie tylko dostojni jubilaci,
ale i ich krewni, także seniorzy, księża i władze gminy.
Medale szanownym jubilatom wręczali : Wójt Gminy Pan
Andrzej Czyż , Kierownik USC Pan Mirosław Buczko
oraz sołtysi poszczególnych miejscowości. Były mowy,
kwiaty, upominki, gratulacje i łzy wzruszenia.
Wójt Gminy składając jubilatom
gratulacje
dziękował za wkład wniesiony w rozwój swojej
społeczności, dziękował za trudy wychowawcze, za
przykład dany młodym pokoleniom, życzył jednocześnie
spokoju, pomyślności, pociechy z dzieci i wnuków oraz
doczekania w dostatku i zdrowiu kolejnych Jubileuszy.
Kierując do jubilatów słowa uznania zaznaczył, że jest to
pierwsza taka uroczystość w Gminie Chłopice, gdyż
wcześniej nie występowano w takiej liczbie z wnioskami
do Prezydenta RP o odznaczenia, teraz będzie robione to
sukcesywnie - podkreślił Wójt.
Do oprawy tej niecodziennej uroczystości
w dużej mierze przyczyniła się młodzież szkolna,
przygotowując dla swoich babć i dziadków piękne jasełka
jak również bogate w treść i dostosowane do okoliczności
monologi. Po części artystycznej było wspólne
kolędowanie pod przewodnictwem miejscowych księży.
Przy poczęstunku przygotowanym przez Rady Sołeckie
i Koła Gospodyń Jubilaci mogli powspominać miniony
czas jak również zatańczyć jak przed 50-cioma laty.

Boratyn
Wanda i Franciszek Burda, Józefa i Kazimierz Czyż,
Anna i August Domański, Maria i Mieczysław Homa,
Apolonia i Stanisław Karpiński, Kazimiera i Dionizy
Kasjan, Olga i Bronisław Krajewski, Daniela i Eugeniusz
Kwiecień, Julia i Zdzisław Madej, Józefa i Bronisław
Makulski, Kazimiera i Mieczysław Malinowski, Maria
i Józef Pientnik, Adela i Kazimierz Piętnik, Anna i Jan
Pograniczny, Janina i Tadeusz Pytlowany, Teresa
i Tomasz Sęk, Maria i Feliks Winiarski, Maria
i Mieczysław Wota.
Chłopice
Bronisław i Jan Balicki, Stanisława i Tomasz Brudek,
Weronika i Józef Buczek, Maria i Eugeniusz Bury,
Bronisława i Ludwik Ciołek, Janina i Józef Czyż, Maria
i Tadeusz Domański, Janina i Antoni Drągiewicz,
Apolonia i Paweł Duda, Stanisława i Władysław
Jaworski, Kazimiera i Antoni Kalemba, Teresa i Karol
Kiełt, Teresa i Kazimierz Kiełt, Krzysztofa i Mieczysław
Łukasiewicz, Eugenia i Krzysztof Ochota, Eugenia
i Mieczysław Pobuta, Stefania i Bronisław Szuster,
Stefania i Zenon Tomczyk, Weronika i Karol Winiarski,
Teresa i Antoni Wowczak, Józefa i Władysław Wrucha,
Leokadia i Antoni Wrucha.
Dobkowice
Danuta i Bolesław Balicki, Genowefa i Adolf Balicki,
Genowefa i Stanisław Balicki, Janina i Mieczysław Baran,
Krystyna i Adolf Baran, Irena i Władysław Boryło,
Helena i Mieczysław Gomułczak, Weronika i Mieczysław
Gwóźdź, Krystyna i Zygmunt Jamrozik, Stanisława
i Florian Januszkiewicz, Helena i Eugeniusz Kostkiewicz,
Helena i Edward Lorenowicz, Katarzyna i Jarosław
Łukasik, Felicja i Alfred Niedochodowicz, Wanda i Piotr
Opaliński, Helena i Stanisław Prucyk, Ludwika
i Eugeniusz Purcha, Gabriela i Władysław Starzecki, Irena
i Eugeniusz Tarnawski, Helena i Ludwik Wota.

Nadane przez Prezydenta RP Medale za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie otrzymali:
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Jankowice
Kazimiera i Anatol Brudek, Teresa i Tadeusz Bury, Maria
i Jan Dubaj, Weronika i Franciszek Hala, Helena
i Władysław Idzik, Anna i Stanisław Kurecki, Stefania
i Bolesław Kurecki, Teresa i Władysław Mazurkiewicz,
Janina i Stanisław Pelc, Helena i Henryk Stopa, Teresa
i Franciszek Wrucha.
Łowce
Stanisława i Jan Chudzik, Józefa i Władysław Chudzik,
Helena i Franciszek Ćwik, Maria i Julian Gdyk, Józefa
i Edward Gilarski, Helena i Kazimierz Gołąb, Józefa
i Stanisław Hołysz, Augustyna i Emil Łatka, Eugenia
i Władysław Łatka, Cecylia i Ferdynand Maga, Maria
i Augustyn Mizgiel, Maria i Augustyn Nagoński,
Franciszka i Eugeniusz Nagoński, Władysława i August
Perekasza,
Weronika i Józef Pobuta, Władysława
i Stanisław Pomykała, Józefa i Edward Siwoń, Augustyna
i Stanisław Szajny, Augustyna i Władysław Wota, Maria
i Franciszek Zub.

Lutków
Janina i Władysław Bilik, Stanisława i Władysław
Chudzik, Maria i Kazimierz Nasiewicz, Maria i Józef
Wywióra.
Zamiechów
Anna i Jan Gamracy, Cecylia i Józef Gamracy, Maria
i Emil Gilarski, Zofia i Józef Hamelusz, Stanisława
i Ludwik Kapłon, Czesława i Władysław Klepaczek,
Elżbieta i Józef Kołodziejczyk, Józefa i Józef
Kołodziejczyk, Romana i Władysław Korniat, Stefania
i Władysław Nasiewicz.
Oprac. H. Jakubas

Na zdjęciu górnym uroczystość w Chłopicach, na dolnym – w Łowcach
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OGŁOSZENIA
ORLIK w Zamiechowie zaprasza
Wójt Gminy Chłopice zaprasza wszystkich chętnych
(dzieci, młodzież, dorosłych, grupy zorganizowane)
do korzystania z kompleksu boisk sportowych
ORLIK 2012 w Zamiechowie.

ORLIK otwarty jest codziennie:
od poniedziałku do piątku w godz. 15:00 20:00
w soboty 10:00 - 15:00
w niedziele 12:00 - 18:00
Dostępne są: boisko wielofunkcyjne oraz boisko do
piłki nożnej.
Rezerwacji terminów korzystania z boisk
można dokonać u Pani Lucyny Stasiła - animatora
sportu - w godzinach otwarcia obiektu, lub
telefonicznie pod nr tel. 16-622284.

Odzyskujmy surowce wtórne
Celem utrzymania czystości i porządku
w Gminie Chłopice zachęcamy wszystkich jej
mieszkańców do zawierania umów na odbiór odpadów
komunalnych z Przedsiębiorstwem Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu.
Jednocześnie apelujemy do wszystkich
mieszkańców gminy o zbieranie odpadów komunalnych
z naciskiem na selektywną zbiórkę odpadów „u źródła”.

Wydzielając plastik, makulaturę, szkło białe
i szkło kolorowe z odpadów powstających w każdym
gospodarstwie zmniejszamy ilość odpadów trafiających
do kosza, a co za tym idzie, deponowanych na
składowisku – nie zwiększając jednocześnie opłat za
ich odbiór. Dzięki temu przyczyniamy się także do
zauważalnego odzysku surowców wtórnych.

Apel o zdrowy rozsądek
umowy podlega karze ograniczenia wolności, albo
karze grzywny do 10.000 zł zgodnie z ustawą
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków, (rozdział 6 art. 28 pkt. 4
Dz.U. z 2006r Nr 123 poz. 858).

Gminny Zarząd Gospodarką Komunalną
w Chłopicach apeluje do mieszkańców Gminy Chłopice
o niewpuszczanie do sieci kanalizacyjnej:
1. Wód opadowych powierzchniowych.
2. Wód opadowych z rynien budynków.
3. Zgniłych ścieków z szamb.
4. Gnojowicy z istniejących gnojowni.

Dlatego też apelujemy do właścicieli gospodarstw
domowych nie włączonych do sieci kanalizacyjnej aby
to uczynili i spisali odpowiednią umowę z Gminnym
Zarządem Gospodarką Komunalną w Chłopicach na
odbiór i oczyszczenie ścieków komunalno- bytowych.

Wpuszczane do sieci kanalizacyjnej wody,
zgniłe ścieki i gnojowica nie wpływają korzystnie na
życie biologiczne w reaktorach ścieków naszych
oczyszczalni oraz powodują dodatkowe koszty
ponoszone na oczyszczanie ścieków.
Ponadto informujemy że kto nielegalnie wpuszcza
ścieki do sieci kanalizacyjnej bez uprzednio zawartej

W. Gołąb
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Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników
– nowe terminy składania wniosków
Od roku 2012 nastąpiła zmiana terminów składania wniosków o zwrot części podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia
gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich
kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju
napędowego w okresie od 1 września 2011 r. do
31 stycznia 2012 r., w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do
31 sierpnia 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek
do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych
wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi
dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego
2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu
podatku określonego na 2012 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku
w pierwszym terminie
1 - 31 października 2012 r. w przypadku złożenia
wniosku w drugim terminie
Oprac. P. Szawarniak

W związku ze zmianą przepisów dotyczących
zwrotu podatku akcyzowego dla rolników informuję, że
terminy składania wniosków uległy zmianie
a mianowicie : od 1 lutego do 28(29) lutego
(poprzedni termin od 1 marca do 31 marca), drugi
termin od 1 sierpnia do 31 sierpnia (poprzedni
termin od 1 września 30 września).
W związku z powyższym rolnicy ubiegający
się o zwrot podatku akcyzowego w I terminie muszą
złożyć wnioski w terminie od 1-28(29) lutego,
natomiast należy zakupić olej napędowy do dnia 31
stycznia. Rolnicy, którzy będą ubiegać się o zwrot
podatku akcyzowego w II terminie muszą złożyć
wnioski w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia,
z potwierdzonym zakupem oleju napędowego z okresu
od 1 lutego do 31 lipca danego roku.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy
wydanych na olej napędowy używany do produkcji
rolnej powinien zbierać faktury VAT. W terminie od
1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. należy złożyć

Formalności niezbędne przy wykonaniu przyłącza
wodociągowego i kanalizacyjnego
- zawiadomić GZGK o rozpoczęciu wykonywania
robót w terenie w celu wykonania przez pracownika
GZGK czynności nadzoru nad wykonaniem i
włączeniem przyłączy do sieci, dokonania odbioru
technicznego robót oraz spisania protokołu odbioru
wykonanych przyłączy.
Uwaga :
W przypadku wykonania podłączenia do
gminnego wodociągu lub kanalizacji bez nadzoru
pracownika GZGK, za szkody powstałe podczas prac,
lub uszkodzenie podziemnej infrastruktury technicznej
(rurociągi, kable itp.), odpowiada inwestor wykonujący
przyłącza.
Inwestor poniesie również odpowiedzialność
materialną w przypadku konieczności wypłaty
odszkodowań
innym
odbiorcom
wody
lub
użytkownikom
kanalizacji,
związanych
ze
spowodowaniem przez inwestora podczas budowy
przyłączy,
awarii
sieci
wodociągowej
lub
kanalizacyjnej.
W. Gołąb

Informacja dla inwestorów planujących wykonanie
przyłączy do gminnych sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych na terenie Gminy Chłopice. Zgodnie
z postanowieniami „Regulaminu dostawy wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chłopice"
aby wykonać przyłącz wodociągowy lub kanalizacyjny
należy:
- uzyskać w Gminnym Zarządzie Gospodarką
Komunalną w Chłopicach (GZGK) „Techniczne
Warunki Przyłączenia",
- zawrzeć z GZGK umowę przyłączeniową
określającą obowiązki stron na etapie budowy,
- wykonać dokumentację techniczną przyłączy na
mapie do celów projektowych (wykonuje
uprawniony projektant),
- uzgodnić wykonaną dokumentację w GZGK i
ZUDP,
- uzyskać odpowiednie dokumenty na wykonanie
przyłącza w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu
(Wydział Budownictwa),

Biuletyn Informacyjny Gminy Chłopice
Wydawca - Urząd Gminy Chłopice, 37-561 Chłopice 149A, tel. 16 624 00 00, www.chlopice.pl
Redakcja:(16) 622 26 25, e-mail: bschlopice@interia.pl, redaktor prowadzący: Iwona Myłek, skład: Mirosław Buczko
Artykuły podpisane odzwierciedlają poglądy autorów. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów
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Palma i Pisanka Wielkanocna

- podsumowanie konkursu

Organizatorami konkursu byli: Urząd Gminy Chłopice,
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale –
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Jarosławiu oraz
Rady Sołeckie. Patronat honorowy nad konkursem pełnił Wójt
Gminy Andrzej Czyż. Serdecznie dziękujemy mieszkańcom,
którzy zechcieli wziąć udział w konkursie. W związku z dużym
zainteresowaniem organizatorzy planują ogłosić w latach
następnych kolejne jego edycje.
Jadwiga Bała – PZDR Jarosław

Wielkanoc to dla wielu Polaków najważniejsze święto
w roku. Chcemy, by pielęgnowane w wielu naszych domach
zwyczaje związane z obchodami Świąt Wielkanocnych nadal
były kultywowane. Z tej okazji w Gminie Chłopice zorganizowano kolejną
III. edycję konkursu „Palma i Pisanka
Wielkanocna”, którego podsumowanie połączone z wystawą
i kiermaszem prac, odbyło się w świetlicy wiejskiej
w Chłopicach w dniu 25 marca br.
W konkursie udział wzięły: Koła Gospodyń Wiejskich
z Lutkowa,
Łowiec,
Zamiechowa,
Stowarzyszenie
„Jankowiczanie”, Stowarzyszenie Miłośników Chłopic, osoby
indywidualne: Zofia Duda z Chłopic, Barbara Gdyk z Łowiec,
Magdalena Jarosz z Łowiec, Iwona Sałamaj z Zamiechowa,
Marzena Sygnarowska z Lutkowa oraz młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjum.
Kolejna edycja naszego konkursu zaowocowała wysypem
wspaniałych prac związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
Uczestnicy zaprezentowali palmy tradycyjne i nowoczesne,
pisanki, stroiki oraz kartki wielkanocne. Komisja oceniając
wykonane prace, brała pod uwagę następujące kryteria: zgodność z tradycją, estetykę, innowacyjność i pomysłowość wykonania oraz nakład pracy własnej. Pomysłowość uczestników
zadziwiła jury i sprawiła, że wybranie tych najlepszych okazało
się zbyt trudnym zadaniem. Wszyscy uczestnicy otrzymali
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody pieniężne ufundowane przez
Wójta Gminy.
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