
SUKCESY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 – 
                                          OSIĄGNIĘCIA  UCZNIÓW W KONKURSACH

NAGRODA PIENIĘŻNA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO PRZYZNANA
W RAMACH PROGRAMU WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONEJ MŁOZIEŻY 

„ NIE ZAGUBIĆ TALENTU”- Żaneta Szymaszek 

w I semestrze 2014/2015

Etap gminny

Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową
 I miejsce w Gminie : Kinga Ćwik i Natalia Skórska klasa I PG 
 II miejsce: Wiktoria Kosińska klasa III PG

Konkurs plastyczny   „Prawa zwierząt”
 Wyróżnienie – Krystian Szymaszek klasa IV PSP 

   Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek 

 III miejsce -  Gabriela Pyskaty kl. IV SP 

VII Gminny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II

I miejsce – Żaneta Szymaszek kl II PG i Gabriela Mazur kl II PG

Etap powiatowy

Konkurs plastyczny   „  Świąteczny Anioł Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” –

 Wyróżnienie - Klaudia Kłusek   klasa I PSP 

Konkurs wiedzy „Najświętsza Maryja Panna z Zawady" 

  III miejsce: Żaneta Szymaszek 

Etap wojewódzki



Konkurs matematyczny organizowanym przez Kuratorium Oświaty  w Rzeszowie

 Dawid Laska kl VI- zakwalifikował się do III etapu

Etap Ogólnopolski

Olimpiada przedmiotowa z  języka polskiego „Olimpus” 

 I miejsce – Oliwia Sidor klasa V 

 VI miejsce – Gabriela Pyskaty klasa IV

Olimpiada przedmiotowa z  chemii „Olimpus” 

I miejsce – Patryk Lesiak klasa I PG

VII miejsce –Kinga Ćwik klasa I PG

VIII miejsce –Aleksandra Miazga klasa I PG

Wyróżnienie   w konkursie literackim pt. „Listy dla Ziemi” - Żaneta Szymaszek – kl. IIIPG

w II semestrze 2014/2015

 Etap gminny

Zawody  pływackie dla klas III PSP

 I miejsce -  Bartosz Mormol  kl. III SP

Konkurs fotograficzny „Owad w obiektywie” 

 I miejsce -  Amelia Fic kl. V SP 

„Miasta, Miasteczka, Wioski i Wsie ” 

 II miejsce -  Anna Ćwik kl. O 

Konkurs fotograficzny „Pochwal się budą swojego psa” 

 I miejsce -  Kacper Domaradzki kl. IV SP 

Konkurs plastyczny „Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga ” 



 nagrodzona -  Natalia Skórska kl. I PG 

„W krainie utworów Wandy Chotomskiej” 

 II miejsce -  Maria Szela, Julia Sikora kl. II SP 

Konkurs plastyczno – literacki „Stop przemocy w szkole ” – 

 II miejsce -  Krystian Szymaszek kl. IV SP 

Konkurs  wiedzy ekologicznej-

 III miejsce – Kinga Ćwik kl. I PG

 IV miejsce – Agnieszka Hodur kl. VI SP

Konkurs ekologiczno - przyrodniczy „Przyroda wspólnym domem” -  

 I miejsce -  Nikola Mormol, Gabriela Kulig kl. III SP 

 I miejsce -  Maria Szela kl. II SP 

 II miejsce -  Julia Sikora kl. II SP

Konkurs poetycki „Miłość nie jedno ma imię ” 

 II miejsce -  Krystian Szymaszek, Aleksandra Gawlik kl. IV SP

 II miejsce -  Żaneta Szymaszek kl. II PG 

II  MIEJSCE NASZEJ SZKOŁY      W GMINNYM KONKURSIE "WIELKANOCNE 

DEKORACJE"

Etap powiatowy

Konkurs plastyczny „Elektrośmieci…ich drugie życie” 

 III miejsce - Krystian Szymaszek  kl. IV PSP 

 Elektro - Uczeń 2015 - wyróżnienie – Kinga Szela kl. I PG

Konkurs plastyczny „Wiem jak uniknąć zakażenia wirusem HIV” 

 wyróżnienie – Wiktoria Gulis  kl. III PSP

Konkurs wiedzy „Święty Jan Paweł II – Ikona Modlitwy ” 



 II miejsce -  Wiktoria Kosińska, Żaneta Szymaszek  PG

 IV miejsce -  Nikola Mormol, Wiktoria Gulis  kl. III SP 

 

„Pola Nadziei" 

 wyróżnienie –  Żaneta Szymaszek  kl. II PG

Słoneczne dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki- konkurs plastyczny

 wyróżnienie - Krystian Szymaszek kl IV i Natalia Skórska kl I PG

Etap wojewódzki

Konkurs literacki „Wierszokleci segregują śmieci” –

 V miejsce - Gabriela  Laska kl. I PSP

Wojewódzki Konkurs Ekologiczny     „Tyle Zysku, ile Odzysku” 

Wyróżnienie i puchar dla Zespołu Szkół w Stobiernej za duże zaangażowanie  

Konkurs matematyczny organizowany przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 

 finalista Dawid Laska kl. VI PSP

Konkurs literacki „Leśne opowieści” 

 wyróżnienie Krystian Szymaszek kl. IV PSP

Konkurs piosenki przyrodniczo - ekologicznej  organizowany przez ZG LOP w 

Rzeszowie

 III miejsce - Wiktoria Kosińska kl. III PG

Etap wojewódzki - VI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły 

– Jana Pawła II  dla uczniów gimnazjum -„  Papież Słowianin  ”  

II  miejsce- Żaneta Szymaszek kl II PG

Etap Ogólnopolski

Etap ogólnopolski   VI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy  o czasach i osobie Karola Wojtyły

– Jana Pawła II  dla uczniów gimnazjum -„  Papież Słowianin  ”  



 III miejsce – Żaneta Szymaszek kl II PG

Konkurs „Poszukiwany Poszukiwana 2015” w kategorii Animator Aktywności Młodych 

tytuł Doktora Akademii Aktywności Młodych otrzymała pani Ewa Strózik

Konkurs „Poszukiwany Poszukiwana 2015” w kategorii Grupa wolontariacka 

laureatem został Klub Wolontariusza z ZS w Stobiernej 

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ I PROGRAMÓW 
NA TERENIE SZKOŁY  W ROKU 2014/2015

      We wrześniu 2014r. nasza szkoła zaangażowała się w Akcję "Narodowe Czytanie". W obecnym

roku prezentowane były  utwory Henryka Sienkiewicza.  W  projekt  zaangażowała się  społeczność

szkolna tj. uczniowie i  nauczyciele. Dzięki temu projektowi lepiej mogliśmy poznać twórczość tego

znakomitego pisarza. Akcję zorganizowała pani Edyta Tuszyńska i pani Ewa Strózik.

S   Na terenie szkoły od 1 września 2014r. realizowany jest w klasie I program „Mały Mistrz”-

projekt  współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Jego idą jest propagowanie aktywnej

postawy uczniów. Formuła "Małego Mistrza" opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych

z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania

określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką.  Bloki te to:

Rowerzysta-Turysta, Gimnastyk-Tancerz, Saneczkarz-Narciarz-Łyżwiarz, Piłkarz, Lekkoatleta, Pływak-

Wodniak. Zaproponowane sprawności  są prowadzone przez nauczyciela w ciągu trzech lat nauki w

klasach  I–  III,  z  tym,  że  z  każdym rokiem zwiększają  się  wymagania,  którym powinno  sprostać

dziecko.  Uczniowie  po  opanowaniu  kolejnych  sprawności  i  umiejętności  ruchowych  otrzymują

odznakę,  którą wklejają do specjalnej  legitymacji.  Zdobywca kompletu sprawności  otrzymuje tytuł

Małego Mistrza. 

Program Małego Mistrza pomaga nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej w:

 dostosowaniu zajęć w klasach I-III do nowej podstawy programowej,

 monitorowaniu  stanu  zdrowia,  rozwoju  fizycznego  i  sprawności  fizycznej  uczniów  szkół

podstawowych,

 zintegrowaniu zajęć ruchowych z innymi zadaniami edukacyjnymi.

Szkoła w ramach programu  otrzymała:

 komplet legitymacji i wlepek dla dzieci,

 komplet sprzętu sportowego dostosowanego do wieku dzieci o wartości 1500 zł,

 możliwość uczestnictwa w  zajęciach pływania  dla wszystkich uczestników programu w II

klasie (16-godzinny kurs nauki pływania),

 komplet sprzętu sportowego o wartości 750 zł w klasie III dla szkół kontynuujących program

przez trzy lata,

http://www.malymistrz.pl/main/show_static/5
http://www.malymistrz.pl/main/show_static/10
http://www.malymistrz.pl/main/show_static/10
http://www.malymistrz.pl/main/show_static/9
http://www.malymistrz.pl/main/show_static/8
http://www.malymistrz.pl/main/show_static/7
http://www.malymistrz.pl/main/show_static/6


 możliwość udziału w konferencjach szkoleniowych dla realizatorów programu,

 możliwość korzystania z platformy internetowej programu.

Program na terenie szkoły realizuje pani Lucyna Szczepkowicz.ywności fizycznej. Mówiąc krótko - Mały

Mistrz ruszył pełną parą!

30 września 2014r odbyło się w Gródku nad Dunajcem  XVIII  Diecezjalne Sympozjum Rodziny

Szkół im. Jana Pawła II.  Spotkanie rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Stanisława

Salaterskiego.  Następnie  Przewodnicząca  Zarządu  Rodziny  Szkół  omówiła  aktualne  sprawy.

Zachęciła  m.in.  wszystkie  szkoły  do  wykonania  Kroniki  dokumentującej  działania  podjęte  dla

uczczenia Kanonizacji naszego Wielkiego Patrona. Ks. dr Ryszard Kurek wygłosił bardzo poruszający

wykład nt.:  "Odpowiedzialność Europy za losy Świata w aspekcie nauczania Jana Pawła II". Nasz

Zespół Szkół reprezentował na Forum pan Tomasz Świerczek.

     W  związku  z  zakończeniem I  etapu  zadania  pn.  ,,Kampania  informacyjno  -  edukacyjna

w zakresie odnawialnych źródeł energii", realizowanego w ramach Projektu ,,Instalacja systemów

energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin

należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" współfinansowanego ze  Szwajcarsko - Polskiego

Programu Współpracy, 1-2 grudnia 2014 roku uczniowie Publicznego Gimnazjum w Stobiernej tj.

Krystian  Momola,  Dominik  Strózik  i  Albert  Rybski  wraz  z  Bożeną  Sztogrin uczestniczyli

w szkoleniu wyjazdowym do Zakopanego. Podsumowane były tam wyniki zadania. Wycieczka ta była

nagrodą za uczestnictwo w kampanii. W ramach akcji uczniowie PG w Stobiernej uczestniczyli w maju

2013 roku w szkoleniu w Jaśle na temat zasad komunikowania się z mieszkańcami. Następnie przez

kilka  miesięcy  uczniowie  pełnili  rolę "doradców  domowych".  Ich  zadaniem było  przekazywanie

mieszkańcom niezbędnych informacji  dotyczących odnawialnych źródeł  energii  oraz udostępnianie

materiałów informacyjno - promocyjnych dotyczących projektu. Organizatorem kampanii był Związek

Gmin  Dorzecza  Wisłoki  oraz  gminy  do  niego  należące.  Program  akcji  został  opracowany  przez

pracowników Związku Gmin Dorzecza Wisłoki  wraz z  pracownikami  Instytutu  Nauk o Środowisku

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

       Uczniowie klas IV - VI Szkoły Podstawowej w Stobiernej realizowali od września 2014 roku do

stycznia  2015  roku  zajęcia  dydaktyczno  –wyrównawcze  i  rozwojowe  z  języka  angielskiego,

humanistyczne  i  matematyczno  –przyrodnicze  w  ramach  programu  POKL  Priorytet  IX

pt.  „Technologie  cyfrowe  jako  systemowe  narzędzie  wspomagające  realizację  programów

rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia” -

realizowanego w okresie od 01.02.2013 r. do 31.01.2015 r. przy współfinansowaniu ze środków

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  W ramach projektu zostały

wdrożone narzędzia ICT w tym TIK, które  towarzyszą uczniom i nauczycielom na każdym etapie

realizacji  projektu  w  szkołach  tj.  system  diagnozujący,  e-portfolio,  e-kursy.  Dodatkowo  szkoła

otrzymała urządzenia teleinformatyczne potrzebne podczas realizacji  zadań z uczniami tj. 2 tablice



interaktywne, 2 projektory, 6 tabletów, 2 laptopy wraz z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym.

Zajęcia  z  dziećmi  prowadzone  były  po  zajęciach  lekcyjnych.  Uczniowie  którzy  korzystali  z  zajęć

dydaktyczno-wyrównawczych mieli  możliwość wyrównania poziomu wiedzy w stosunku do dużych

ośrodków  edukacyjnych  oraz  podniesienia  swoich  zdolności  w  zakresie  ICT.  Uczniowie  którzy

korzystali z zajęć rozwojowych otrzymali  wsparcie w procesie rozwijania zdolności i pasji oraz zdobyli

umiejętności  sprawnego  posługiwania  się  technologiami  teleinformatycznymi.  Odpowiedzialni

nauczyciele  za  realizację  programu:  E.Tuszyńska,  E.Strózik,  M.Tadla-  Pas,  B.Ciećkiewicz,

A.Pondo. Nadzór nad projektem sprawowała K. Gorczyca

      Już po raz czwarty uczniowie klas I-III PSP naszej szkoły uczestniczyli w Ogólnopolskiej Akcji

"Śniadanie  daje  moc"  w  ramach  Europejskiego  Dnia  Zdrowego  Jedzenia  i  Gotowania.

Organizatorem  akcji  „Śniadanie  daje  moc”  było  Partnerstwo  dla  Zdrowia natomiast  honorowy

patronat objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia, Instytut Matki i Dziecka. Akcja

miała  na  celu  promowanie  zdrowego  odżywiania  oraz  kształtowanie  prawidłowych  nawyków

żywieniowych. Wychowawcy klas I-III  przygotowały prezentację  z przebiegu wspólnego śniadania,

które to zostało zgłoszone do ogólnopolskiego konkursu. Zdrowa uczta odbywała się pod czujnym

okiem pań: L. Szczepkowicz, J. Depa, B.  Porębska-Momola.

       Od października do czerwca w naszej  szkole był  realizowany program  dla  uczniów

klasy I,  II, III, IV Publicznej Szkoły Podstawowej dzięki któremu najmłodsi uczniowie wyjeżdżali co

tydzień  na  basen  do  Pustkowie-Osiedlu gdzie  uczestniczyli  w  zajęcia  prowadzonych  przez

instruktorów  pływania.  Opiekę  nad  dziećmi  w  czasie  przejazdu  i  pobytu  pełniła

pani  B.  Porębska-Momola,  pani  Jolanta  Depa,  pani  Lucyna  Szczepkowicz,  pan  Tomasz

Świerczek   oraz rodzice.  

       Społeczność uczniowska za pośrednictwem koła  wolontariuszy i  pani Ewy Strózik podjęli

działania  na  rzecz  zbiórki  artykułów  dla  potrzebujących  w  ramach  Ogólnopolskiej  Akcji

„Szlachetna Paczka” oraz  w ramach wolontariatu dokonano zbiórki artykułów żywnościowych,

past,  szczoteczek  oraz  dokonano  adopcji  szkoły  w Afryce.  W  ciągu  całego  roku

szkolnego  zbierano   pieniądze  poprzez  organizowanie  kiermaszy  świątecznych,  kiermaszu

papieskiego, sprzedaży ciast i ciasteczek, kwestowanie przy kościele w Zawadzie-19.04.2015r.  Kwota

pieniężna pozyskana na terenie ZS Stobierna na rzecz Domowego Hospicjum    im. Jana Pawła II

przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy w roku szkolnym 2014/2015  wyniosła 2 350 zł. 10 gr. 

       W dniach  7, 8, 9 stycznia w naszej szkole odbyła się akcja na rzecz WOŚP polegająca na

zbiórce pieniędzy, pochodzących ze sprzedaży serduszek, ciast oraz gofrów. W tym roku zebrano na

terenie szkoły  368 złotych 90 groszy. Kwota ta została przekazana 11 stycznia 2015r. podczas XXIII

Finału  WOŚP na Stoku w Stobiernej.  Uczniowie  naszej  szkoły  włączyli  się  w akcję  i  uświetnili

imprezę tańcem i śpiewem. Opiekunem akcji i organizatorem WOŚP w szkole i na stoku w Stobiernej

była pani Elżbieta Ciemiorek i pan Tomasz Świerczek.



    W Zespole Szkół w Stobiernej prężnie  działa Klub Miłośników Zwierząt  „Azorkowo”. Do klubu

należą zarówno uczniowie szkoły podstawowej  i gimnazjum. Spotkania w ramach klubu obejmowały

różne formy edukacji m.in. program przeciwdziałania przemocy wobec zwierząt, nauki odpowiedniej

opieki nad zwierzętami domowymi. Edukacja humanitarna zachęcała dzieci do wykonywania różnych

zadań  na  rzecz  zwierząt  znajdujących  się  w  najbliższej  okolicy.  W   ramach  działalności  klubu

członkowie zbierali  karmę oraz udali  się kilka razy  do przytuliska w Zawadzie.  Uczniowie naszej

szkoły 10.12.2014 r.  brali udział w uroczystym zakończeniu i podsumowaniu projektu "Zwierzęta

w  naszym  życiu  i  ich  prawa"  w  ramach  programu  Akademia  Aktywnych  Obywateli

Podkarpackie Inicjatywy Lokalne, które odbyło się w ZS w Nagawczynie. Opiekunek Klubu MZ

jest pani Anna Pondo. 

         Uczniowski Klub Sportowy „Sokół”   realizował program profilaktyczny w ramach projektu:

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania

problemów  alkoholowych  i  przeciwdziałania  narkomanii,  w  szczególności  wśród  dzieci

i  młodzieży,  w  tym  prowadzenie  zajęć  pozalekcyjnych  oraz  sportowych  i programów

opiekuńczo wychowawczych na terenie Gminy Dębica. W ramach programu  zostały zakupione

bilety i przejazdy na basen do Pustkowa Oś., drobny sprzęt sportowy i nagrody. UKS otrzymał na ten

cel 1200 zł.  Celem projektu była integracja i aktywizacja dzieci i młodzieży ZS w Stobiernej poprzez

pożyteczne zagospodarowanie ich czasu wolnego na basenie. Opiekunowie zorganizowali w ramach

projektu 4 bezpłatne wyjazdy na basen „Nemo”.  Autorem i koordynatorem projektu był pan Tomasz

Świerczek oraz pani Elżbieta Ciemiorek. 

       Z bezpłatnego kursu komputerowego skorzystało 18 osób zamieszkujących Stobierną. Został

on zorganizowany na terenie naszej  szkoły  i  obejmował  60 h.  Skierowany był  do osób,  które

chciały  nabyć lub pogłębić  swoją wiedzę i  umiejętności  w zakresie  obsługi  komputera i  Internetu.

Szkoła  za  wynajęcie  sali  informatycznej  otrzymała  od  firmy  prowadzącej  1000,00  zł,  którą

wydatkowała na bieżące potrzeby szkoły.

     Rada  Ministrów  26  maja  2015  r.  podjęła  uchwałę  o  realizacji  w  roku  szkolnym 2015/2016

rządowego programu „Książki naszych marzeń”. Umożliwi on zakup książek do biblioteki szkolnej

w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań

czytelniczych. Dyrektor szkoły  złożył  wniosek do organu prowadzącego, który został przygotowany

przez panią Katarzynę Gorczyca.  Za pieniądze z programu szkoła zakupi książki za kwotę 1200 zł

czyli  1000 zł  pochodzi z  dotacji  a 20% z kwoty dotacyjnej  tj.  200 zł  stanowi wkład własny.

Książki  nie  mogą  być  podręcznikami,  muszą  być  wybrane  przez  uczniów,  czyli  takie,  którymi

autentycznie  są  zainteresowani.  Swoją  fabułą  mają  rozbudzać  ciekawość  młodego  czytelnika,

inspirować do twórczego działania. Uczniowie  muszą być zachęcani do wypożyczania książek na

okres ferii letnich i zimowych”. Trwałym rezultatem programu ma być zainteresowanie młodych ludzi

czytaniem. 



       Pani Ewa Strózik znalazła się wśród zwycięzców Ogólnopolskiego Konkursu "Poszukiwany

Poszukiwana" w kategorii  Animator Aktywności Młodych. Otrzymała tytuł Doktora Akademii

Aktywności Młodych. Znalazła się wśród najlepszych animatorów w kraju i została zwycięzcą w tej

kategorii. Konkurs "Poszukiwany Poszukiwana" jest częścią Projektu "Polska Fabryką Dobra". Jednym

z  głównych  zadań  tego  przedsięwzięcia  jest  integracja  gmin  w  całej  Polsce,  by  przy  niewielkim

wkładzie każdej z nich stworzyć największą w naszym kraju kampanię promującą wolontariat wśród

dzieci i młodzieży, która swym zasięgiem obejmie nawet najmniejsze szkoły w Polsce. 

    Laureatem  Konkurs „Poszukiwany Poszukiwana 2015” w kategorii  Grupa wolontariacka

został również Klub Wolontariusza z ZS w Stobiernej.

    20 kwietnia 2015 roku w Zespole Szkół w Stobiernej odbyły się obchody Dnia Ziemi. Z tej okazji

pani B. Porębska - Momola, pani L. Szczepkowicz i  pani J. Depa zorganizowały już  VII Gminny

Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny: „Przyroda wspólnym domem". Zadaniem konkursowym było

rozwiązanie testu z wiedzy ekologiczno-przyrodniczej  przez uczniów klas II  i  III  PSP. W konkursie

wzięło udział 10 szkół z terenu naszej gminy.

     "Gmina Dębica - nasza mała ojczyzna. Przeszłość i teraźniejszość" - to tytuł III Gminnego

Konkursu,  którego edycja miała miejsce w naszej szkole 26 maja  2015 r. Konkurs adresowany

był  do uczniów z klas IV -  VI  szkoły  podstawowej.  Jego główne cele  to  popularyzowanie wiedzy

historycznej,  zachęcanie  do poznawania przeszłości  swojej  "małej  ojczyzny",  zachowanie pamięci

o dokonaniach najważniejszych postaci związanych z historią regionu oraz rozwijanie indywidualnych

uzdolnień uczniów i promowanie ponadprzeciętnej wiedzy. W zmaganiach wzięły udział dwuosobowe

zespoły z 9 szkół gminy Dębica.  Konkurs składał się z dwóch etapów tj. testu pisemnego oraz  pracy

plastycznej.  Etap  plastyczny  polegał  na  przedstawieniu  w  formie  graficznej,  za  pomocą dowolnej

techniki zdarzenia lub obiektu przedstawionego w tekście źródłowym. Tekst trafiał do każdej drużyny w

drodze losowania. Zanim jednak rozpoczęły się zmagania, dzieci i ich opiekunowie zostali przyjęci po

staropolsku - polonezem w wykonaniu uczniów klasy IV pod kierunkiem pani Elżbiety Ciemiorek.

Organizatorami  III  Gminnego  Konkursu  Historycznego  byli:  Pani  Edyta  Tuszyńska  i  Pan  Tomasz

Świerczek. 

       W dniu  8  maja 2015 r.  w Głobikowej  odbył  się  III  Kongres Klubu Miłośników Zwierząt

„AZORKOWO”  w którym uczestniczyli  nasi  wolontariusze  pod  opieką  p.  Anny Pondo . Była  to

inicjatywa dofinansowana z dotacji przyznanej ze środków konkursu "Akademia Aktywnych Obywateli-

Podkarpackie  Inicjatywy  Lokalne",  który  realizowany  jest  w  ramach  Programu  Fundusz  Inicjatyw

Obywatelskich,  nadzorowanym przez  Ministerstwo  Pracy  i  Polityki  Społecznej  oraz  Regionalnych

Operatorów.  Kongres   rozpoczął  się  projekcją  filmu  "Adoptuj  psa  z  "Azorkowa".  Panie  z

zaprzyjaźnionej fundacji "Jak pies z kotem" wygłosiły prelekcję "Bezpiecznie z psem", w trakcie której



udzieliły wielu cennych wskazówek, jak należy zajmować się swoim pupilem, a także pokazały liczne

sztuczki  ze swoimi  czworonożnymi przyjaciółmi.  W czasie  Kongresu rozstrzygnięty  został  konkurs

fotograficzny "Pochwal się budą swojego psa". 
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