Kultura 2017
w Gminie
Chłopice

Inwestycje

Szkoła Podstawowa
im. Prezydenta
Rzeczypospolitej
Polskiej
Lecha Kaczyńskiego
w Chłopicach

Redakcja:
Monika Maj-Lichończak
tel. 16 624 00 00, e-mail:
promocja.gminachlopice@gmail.com
Fot. Zbiory Urzędu Gminy

Wydawca:
Urząd Gminy Chłopice, 37-561
Chłopice 149A
e-mail: urząd@chlopice.regiony.pl
Druk: Drukarnia Multicolor
Nakład: 1000 egz.

fb.com/gminachlopice
yt.com/gminachlopice
tt.com/gminachlopice

- To największa inwestycja budowlana w Gminie
Chłopice od kilku lat. Cieszę się, że możemy oddać do
użytku piękny obiekt wyposażony w nowoczesny
sprzęt, który będzie służyć naszym dzieciom. Budowa
nowo powstałej szkoły rozpoczęła się w 2014 roku.
Kosztowała 7,2 mln zł. Połowa środków finansowych
pochodziła z budżetu państwa. Obiekt posiada trzy
kondygnacje. Mieści się w niej m.in. dziewięć sal
lekcyjnych, sale przedszkolne, sala komputerowa,
zaplecze kuchenne wraz ze stołówką. Przy szkole
powstała także pełnowymiarowa hala sportowa –
mówi Wójt Gminy Chłopice Andrzej Czyż

- W szkole od nowego roku szkolnego 2017/2018 będzie
uczyć się 120 uczniów. To nowoczesna przestrzeń
stworzona dla dzieci od najmłodszych lat do momentu
ukończenia ósmej klasy szkoły podstawowej. To miejsce,
gdzie dzieci będą czuć się bezpiecznie i jakość kształcenia
będzie na najwyższym poziomie. Myślę, że spełniamy
warunki w jakich dziś powinna uczyć się młodzież i
rozwijać swoje zainteresowania. Piękne otoczenie to
zadowolona kadra pedagogiczna oraz szansa rozwoju dla
dzieci – mówi dyrektor Szkoły Podstawowej w
Chłopicach Janusz Fudali

Gmina Chłopice położona w południowo-wschodniej Polsce, w województwie
podkarpackim, w południowym paśmie Pogórza Dynowskiego, w powiecie
jarosławskim. Zajmuje powierzchnię 4911 ha. Zamieszkuje ją ok. 5 tys. mieszkańców.
To miejsce z pięknymi krajobrazami
i lekko pagórkowatym terenie. W
miejscowości Chłopice znajduje się
piękna infrastruktura. To miejsce
gdzie,

znajduje

się

park

z

unikatowym drzewostanem, staw,
zabytkowy budynek podworski, w
którym jeszcze do czerwca 2017 roku
funkcjonowała szkoła podstawowa w
Chłopicach.

NOWA INFRASTURKTURA

Nowy budynek szkoły mieści się tuż obok poprzedniej siedziby i w otoczeniu parku oraz
malowniczego stawu. Od niedawna istnieje nowy chodnik dla pieszych i progi
zwalniające w pobliżu szkoły. Nieopodal mieści się również stadion sportowy, Urząd
Gminy Chłopice, poczta, bank, apteka oraz samoobsługowy sklep spożywczy.
To miejsce obcujące z naturą sprzyja dobremu samopoczuciu i daje możliwość
refleksyjnego spojrzenia na każdy dzień.

Nowa szkoła to miejsce
otwarte dla wszystkich
mieszkańców Gminy
Chłopice. Odbywają się tutaj
nie tylko lekcje, ale zajęcia
sportowe, muzyczne,
rozwijające zainteresowania.

NOWOCZESNY ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

W oddziale
przedszkolnym
znajdują się nowe,
kolorowe meble
przystosowane dla
dzieci od 3 lat,
edukacyjne dywany,
zabawki i stoliki z
krzesełkami.

KLASY IV-VIII

Na I i II piętrze znajdują się sale lekcyjne. W każdej klasie znajdują się niezbędne materiały
edukacyjne przeznaczone dla uczniów od klasy I do VIII. W szkole znajduje się również
pracownia językowa, chemiczno-fizyczna, przyrodniczo-geograficzna i sala komputerowa.

PEŁNOWYMIAROWA HALA SPORTOWA

Pierwsza w Gminie Chłopice pełnowymiarowa hala sportowa. Cieszy się sporym
zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Odbywają się tu m.in. treningi, mecze piłki
nożnej, zajęcia fitness. Znajduje się tu również siłownia oraz sala fitness ze sprzętem do zajęć
przy muzyce.

STOŁÓWKA – PYSZNE DANIA TO TYLKO TUTAJ!

W nowej kuchni Panie kucharki przygotowują codziennie pyszne obiady uczniom całej szkoły.
Menu jest różnorodne, każdy znajdzie coś dobrego dla siebie. Wszystkie dania są świeże i
smaczne.

SALA PATRONA SZKOŁY - PREZYDENTA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ LECHA KACZYŃSKIEGO!

Sala patrona szkoły znajduje się na I piętrze. Mieści się tam popiersie Prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego, wystawa zdjęć upamiętniająca jego sylwetkę, tablica pamiątkowa
odsłonięta 3 września 2017 roku podczas uroczystego otwarcia szkoły oraz sztandar szkoły.

UROCZYSTE OTWARCIE SZKOŁY, 3 WRZEŚNIA 2017 R.

3 września 2017 r. wszyscy zaproszeni goście przybyli do nowo wybudowanej Szkoły Podstawowej w Chłopicach na
uroczystość otwarcia i nadania im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Tuż przed wejściem
uczestników witały muzyczne dźwięki prezentowane przez Orkiestrę Dętą „Laudate Dominium”.

Dyrektor Szkoły Janusz Fudali wraz z Wójtem Gminy Chłopice Andrzejem Czyżem zaprosili do wspólnego przecięcia wstęgi,
m.in. Poseł na Sejm RP Annę Schmidt-Rodziewicz – reprezentującą tego dnia rodzinę Kaczyńskich, patrona szkoły, poseł na
Sejm RP Krystynę Wróblewską – reprezentującą Premier Beatę Szydło, Andrzeja Homę – reprezentującego Senatora
Mieczysława Golbę, Bogusława Tkaczyk- reprezentującego posła na Sejm Mieczysława Kasprzaka, Irenę Kozimalę –
reprezentującą Wojewodę Podkarpacką Ewę Leniart, Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Bogdana Romaniuka,
Wicekuratora Oświaty Stanisława Fundakowskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji Krzysztofa Pobutę, abp Józefa
Michalika, archiprezbitera ks. Andrzeja Surowca, ks. Jacka Książka. Tuż po przecięciu wstęgi goście przeszli do sali patrona,
gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej.

Następnie odbyła się część artystyczna poprzedzająca wprowadzenie nowego sztandaru szkoły.
Zaprezentowany został również film wspominający sylwetkę patrona szkoły. W trakcie przemówień Wójt Gminy
Chłopice Andrzej Czyż podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania szkoły i złożył kwiaty na ręce
poseł na Sejm RP Anny Schmidt-Rodziewicz, poseł na Sejm Krystyny Wróblewskiej oraz Pani Ireny Kozimalareprezentującą Wojewodę Podkarpacką Ewę Leniart. Podziękowania pisemne również otrzymał Starosta Ziemi
Jarosławskiej Tadeusz Chrzan. Na zakończenie uroczystości poświęcenia tablicy pamiątkowej dokonał
arcybiskup Józef Michalik, następnie zaproszeni goście dokonali wbicia pamiątkowego gwoździa.

BYŁO O NAS GŁOŚNO!
Na temat otwarcia szkoły w Chłopicach pisały nie tylko lokalne media, tj. Gazeta
Jarosławska, Życie Podkarpackie, Lokalna Telewizja Twoja Tv, Telewizja POD 24,
Przemyska, Nowiny24, także telewizja regionalna TVP 3 Rzeszów, ale i ogólnopolskie
gazety i telewizje, m.in. TVP Info, Fakt24, Wyborcza, wPolityce.

ROK 2017 W GMINIE CHŁOPICE– BOGATY W OFERTĘ KULTURALNĄ!

Dożynki Powiatowo-Gminne to największe przedsięwzięcie kulturalne ostatnich lat jakie odbyło się w Gminie
Chłopice. 3 września odbyła się uroczysta Msza Święta w kościele w Chłopicach. Starości Dożynkowi Pan
Konrad Gilowski i Pani Małgorzata Gęsiorska powitali chlebem abp Józefa Michalika. Następnie uczestnicy w
korowodzie formującym się tuż przy Urzędzie Gminy Chłopice przemaszerowali z Orkiestrą Dętą „Laudate
Dominium” z wieńcami i barwnymi strojami na stadion sportowy w Chłopicach. Część artystyczną na scenie
zapoczątkował występ Powiatowego Ogniska Baletowego z Jarosławia, następnie na scenie zatańczyli również
uczniowie i absolwenci Publicznego Gimnazjum w Boratynie. Delegacje zaprezentowały swoje wieńce wraz z
występami artystycznymi. Więcej zdjęć na oficjalnym profilu Gminy Chłopice na facebooku.

VIII OGÓLNOPOLSKI ZJAZD JANKOWICZAN

24 czerwca br. do Jankowic przybyło około 400 osób z całej Polski. Wszystkich łączy jedno – wspólna nazwa ich
miejsca zamieszkania. W całej Polsce miejscowości o nazwie Jankowice jest około 31. Do Jankowic na
podkarpaciu, w Gminie Chłopice w sobotę zawitało 11 delegacji z całej Polski, aby wspólnie celebrować już
kolejny zjazd. Wydarzenie rozpoczęło się od uroczystego przemarszu z orkiestrą dętą Laudate
Dominum wszystkich delegacji, zaproszonych gości ze świetlicy wiejskiej do kościoła w Jankowicach.
Tam została odprawiona Msza Święta koncelebrowana przez ks. Jacka Książka, który wyraził słowa uznania dla
Pani sołtys wsi Jankowice Agnieszki Ibrahim za organizację tak dużego przedsięwzięcia. Dalsza część
uroczystości odbyła się na stadionie sportowym klubu „Tęcza” Jankowice.

MOTORYZACYJNY DZIEŃ DZIECKA W DWORZE BORATYN!

2 czerwca br. w parku przy Dworze Boratyn odbył się pierwszy Motoryzacyjny Dzień Dziecka dla wszystkich
dzieci z terenu Gminy Chłopice. To wydarzenie skupiło w ten słoneczny dzień ponad 500 dzieci. W wydarzenie
zaangażowało się wielu współorganizatorów, którzy uatrakcyjnili ten dzień. Biblioteka Samorządowa w
Chłopicach i Centrum Kształcenia Torus przygotowała zabawy z chustą animacyjną, malowanie twarzy, zajęcia
artystyczne. Dinozekolandia przygotowała eksponat dinozaura z którym każde dziecko mogło zrobić sobie
zdjęcie. Wóz strażacki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chłopicach przyciągnął najmłodszych przyszłych
strażaków. Dużą frekwencją cieszyło się stoisko z trampolinami z siłowni Bella Fit w Jarosławiu, gdzie odbyły
się zajęcia fit&jump. Zajęcia sztuk walki poprowadził Tadeusz Rybka ze szkoły „Chikara dojo”. Każdy przyszły
kierowca mógł również skorzystać z symulatora hamowania, narkogoogli i alkogoogli, które zapewnił Ośrodek
Szkoleniowy „Wiraż”. Główną atrakcją był przejazd drifterów Marcina Banowicza, Pawła Felkela oraz
Grzegorza Dominika swoimi sportowymi samochodami.

NOWE DROGI W GMINIE CHŁOPICE
W latach 2016/17 w ramach zagospodarowania poscaleniowego dróg okołoautostradowych w miejscowościach
Jankowice, Chłopice, Boratyn, Dobkowice, Zamiechów wybudowano 37 km dróg wewnętrznych (transportu
rolniczego). W miejscowości Chłopice dokonano zamknięcia nawierzchniowego przy pomocy mas asfaltowych na
drodze gminnej „ droga do przystanku Nr 1 11477R” na odcinku 330 m b. W miejscowości Łowce-Dobkowice przy
pomocy mas asfaltowych zamknięto 888 m b drogi gminnej nr 1 11461R. Prace wykonano na dwóch odcinkach tj.
od mostu w Łowcach do granicy pasa autostrady i z drugiej strony wiaduktu od pasa autostrady do drogi
powiatowej biegnącej przez wieś Dobkowice. Ponadto w ramach projektu wykonano zjazdy do wszystkich pól
przylegających do dróg objętych zagospodarowaniem. W zakres prac wchodziło także zagospodarowanie i
wytyczne niektórych działek rolnych osób fizycznych.

