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Kiedy śmieje się dziecko, 
Śmieje się cały świat” 
Janusz Korczak 
 

Ku wielkiej uciesze dzieci 29 września 2014 roku oddano do użytku nowy plac zabaw 
„Spełniony Junior” przy ZSP nr 2 – NSS w Ustrzykach Dolnych. Plac jest pełen dziecięcego uroku. 

Idea powstania placu zabaw zrodziła się jeszcze w ubiegłym roku. Stowarzyszenie 
Przyjaciół Ustrzyckiej „Dwójki”, które działa przy szkole, po namyśle i konsultacjach podjęło kroki, 
by ten cel zrealizować. I tak dzięki projektowi współfinansowanemu przez Szwajcarię w ramach 
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej z 
programu Alpy Karpatom – Program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich 
obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich, możemy pochwalić się dziś 
wspaniałym placem zabaw „Spełniony Junior”. 

Uroczystość otwarcia placu zabaw zaszczycił swą obecnością Burmistrz Ustrzyk Dolnych – 
pan Henryk Sułuja, Kierownik Banku PeKaO o/Ustrzyki Dolne – pan Rafał Gnot, przewodniczący 
Rady Rodziców – pan Bogdan Buziewicz oraz pani Katarzyna Przybyła i pan Dawid Darosz z 
Zarządu Stowarzyszenia. Wśród zaproszonych gości byli również: specjalista d/s rozliczenia 
projektu z Fundacji Karpacka Polska – pani Agnieszka Chabko-Zarzyka, pani Jadwiga Oziębło i 
pan Klaudiusz Półtorak z Przedsiębiorstwa Wielobranżowego APIS z Jarosławia oraz pani 
Katarzyna Sekuła. Po krótkim przemówieniu i przywitaniu gości pan Dyrektor Bogdan Zwarycz 
oddał głos Prezes Stowarzyszenia pani Annie Buczek, która podczas wystąpienia podziękowała 
Fundacji Karpacka – Polska, władzom Gminy i Dyrekcji ZSP nr 2 – NSS za możliwość realizacji 
projektu, firmie APIS oraz wszystkim, którzy pomogli przy realizacji przedsięwzięcia. Podkreśliła, że 
„Spełniony Junior” niewątpliwie pozwoli rozwijać sprawność ruchową i intelektualną oraz przyczyni 
się do kształtowania właściwej postawy ciała wśród najmłodszych.  
Radość dzieci była ogromna. Uczeń klasy drugiej SP, Mateusz Cybruch, w dowód wdzięczności za 
piękny plac zabaw przeczytał wiersz: 
 
Dzieci lubią się bawić –radośnie wesoło 
Lecz gdzie to robić mamy – odpowiedz nam szkoło? 
By było bezpiecznie i przyjaciół wielu 
Więc gdzie się można bawić miły nauczycielu? 
 
Martwi się Dyrekcja, wraz z nią Grono całe 
Jak problem rozwiązać, gdy zasoby małe? 
Trzeba działać szybko, nim ten rok przeminie, 
Może nam pomoże Stowarzyszenie miłe? 
 
Pani Prezes odpowie-grosza nie poskąpię 
O nowy plac zabaw do Unii wystąpię. 
Choć szaleje kryzys i budżet się chwieje 
To dzieci z DWÓJKI mogą mieć nadzieję. 
 
Plac już piękny stoi- dziękujemy szczerze. 
Jutro nasza Pani nas tutaj zabierze. 
Regulamin przeczyta, o rozwadze powie. 
I przypomni zasadę- najważniejsze Zdrowie! 
 
bo: 
 
Gimnastyka to podstawa 
to dla dzieci ważna sprawa 
ręce w górę, w przód i w bok, 
skłon do przodu, przysiad, skok. 
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Pan Burmistrz w swoim przemówieniu podkreślił, że plac zabaw prezentuje się pięknie, a 
działania podejmowane przez Stowarzyszenie trzeba wspierać i pielęgnować. 

Warto też podkreślić, że dzięki środkom finansowym pozyskanym z Fundacji Banku PeKaO 
S.A. im. dr Mirona Kantona i z III Festynu Szkolnego udało się doposażyć plac zabaw w dodatkowe 
elementy zabawowe. 

Po przemówieniach nadszedł w końcu długo oczekiwany moment oficjalnego otwarcia 
placu zabaw. O przecięcie symbolicznej wstęgi zostali poproszeni: przedstawiciele wszystkich klas 
oraz pan Burmistrz Henryk Sułuja, pan Dyrektor Bogdan Zwarycz i pani Prezes Anna Buczek. 

Następnie wszyscy przybyli na uroczystość, mogli wejść na teren placu zabaw  i dokładnie 
przyjrzeć się najnowszej ukończonej inwestycji. 
 
 

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Ustrzyckiej „Dwójki” 


