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Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania 
skrótów, korekt, edycji nadesłanych materiałów, 
a także publikacji materiałów w dogodnym dla 
redakcji czasie i kolejności.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK 

krótce uruchomiony zostanie Punkt Selektywnej Zbiórki WOdpadów Komunalnych. Jest to miejsce, w którym odbie-
rane będą bezpłatnie od mieszkańców gminy posegrego-

wane odpady komunalne. Punkt powstał w ramach partnerskiego pro-

jektu „Budowa, rozbudowa, przebudowa i wyposażenie punktów sele-
ktywnej zbiórki odpadów komunalnych na obszarze Miejskiego Obsza-
ru Funkcjonalnego Krosno” realizowanego przez gminy: Chorkówka, 
Wojaszówka, Miejsce Piastowe i Krościenko Wyżne. Koszt całego pro-
jektu opiewa na kwotę 3.190.476 zł, w tym wartość projektu dla 
gminy Chorkówka to 847.622,85 zł, z czego otrzymane dofinanso-
wanie wyniosło 585.529,63 zł.
Lokalizacja: 
PSZOK znajduje się w Chorkówce (wjazd naprzeciwko Kompleksu 
Boisk Sportowych). Czynny w soboty w godzinach od. 10.00 do 
13.00.
Główna zasada Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów (WSSO) jest 
jedna - należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do po-
wtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy?
Są to tworzywa sztuczne i metale, papier, a także opakowania szklane 
i odpady biodegradowalne. Segregowanie odpadów pozwala uzyskać 
pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia. 
Szczególnie należy pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których 

Lokalizacja PSZOK-a

Szanowni Państwo, 12 lat 
temu zaczęła się moja naj-
większa zawodowa przy-

goda. Obdarzyliście mnie zaufa-
niem, poparliście moją kandyda-
turę i dzięki Waszym głosom, zo-
stałem wybrany na Wójta Gminy 
Chorkówka. Tak zaczęło się jedno 
z najważniejszych ale zarazem naj-
trudniejszych wyzwań zawodo-
wych, z jakim przyszło mi się zmie-
rzyć. Wówczas z głową pełną po-
mysłów, planów, ale i nie ukrywam 
obaw, objąłem tę funkcję. Praco-

wać na rzecz Gminy, pracować dla Państwa, to był dla mnie zaszczyt. 
Przez te 12 lat spotkałem na swojej drodze wielu wartościowych ludzi, 
którzy poświęcili swój czas, swoje umiejętności, by razem ze mną 

budować, modernizować i rozwijać  naszą Małą Ojczyznę. Miałem to 
szczęście, że mogłem liczyć na ich mądrość, pomysłowość i kreaty-
wność. To doskonały moment by powiedzieć im DZIĘKUJĘ. 
To także zasługa Radnych Rady Gminy Chorkówka, którzy przez trzy 
kadencje pracowali ze sobą zgodnie, mądrze i odpowiedzialnie. Różniły 
nas poglądy, ale łączyło dobro gminy.  Doceniam to, że chcieliśmy się 
porozumieć i za to jestem im wdzięczny. Dzięki takiej postawie udało się 
wiele zrobić, pokonać przeciwności, rozwiązać problemy.
 Dziękuję również dyrektorom i kierownikom jednostek 
organizacyjnych, moim współpracownikom, sołtysom, prezesom 
organizacji pozarządowych oraz Wam drodzy mieszkańcy Gminy. 
Zostawiam Gminę oraz Urząd w dobrej kondycji. Rozpoczęte 
inwestycje w niedalekiej przyszłości posłużą mieszkańcom naszej 
gminy. Wierzę w mądrość władz i liczę, że dobro mieszkańców będzie 
celem najwyższym.

 Andrzej Koniecki
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mina Chorkówka w partnerstwie z trzema gminami z terenu GMiejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno złożyła wniosek 
o dofinansowanie pn. „Rewitalizacja obiektów i przestrzeni 

publicznej gmin: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka i Korczyna, 
zlokalizowanych na obszarze MOF Krosno” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020 w ramach działania 6.3 - Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.
Wartość zadania dla gminy Chorkówka wynosi prawie 2 mln zł, w tym 
1.384 tys. zł dofinansowania z UE. Całkowita wartość Projektu wynosi 
10.214.068,90 zł, a dofinansowanie stanowi aż 85 % kosztów 
kwalifikowanych i wynosi łącznie 8.340.991,72 zł. Projekt będzie reali-
zowany w latach 2019 r. do 2021 r.
Celem projektu jest zwiększenie poziomu integracji mieszkańców, 

Rewitalizacja obiektów i przestrzeni publicznej
w tym integracji międzypokoleniowej oraz zwiększenie ich aktywności 
społecznej i zawodowej. Zakres rzeczowy projektu obejmuje dwa 
budynki:
•w Chorkówce - budynek gdzie funkcjonowało przedszkole samorzą-
dowe - po rewitalizacji budynek ten zostanie przeznaczony na cele 
społeczne, publiczne i kulturalne. Tak jak dotychczas będzie tam 
funkcjonowała poczta oraz biblioteka. Dodatkowo przeniesiona 
zostanie siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 
utworzona zostanie świetlica dla seniorów,
•w Kopytowej - budynek dawnej szkoły podstawowej, w którym pow-
stanie Dom Dziennego Pobytu ludzi starszych i osamotnionych.

Urząd Gminy Chorkówka

Stara Szkoła w KopytowejBudynek po Przedszkolu Samorządowym

zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, 
zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach 
ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektro-
odpady). 
Te odpady można oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w skle-
pach i aptelach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komu-
nalnych, czyli w gminnym PSZOK-u. 
Warunki dostarczania odpadów:
- odbierane będą wyłącznie odpady komunalne selektywnie zebrane, 
pochodzące z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie 
gminy Chorkówka,
- odpady przyjmowane będą w ramach pobranej opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi,
- nie będą przyjmowane odpady komunalne zmieszane i zanieczyszczo-
ne innymi odpadami,
- nie będą przyjmowane odpady powstające w wyniku prowadzonej 
działalności gospodarczej.
Rodzaje odpadów przyjmowanych przez PSZOK
- przeterminowane leki i chemikalia,
- farby, tusze, kleje,

- środki ochrony roślin,
-lampy fluorescencyjne i inne zawierające rtęć,
- urządzenia zawierające freony,
- zużyte baterie i akumulatory,
- rozpuszczalniki, kwasy, alkalia,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny -wyłącznie kompletny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- zużyte opony od pojazdów osobowych,
- odpady budowlane i rozbiórkowe (w tym elementy betonowe, ceglane, 
tynki, tapety, okleiny, papa) - tylko w workach,
- papier,
- tworzywa sztuczne,
- metale,
- szkło,
- opakowania z papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metalu w tym 
zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanie-
czyszczone,
- odpady zielone w workach.
Worki na odpady zielone i budowlane dostępne będą w PSZOK-u. 

Urząd Gminy Chorkówka
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Ks. prałat Jan Luchowski - proboszcz parafii  Żeglce
Grawerton z podziękowaniem Radnych Rady 

Gminy Chorkówka dla Wójta Gminy Uczestnicy obchodów

Złożenie kwiatów pod pomnikiem w Żeglcach

Tablica upamiętniająca 

Uroczyste oddanie do użytkowania Kompleksu Boisk 
Sportowych w Chorkówce

listopada 2018 roku to historyczna chwila dla wszystkich 
Polaków. W całej Polsce odbywały się uroczystości, których 
celem było upamiętnienie tej, jakże ważnej daty. Także w na-

szej gminie, w tym dniu obyły się uroczystości, których celem było upa-
miętnienie tych ważnych chwil, oddanie hołdu tym, dzięki którym tą 
wolnością możemy się cieszyć, a także podkreślenie radości z tego, że 
dzisiaj żyjemy w wolnym kraju, o którym nasi przodkowie marzyli.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele parafialnym
w Żeglcach, której przewodniczyli ksiądz prałat Jan Luchowski oraz 
ksiądz Arkadiusz Śliwiński. W podniosły nastój wprowadzili uczestni-
ków nabożeństwa uczniowie Szkoły Podstawowej w Żeglcach, którzy 
tuż przed rozpoczęciem modlitwy za Ojczyznę zaprezentowali patrio-
tyczny program artystyczny. Świąteczny i wyjątkowy nastrój podkreśla-
ła także obecność pocztów sztandarowych, które towarzyszą mieszkań-
com gminy podczas ważnych wydarzeń religijnych i patriotycznych. 
O godz. 12.00 wszyscy uczestnicy mszy odśpiewali hymn Polski.
Po mszy przedstawiciele władz samorządowych, oświaty, kultury, służb 
mundurowych, a także organizacji pozarządowych działających na tere-
nie wsi Żeglce i gminy Chorkówka złożyli kwiaty i znicze pod pomni-
kiem upamiętniającym poległych, pomordowanych i prześladowanych 
za Ojczyznę. 
Dalsza część uroczystych obchodów kontynuowana była w sali Gmin-
nego Ośrodka Kultury, gdzie młodzież szkolna z Zespołu Szkół 
w Chorkówce oraz członkowie Zespołu Śpiewaczego „Chorkowianie” 
zaprezentowali niezwykle barwny program artystyczny. 
Ostatnim punktem obchodów było uroczyste oddanie do użytkowania 
Kompleksu Boisk Sportowych w Chorkówce dedykowanego 
mieszkańcom gminy w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepo-
dległości. 
Była to wspaniała okazja do tego by wyrazić wdzięczność wszystkim 
tym, którzy przyczynili się do budowy Kompleksu. 
Dziękuję tym, którzy podjęli temat budowy obiektu sportowego, tym którzy 
drążyli ten temat i tym którzy z optymizmem i ogromną wiarą w to, że to 
się może udać, przyjęli pomysł. Serdecznie dziękuję Radnym Rady Gminy 
Chorkówka za to, że powiedzieli tak, można powiedzieć że podjęli to ryzy-
ko. Tak, bo każda tak ogromna inwestycja jest ryzykiem. Ale warto było ta-

11 kie ryzyko podjąć, by dzisiaj móc w tak ważnym dla nas Polaków dniu świę-
tować otwarcie razem z państwem.
Dziękuję wszystkim, którzy cegiełka po cegiełce, pokonując wiele trudności, 
rozwiązując wiele problemów, wykonywali tę wieloetapową pracę. Mam tu 
na myśli pracowników, osoby które wzięły na siebie odpowiedzialność me-
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Tradycyjne przecięcie wstęgi

Poświęcenie obiektu

Przedstawiciele władzy samorządowej oraz uczniów szkół gminnychUczniowie ZS w Chorkówce oraz Zespół Śpiewaczy „Chorkowianie”

rytoryczną za przygotowanie przetargu, umów, dokumentacji, pozyskanie 
środków zewnętrznych, itd. Tylko oni wiedzą ile pracy ich to kosztowało.
Dziękuję właścicielowi i pracownikom firmy „Zalas” Pana Mirosława 
Wrony wykonawcy tej inwestycji. Spędziliście z nami spory kawał czasu, 
odbyliśmy setki rozmów, dyskusji, rozwiązaliście całą masę problemów. 
Jeszcze raz dziękuję, myślę że ten obiekt jest także Waszym powodem do 
dumy.
Serdecznie dziękuję firmie projektowej Amibud Cezarego Ilnickiego, za 
wspaniały projekt (…) Tak jak wspomniałem na początku sukces ma wielu 
ojców, nasz ma ich całkiem sporo, wielu anonimowych, którzy wsparli nas 
dobrym słowem, wsparli nas duchowo lub po prostu po ludzku trzymali za 
nas kciuki - powiedział podczas uroczystości Andrzej Koniecki. 
Poświęcenia Kompleksu dokonał ksiądz prałat Jan Luchowski. By za-
prezentować możliwości boisk, nauczyciele wychowania fizycznego 
z gminnych szkół przygotowali pokaz konkurencji, w którym udział 
wzięli uczniowie. Wykazać mogli się także uczestnicy uroczystego 
otwarcia, dla których przygotowano konkursy z atrakcyjnymi nagroda-
mi. Wspólna sportowa zabawa trwała do zmroku. Nie straszna była nis-
ka temperatura, która dawała nieco w kość, gdyż każdy mógł rozgrzać się 
pyszną grochówką.  
100. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości to wyjątkowe, hi-
storyczne święto, w którym mogliśmy brać udział. W naszej gminie ob-
chodziliśmy je wielowymiarowo. Była radość, beztroska, ale i chwila za-
dumy i co najważniejsze pamięci o tych, których wśród nas już nie ma, 
a którzy o tę wolną Polskę dla nas walczyli i oddawali życie. 

Urząd Gminy Chorkówka
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Wybory samorządowe 2018

W dniu 21 października 2018 r. odbyły się wybory do Rady 
Gminy Chorkówka i Wójta Gminy Chorkówka, które 
przeprowadzone zostały według nowych zasad, 

dotyczących zarówno samego przebiegu wyborów, zgłaszania 
kandydatów, jak i funkcjonowania samorządów lokalnych. Największa 
zmiana w ordynacji wyborczej 2018 dotyczy kadencji prezydentów i 
burmistrzów miast oraz wójtów. Zgodnie z nowymi przepisami, 
funkcję wójta będzie można pełnić maksymalnie przez dwie kadencje, a 
kadencja została wydłużona z 4 do 5 lat. 
Do tej pory przy wyborach w każdym lokalu wyborczym pracowała 

obwodowa komisja wyborcza, której zadaniem było sprawdzenie, czy 
wszystko w lokalu jest przygotowane do głosowania zgodnie z 
przepisami, przeprowadzenie głosowania oraz liczenie głosów. 
Obecnie, w związku z wejściem w życie znowelizowanej ordynacji 
wyborczej w każdym lokalu wyborczym pracowały dwie komisje 
obwodowe - pierwsza czuwała nad prawidłowym przebiegiem 
głosowania, a zadaniem drugiej było ustalenie wyników głosowania po 
zamknięciu lokalu.
W Gminie Chorkówka frekwencja w wyborach samorządowych 
wyniosła 52.89%. Wyniki wyborów kształtowały się następująco:

Wybory Wójta:
1. KONIECKI Andrzej Walenty - 2 115 
głosów tj. 37.43%
2. SZCZUR Marcin Łukasz - 633 głosy tj. 
11.20%
3. WĘGRZYNOWSKI Grzegorz Wojciech - 
2 903 głosy tj. 51.37%

Wybory do Rady Gminy Chorkówka:
Okręg 1 Bóbrka

1. HELNARSKA Katarzyna Teresa - 16 
głosów tj. 5.03%
2. NIZIOŁEK Mariusz - 129 głosów tj. 
40.57%
3. ŚWIĄTEK Bogumił - 173 głosy tj. 54.40%

Okręg 2 Chorkówka
1. SEKUŁA Maciej Jan - 184 głosy tj. 48.68%
2. SZCZUR Marcin Łukasz - 63 głosy tj. 
16.67%
3. TŁUŚCIAK Tomasz - 131 głosów tj. 
34.66%

Umowy podpisane, rozpoczyna się realizacja projektu 
Odnawialnych Źródeł Energii. W przetargu wyłoniono 
firmy: ML SYSTEM z Zaczernia, która będzie instalować na 

terenie gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka panele fotowoltaiczne oraz 
Sanito z Warszawy, która zajmie się montażem kotłów na biomasę. 
Montaże rozpoczną się jeszcze w tym roku i potrwają do końca czerwca 
2019 r. Kolejność montażu będzie zgodna z kolejnością złożenia 
deklaracji. W wyjątkowych przypadkach (dotyczy wyłącznie kotłów na 
biomasę) kolejność może ulec zmianie.
Są jeszcze wolne miejsca na instalacje fotowoltaiczne i kotły na biomasę.

Umowy z Wykonawcami podpisane, rozpoczyna się montaż 
kotłów i paneli fotowoltaicznych

Zainteresowanych prosimy o kontakt  z Urzędem Gminy Chorkówka
pod numerem: (13) 438 69 61 (Agata Kowalczyk)
lub e-mailowo: akowalczyk@chorkowka.pl

Urząd Gminy ChorkówkaKolektory słoneczne

Kotły na biomase

Instalacje fotowoltaiczne 
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ompleks Boisk Sportowych w Chorkówce - to prawdziwa Kperełka infrastruktury sportowej, nie tylko w naszej gminie, 
ale w całym powiecie. W skład Kompleksu Boisk Sportowych 

Kompleks Boisk Sportowych 
w Chorkówce 

wchodzą: boisko do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy sztucznej, 
boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę ręczną, siatkową, tenisa i mini 
koszykówkę, bieżnia 400 m, skocznia w dal i do trójskoku, skocznia 

Okręg 3 Draganowa, Sulistrowa
1. CHODAK-KONOP Anna Zofia - 72 głosy 
tj. 18.05%
2. KOZIELEC Stanisław Antoni - 76 głosów 
tj. 19.05%
3. MUNIA Zofia Katarzyna - 115 głosów tj. 
28.82%
4. WIERDAK Piotr Grzegorz - 136 głosów tj. 
34.09%

Okręg 4 Faliszówka, Poraj
1. CEBULA Stanisław - 103 głosy tj. 26.01%
2. CICHOŃ Sebastian Piotr - 48 głosów tj. 
12.12%
3. JANIK Stanisław - 149 głosów tj. 37.63%
4. PALUCH Teresa - 96 głosów tj. 24.24%

Okręg 5 Kobylany
1. WIERDAK Andrzej Józef - 199 głosów tj. 
42.52%
2. WIERDAK Danuta - 156 głosów tj. 
33.33%
3. SOLIŃSKA Maria Irena - 113 głosów tj. 
24.15%

Okręg 6 Kopytowa
1. BUCZYŃSKI Jacek - 61 głosów tj. 25.96%
2. JAKUBOWSKI Karol Marian - 56 głosów 

tj. 23.83%
3. SITAR Aleksandra - 118 głosów tj. 50.21%

Okręg 7 Kopytowa
1. KANIA Zofia - 60 głosów tj. 23.26%
2. MUNIA Tomasz Radosław - 198 głosów tj. 
76.74%

Okręg 8 Leśniówka
1. KOZIELEC Marek Piotr - 96 głosów tj. 
50.00%
2. ŁUKASZEWSKI Adam Marcin - 96 
głosów tj. 50.00%
W przypadku remisu zgodnie z Kodeksem wy-
borczym Gminna KW przeprowadza losowanie. 
W wyniku przeprowadzonego losowania radnym 
został ŁUKASZEWSKI Adam Marcin.

Okręg 9 Szczepańcowa
1. MARKIEWICZ Krzysztof - 181 głosów tj. 
55.69%
2. ŻOŁNA Maciej Paweł - 144 głosy tj. 
44.31%

Okręg 10 Szczepańcowa, Machnówka
1. JANKOWSKA Bożena Małgorzata - 25 
głosów tj. 9.23%
2. MAJKUT Andrzej - 93 głosy tj. 34.32%
3. MISIAK Krystyna - 57 głosów tj. 21.03%

4. SZWEDO Edward - 96 głosów tj. 35.42%
Okręg 11 Świerzowa Polska

1. CELEJ Alina - 262 głosy tj. 55.74%
2. SZKLARSKI Piotr Rafał - 208 głosów tj. 
44.26%

Okręg 12 Świerzowa Polska
1. CZELNY Mieczysław Konstanty - 150 
głosów tj. 34.25%
2. KOZUBAL Piotr - 288 głosów tj. 65.75%

Okręg 13 Zręcin
1. BIAŁY Andrzej - 96 głosów tj. 18.50%
2. HUS Jacek - 57 głosów tj. 10.98%
3. ŻURKIEWICZ Wojciech - 366 głosów tj. 
70.52%

Okręg 14 Zręcin
1. JABŁECKI Zbigniew - 124 głosy tj. 30.32%
2. MARKIEWICZ Mieczysław - 125 głosów 
tj. 30.56%
3. RODZINKA Jan Tomasz - 160 głosów tj. 
39.12%

Okręg 15 Żeglce
1. MALIK Tadeusz - 144 głosów tj. 28.40%
2. SKALSKA Iwona Jadwiga - 363 głosy tj. 
71.60%

Urząd Gminy Chorkówka
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1. Kompleks Boisk Sportowych jest obiektem Gmi-
ny Chorkówka, zarządzanym przez Urząd Gminy 
Chorkówka. 
2. Obiekt czynny jest w godzinach określonych har-
monogramem podanym do publicznej wiado-
mości. 
3. Korzystanie z obiektu co do zasady jest nieodpła-
tne. Odpłatność za część infrastruktury wykorzy-
stywanej na kompleksie ustalona jest w cenniku za-
twierdzonym przez Wójta Gminy Chorkówka.
4. Urząd Gminy Chorkówka będzie pobierać opła-
ty za rezerwację na wyłączność zgodnie z obowiązu-
jącym cennikiem. Wpłat należy dokonywać w kasie 
Urzędu.
5. Korzystanie z boisk odbywa się za zgodą 
pracownika Urzędu Gminy w oparciu o harmono-
gram. O możliwości i zasadach zorganizowania im-
prezy na obiekcie decyduje Wójt Gminy Chor-
kówka. 
6. Wszystkie wypadki lub szkody należy natych-
miast zgłaszać bezpośrednio osobie prowadzącej 
zajęcia. Za szkody materialne powstałe w skutek 
nieprawidłowego korzystania z obiektu, jego urzą-
dzeń i sprzętu odpowiadają korzystający, a w przy-
padku niepełnoletnich ich opiekunowie lub ro-
dzice.
7. Wejście na boiska kompleksu jest możliwe po 
uprzednim zgłoszeniu pracownikowi Urzędu 
Gminy. 
8. Z obiektów korzystać mogą grupy zorganizowa-
ne zgodnie z harmonogramem i w obecności 
trenera, nauczyciela lub instruktora, który jest 
odpowiedzialny za właściwe zachowanie się ćwiczą-
cych oraz za ich bezpieczeństwo. Inne grupy zorga-
nizowane lub osoby indywidualne mogą korzystać 
z obiektu za zgodą pracownika obsługi kompleksu 
lub innych upoważnionych osób. Osoby korzystają 
z obiektu na własną odpowiedzialność. Dzieci do 
lat 7 mogą przebywać na obiekcie wyłącznie pod 
stałą opieką osoby pełnoletniej.
9. Na kompleksie obowiązuje zakaz wnoszenia: 
• przedmiotów pirotechnicznych, broni, kijów, 
pałek, kamieni, substancji żrących, farb, pojemni-
ków pod ciśnieniem, opakowań szklanych, 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK 
SPORTOWYCH W CHORKÓWCE

• butelek i innych pojemników wykonanych ze szkła 
lub innego pękającego, szczególnie twardego mater-
iału, 
• twardych przedmiotów o dużej objętości (deski, 
stołki, plansze, itp.), 
• fajerwerków i innych przedmiotów pirotechni-
cznych, 
• drzewców do flag i transparentów, 
• instrumentów z napędem mechanicznym do wy-
twarzania hałasów, 
• napojów alkoholowych, narkotyków i innych uży-
wek ograniczających świadomość i sprawność czło-
wieka.
10. Z obiektu nie mogą korzystać osoby z prze-
ciwwskazaniem lekarskim. 
11. Osoby korzystające z kompleksu zobowiązane 
są do:
• zapoznania się z niniejszym regulaminem 
i przestrzegania jego zasad,
• korzystania z właściwego obuwia sportowego,
• przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzy-
staniu z przyrządów sportowych znajdujących się 
na wyposażeniu kompleksu,
• utrzymania czystości i porządku na terenie kom-
pleksu, 
• podporządkowania się poleceniom osób prowa-
dzących zajęcia oraz pracowników Urzędu Gminy. 
12. Korzystającym z kompleksu zabrania się: 
• używania obuwia piłkarskiego na bieżni lekko-
atletycznej, 
• wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż 
zgodnego z przeznaczeniem kompleksu np. rower, 
motorower, deskorolka, rolki, kije nordic walking 
itp. 
• niszczenia urządzeń sportowych i płyty obiektu, 
• palenia tytoniu, spożywania alkoholu, 
• zakłócania zajęć, zakłócania porządku i używania 
słów wulgarnych, 
• wprowadzania zwierząt, 
• wchodzenia lub przechodzenia przez budowle 
i urządzenia nieprzeznaczone do powszechnego 
użytku, szczególnie fasady, płoty, mury, ogrodzenia 
boisk, zamknięte bramy, urządzenia oświetleniowe, 
drzewa, maszty i inne, 

• używania na terenie kompleksu czapek kominia-
rek i innych akcesoriów utrudniających identyfi-
kację osoby, 
• rzucania wszelkimi przedmiotami, 
• rozniecania ognia, zapalania wszelkich wytworów 
pirotechnicznych, 
• wszelkiego handlu, rozdawania druków, ulotek 
i przeprowadzania zbiórek pieniężnych i rzeczo-
wych - bez zgody zarządzającego obiektem,
• pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach, 
ich malowania i oklejania, 
• umieszczania wszelkich reklam bez zgody zarzą-
dzającego obiektem, 
• zaśmiecania obiektu. 
13. W czasie zawodów /zajęć/ organizator jest zo-
bowiązany do przestrzegania obowiązujących prze-
pisów oraz regulaminu i jest odpowiedzialny za za-
pewnienie bezpieczeństwa korzystającym z obie-
ktu.
14. Szczegółowy sposób zachowania się na impre-
zach określają organizatorzy, z uwzględnieniem re-
gulaminu kompleksu, ustawy o bezpieczeństwie 
imprez masowych i przepisów przeciwpożarowych. 
15. Za grupy trenujące na kompleksie boisk pełną 
odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie /tre-
nerzy, instruktorzy/, zarówno w zakresie wyrządzo-
nych szkód materialnych jak i wszelkich nieszczęśli-
wych wypadków swoich podopiecznych. 
16. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia ponoszą 
odpowiedzialność materialną za wyrządzone 
szkody.
17. Pracownicy Urzędu Gminy mogą kontrolować 
wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień - 
zakazać korzystania z obiektu. 
18. Za wartościowe przedmioty pozostawione na 
obiekcie Urząd Gminy Chorkówka nie ponosi od-
powiedzialności. 
19. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa 
i porządku na kompleksie boisk będą pociągnięte 
do odpowiedzialności karno - administracyjnej. 
20. Telefony alarmowe: Policja 997, Straż pożarna 
998, Tel. pracownika Urzędu Gminy - 603 540 058

Urząd Gminy Chorkówka

wzwyż i rzutnia do pchnięcia kulą, budynek dla sportowców z węzłami 
sanitarno - szatniowymi, trybuny, siłownia zewnętrzna, a także mała 
architektura, w tym między innymi ławki i stojaki na rowery.

Kompleks jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 
do 21.00. 

Urząd Gminy Chorkówka
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zień 29 września 2018 r. przejdzie do historii Ochotniczej DStraży Pożarnej w Machnówce jako ważna data. Właśnie 
w tym dniu druhowie strażacy z Machnówki święcili złoty 

jubileusz 50-lecia istnienia swej jednostki. Jubileusz połączony został 
z uroczystym przekazaniem na wyposażenie tamtejszej jednostki lek-
kiego samochodu ratowniczo - gaśniczego w zabudowie kontenerowej 
na podwoziu Iveco, zakupionego ze środków budżetowych Gminy 
Chorkówka w 2017 roku. Ochotnicza Straż Pożarna w Machnówce 
założona została w czerwcu 1968 roku. Inicjatorem i jednym z założy-
cieli jednostki, przy wydatnej pomocy ówczesnego Komendanta 
Gminnego druha Józefa Kurka, pełniącego równocześnie funkcję 
Naczelnika OSP w Szczepańcowej był Marian Firlej. Dużego wsparcia 
przy realizacji tego ambitnego zadania udzielili również: Władysław 
Leniek, Stanisław Marek, Mieczysław Przewłocki i Stanisław Przewło-
cki. Pierwszym Prezesem OSP został dh Władysław Leniek, a Na-
czelnikiem dh Marian Firlej. Pierwszą siedzibą jednostki był stary 
budynek szkoły podstawowej, natomiast Komenda Powiatowa Straży 
Pożarnych w Krośnie przekazała druhom z Machnówki pierwszy sprzęt 
silnikowy, jakim była motopompa pożarnicza M800 typu Leopolia 
wraz z kompletem węży. 
W chwili powstania jednostka liczyła 29 druhów, natomiast liczba ta 
już po roku wzrosła do 46 druhów. Kolejnym miejscem przechowywa-
nia sprzętu była wiata o konstrukcji stalowo-drewnianej, która wielo-
krotnie była przerabiana i powiększana. W 1999 roku na świetlicę OSP 
urządzono pomieszczenie zaadaptowane na poddaszu Domu Ludowe-
go. Od lutego 2016 r. pojazd pożarniczy i sprzęt przechowywane są 
w dostosowanym pomieszczeniu po byłym sklepie przy Domu 
Ludowym.W 1999 r. OSP Machnówka święciła swój pierwszy jubileusz 
30-lecia istnienia, podczas którego nadany został jednostce sztandar, 
który odznaczony został brązowym medalem „za zasługi dla pożarni-
ctwa”. Również w 1999 r. do jednostki trafia pierwszy samochód, jakim 
był Uaz (blaszanka). W 2010 r. z uwagi na znaczny stopień zużycia 
i brak części zamiennych wycofany został z użytku i zastąpiony pojaz-
dem typu Żuk, który po dwóch latach eksploatacji zamieniono na nieco 
młodszy typowy Żuk GLM-8 (rok prod. 1994). Od 2011 r. przy OSP 
Machnówka działa jednostka operacyjno - techniczna kat. IV, a od 
2017 r. jednostka dysponuje lekkim samochodem ratowniczo - gaśni-
czym na podwoziu Iveco, charakteryzującym się dobrymi parametrami 
taktyczno - technicznymi. 
W roku jubileuszu 50-lecia istnienia OSP Machnówka zrzesza 24 
członków. W skład Zarządu wchodzą: prezes - Zbigniew Firlej, naczel-
nik - Bartosz Krzywda, zastępca naczelnika - Krzysztof  Jankowicz, 
skarbnik - Tomasz Bykowski, sekretarz - Bartłomiej Polak, gospodarz - 
Andrzej Marek, kronikarz - Jarosław Firlej. Oprócz pojazdu pożarni-
czego aktualnie na wyposażeniu jednostki znajdują się m.in. motopom-

Jubileusz 50-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Machnówce

pa pożarnicza M800 PO-5 - 2 szt., pompa szlamowa Honda, pompa 
elektryczna, pilarka spalinowa do drewna Stihl, agregat prądotwórczy 
Honda wraz z najaśnicami, drabiny pożarnicze, sprzęt łączności radio-
wej Motorola - 2 szt., osprzęt pożarniczy, odzież specjalna oraz umundu-
rowanie wyjściowe.
Uroczystości rocznicowe rozpoczęto w centrum miejscowości polową 
mszą świętą, celebrowaną przez Proboszcza Parafii Zręcin ks. dr. Wacła-
wa Sochę. Następnie odbył się jubileuszowy apel z udziałem druhów sza-
cownej jubilatki, delegacji jednostek OSP wraz z pocztami sztanda-
rowymi z terenu gminy Chorkówka, zaproszonych gości oraz licznie 
zgromadzonych mieszkańców Machnówki. Dowódcą uroczystości był 
dh mł. bryg. Dariusz Gruszka, natomiast spikerem dh Adam Łukasze-
wski - Komendant Gminny ZOSP RP w Chorkówce. Oprawę muzy-
czną uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta OSP z Iskrzyni. Powitania 
przybyłych gości i uczestników uroczystości dokonał Prezes OSP 
Machnówka dh Zbigniew Firlej. Referat okolicznościowy, przedsta-
wiający 50-letnią historię jednostki wygłosił dh Jarosław Firlej. 
Podczas uroczystości sztandar jednostki udekorowany został srebrnym 
medalem „za zasługi dla pożarnictwa”. Uchwałą Zarządu Oddziału Wo-
jewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie odznaczono również miejscowe 
Koło Gospodyń Wiejskich brązowym medalem „za zasługi dla pożar-
nictwa”. Wręczenia aktu przekazania pojazdu, kluczyków i dowodu 
rejestracyjnego dokonali: Wójt Gminy Chorkówka Andrzej Koniecki, 
Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Tadeusz 
Sieniawski, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP dh 
Kazimierz Gładysz oraz przedstawiciel Komendanta Miejskiego PSP w 
Krośnie bryg. Mariusz Kozak. Poświęcenia pojazdu pożarniczego 
dokonał Proboszcz Parafii Zręcin ks. dr Wacław Socha.
Uroczystość była także okazją do wręczenia odznaczeń strażackich 
zasłużonym druhom. Złotym medalem „za zasługi dla pożarnictwa” 
odznaczeni zostali druhowie: Marek Andrzej, Firlej Zbigniew, Firlej 
Roman, srebrne medale „za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali druho-
wie: Szczur Marian, Malczewski Zdzisław, Firlej Jarosław, natomiast 
brązowymi medalami „za zasługi dla pożarnictwa” odznaczeni zostali 
druhowie: Krzywda Bartosz, Bykowski Tomasz, Bykowski Stanisław, 
Polak Bartłomiej. Odznaką „Strażak Wzorowy” wyróżnieni zostali dru-
howie: Bałaban Piotr, Bienia Krzysztof, Jankowicz Krzysztof, Marek 
Karol, Szydło Jan, Szydło Rafał, Szczur Jakub. Zarząd Oddziału Gmin-
nego ZOSP RP w Chorkówce przyznał odznakę za wysługę lat druhom: 
35 lat - Szczur Marian, 20 lat - Malczewski Zdzisław, Polak Bartłomiej, 
Gromek Wojciech, 15 lat - Bykowski Łukasz, Gromek Dawid, Szydło 
Jan, Szydło Rafał.
Wśród dostojnych gości uroczystości znaleźli się: Wiceprezes Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie dh Tadeusz 
Sieniawski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kroś-
nie dh Jan Kilar, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP 
w Chorkówce, zarazem Przewodniczący Rady Powiatu Krośnień-
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 dniach 25-28 września 2018 r. strażacy z Ochotniczej WStraży Pożarnej w Szczepańcowej wzięli udział w ćwicze-
niach na Ukrainie, zorganizowanych w ramach między-

narodowego projektu EU-CHEM-REACT, dotyczącego reagowania 
na zagrożenia czynnikami masowego rażenia. W ćwiczeniach na tere-
nie wojskowego poligonu w Jaworowie koło Lwowa brały udział poza 
służbami ratowniczymi Ukrainy jednostki Ochotniczych Straży Pożar-
nych z Zielonki koło Warszawy, Bukowiny Tatrzańskiej, Szczepańco-
wej, a także Grupy Ratownictwa PCK z Przemyśla, Warszawy, 
Wrocławia oraz zespoły ratownicze Państwowej Straży Pożarnej 
z Czech, Litwy i Łotwy. 
Celem ćwiczeń było sprawdzenie zdolności Ukrainy do przyjęcia po-
mocy i współpracy ze służbami ratowniczymi państw z Unii Europej-
skiej, m.in. podczas zagrożeń o charakterze chemicznym, biologi-
cznym, radiacyjnym lub nuklearnym. Projekt w całości sfinansowany 
przez Unię Europejską został opracowany i był zrealizowany przez 
międzynarodowe konsorcjum partnerów litewskich, ukraińskich i pol-
skich oraz w partnerstwie ze Związkiem OSP RP, Biurem Koordynacji 
OBWE w Kijowie oraz Międzynarodowym Centrum Bezpieczeństwa 
Chemicznego w Warszawie, jako międzynarodowym koordynatorem. 
Unijny Mechanizm Ochrony Ludności powstał, by wspierać szybką 
i skuteczną współpracę operacyjną krajowych służb ochrony ludności 
w sytuacjach klęsk żywiołowych, których skala przekracza możliwości 
kraju, w którym wystąpiły.
Ukraińskie manewry były dobrze przygotowane i zorganizowane. Ćwi-
czono kilka epizodów podczas różnego rodzaju zdarzeń, a ich scenar-
iusz był tak opracowany, że w trakcie akcji w sposób dynamiczny i nie-
przewidywalny zmieniano ich założenia. Ćwiczono wspólnie z innymi 
jednostkami i służbami, m.in. gaszenie pożarów wewnętrznych w obie-
ktach, ewakuację osób poszkodowanych z wysokich budynków przy 
użyciu drabin mechanicznych, podnośników, skokochronów i linek 
ratowniczych, prowadzono działania z zakresu ratownictwa techni-
cznego, ćwiczono ratownictwo na akwenie wodnym, udzielano pier-
wszą pomoc medyczną poszkodowanym oraz wiele innych epizodów. 
Do ćwiczeń wykorzystywano wszystek sprzęt pożarniczy i ratowniczy, 
znajdujący się w dyspozycji jednostek. 
Należy zaznaczyć, iż w tego typu międzynarodowych ćwiczeniach 
zorganizowanych na dużą skalę po raz pierwszy udział wzięły jednostki 
ochotniczych straży pożarnych z Polski. Ćwiczenia miały także na celu 
zademonstrowanie i promowanie polskiego wolontariatu ratowni-
czego i odbudowę na Ukrainie ochotniczych straży pożarnych, bowiem 
w tym kraju nie funkcjonuje ochotnicze pożarnictwo, a ochrona 
ludności opiera się wyłącznie na państwowych służbach. 
Na ukraińskie ćwiczenia Ochotnicza Straż Pożarna Szczepańcowa 
wyjechała dwoma pojazdami pożarniczymi, a to: średni samochód ra-
towniczo - gaśniczy MAN GBA Rt-2,5/24 oraz samochód operacyjny 
Mitsubishi L200. Obsadę samochodu Man stanowili druhowie: Maciej 
Nizianty, Adam Łukaszewski, Paweł Hac, Magdalena Hac, Roland 
Liberacki i Jakub Szczur. 
W ćwiczeniach udział wzięli w roli obserwatorów: Wójt Gminy Chor-
kówka Andrzej Koniecki, Prezes OSP Szczepańcowa, a zarazem Prezes 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chorkówce Kazimierz 

Strażacy z OSP Szczepańcowa ćwiczyli na Ukrainie

Gładysz oraz kierowca dh Janusz Mermon. Zakwaterowanie ćwiczą-
cych zorganizowane było w typowo poligonowych warunkach, tj. w na-
miotach, z wykorzystaniem stołówek, sanitariatów i łaźni polowych. 
Część kwaterunkową zabezpieczali strażacy z Czech. Obserwatorami 
ćwiczeń byli także przedstawiciele kilkunastu krajów Unii Europejskiej.  
Dla wszystkich uczestników ćwiczenia były wielkim sprawdzianem 
swych umiejętności i zaprezentowania możliwości operacyjno - 
technicznych. Były także okazją do nawiązania przyjaznych, koleżeń-
skich kontaktów z druhami z jednostek OSP, biorących udział w ćwicze-
niach. Udział w ukraińskich ćwiczeniach jednostka OSP ze Szczepań-
cowej zawdzięcza zaproszeniu otrzymanemu od Wiceprezesa Zarządu 
Głównego ZOSP RP, byłego Komendanta Głównego PSP generała 
brygadiera Wiesława Leśniakiewicza i traktuje jako wielkie prestiżowe 
wyróżnienie.

Prezes OSP w Szczepańcowej
Kazimierz Gładysz

skiego dh Kazimierz Gładysz, Naczelnik Wydziału Operacyjno - 
Rozpoznawczego KM PSP w Krośnie bryg. Mariusz Kozak, Wójt 
Gminy Chorkówka Andrzej Koniecki wraz ze swoim zastępcą 
Dariuszem Batorem, Dyrektor GOK w Chorkówce Bogusław Pacek, 
członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chorkówce.

Po zakończeniu części oficjalnej, przy akompaniamencie Orkiestry Dę-
tej OSP Iskrzynia pododdziały przemaszerowały do Domu Ludowego, 
gdzie kontynuowano jubileuszowe świętowanie. 

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chorkówce
Kazimierz Gładysz



11

października 2018 roku to dzień, który otworzył nową księgę 
w historii Szkoły Podstawowej w Draganowej, która otrzymała 
imię św. Jana z Dukli. Uroczystość nadania imienia rozpoczęła 

msza święta koncelebrowana przez ks. biskupa Stanisława Jamrozka 
oraz gwardiana dukielskiego klasztoru o.o. Tacjana Mroza i o. o Tade-
usza Łuczaka - opiekuna kościółka na Puszczy. W uroczystym nadaniu 
Szkole Podstawowej w Draganowej imienia św. Jana z Dukli wzięli 
udział przedstawiciele władz samorządowych oraz lokalnych, 
nauczyciele emeryci, rodzice, uczniowie oraz społeczność lokalna.
Podczas mszy św. został poświęcony sztandar ufundowany przez rodzi-
ców. Następnie zaproszeni goście udali się do szkoły, gdzie nastąpiło 
uroczyste przekazanie sztandaru Pani Dyrektor, która z kolei przekazała 
go uczniom. Ks. Biskup poświecił tablicę pamiątkową ufundowaną 
przez nauczycieli, a wykonaną przez Pawła Pelczara oraz obraz św. Jana 
namalowany przez Ewelinę Bęben. Uroczystego odsłonięcia tablicy 
dokonali: Wójt Gminy Chorkówka Andrzej Koniecki, o.o. Tacjan 
Mróz i Dyrektor Aneta Munia-Skrzęta. Dalsza część uroczystości odby-
ła się w sali domu ludowego w Draganowej. Rozpoczęła ją Dyrektor 
Aneta Munia- Skrzęta, która powitała wszystkich przybyłych gości 
i przedstawiła w skrócie historię szkoły.
Następnie uczniowie przypomnieli biografię św. Jana w scenariuszu 
przygotowanym przez Janinę Więcek. Na zakończenie występu wszyscy 
uczniowie na scenie wykonali pieśń, która od tej pory stała się oficjal-
nym hymnem szkoły. Po występie dzieci przyszedł czas na przemówie-
nia gości. Głos zabrali: Ks. Biskup Stanisław Jamrozek, Wójt Gminy 
Chorkówka Andrzej Koniecki, przewodniczący Rady Powiatu Kazi-
mierz Gładysz, Dyrektor ZS nr 2 w Dukli Jan Drajewicz, Radna Zofia 
Munia i Komendant OSP w Draganowej Zbigniew Olszyk. 
Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na uroczysty 
obiad przygotowany przez Radę Rodziców. Ten dzień na długo zostanie 
w sercach i pamięci całej społeczności Draganowej. Od tego roku 3 paź-
dziernika jest w szkole Dniem Patrona.

Szkoła Podstawowa im. św. Jana z Dukli w Draganowej
Aneta Munia-Skrzęta

Nadanie Szkole Podstawowej w Draganowej im. św. Jana z Dukli

3
Edukacja

Tablica pamiątkowa 
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a przede wszystkim uczniów, którzy tak naprawdę tworzą tę szkołę i są 
w niej najważniejsi. Dyrektor podziękowała także wszystkim, którzy 
przyczynili się do zorganizowania uroczystości i wszystkim przybyłym 
na nią gościom. Ostatnim punktem obchodów był uroczysty obiad 
w sali Domu Ludowego i wpisy do księgi pamiątkowej. Wzruszeniom, 
wspomnieniom i zachwytom nie było końca, a i łezka zakręciła się w nie 
jednym oku.

Szkoła Podstawowa w Szczepańcowej

Edukacja

 dniu 18 października 2018r. obchodziliśmy piękną Wuroczystość - jubileusz 90 - lecia Szkoły Podstawowej 
w Szczepańcowej, który połączony został z obchodami 

100 - lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Obchody 
rozpoczęto uroczystą mszą świętą koncelebrowaną przez czterech 
księży związanych ze Szczepańcową tj. obecnego proboszcza ks. Jacka 
Rosoła, byłego proboszcza ks. Mirosława Grendusa oraz absolwentów 
szkoły ks. Janusza Borka i ks. Witolda Szczura.
Po mszy świętej wszyscy udali się do szkoły, gdzie pod tablicą pamiątko-
wą Dyrektor i przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli 
kwiaty i zapalili znicze. Goście mogli obejrzeć wystawę archiwalnych 
zdjęć związanych ze szkołą, umieszczoną na szkolnym korytarzu. 
Dalsze uroczystości odbyły się w pięknie przystrojonej na tę okoliczność 
sali gimnastycznej. Na samym początku dyrektor szkoły Beata Korecka 
wygłosiła przemówienie, w którym przedstawiła historię szkoły oraz 
przywitała wszystkich zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: 
Wizytator Kuratorium Oświaty Małgorzata Piątkowska, która 
reprezentowała Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Przewodniczący 
Radny Powiatu Krośnieńskiego i Prezes OSP w Szczepańcowej 
Kazimierz Gładysz, Wójt Gminy Chorkówka Andrzej Koniecki, 
Zastępca Wójta Dariusz Bator, Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Krzysztof Markiewicz oraz radni Gminy Chorkówka, sekretarz Gminy 
Wioletta Klimek, sołtys sołectwa Szczepańcowa Marta Żołna, dyrektor 
Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce Gabriela Nizianty, 
koordynatora do spraw oświaty Monika Klimek, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Chorkówce Bogusław Pacek, emerytowani 
dyrektorzy i nauczyciele szkoły, syn pierwszego kierownika szkoły 
Zbigniew Więcek, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych gminy 
Chorkówka, przedstawiciele organizacji działających w Szczepańco-
wej, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi szkoły, rodzice, 
absolwenci, mieszkańcy wsi i uczniowie. Uroczystość rozpoczęto 
odśpiewaniem hymnu narodowego i montażem słowno - muzycznym 
poświęconym setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, 
którego zwieńczeniem był piękny polonez w wykonaniu uczniów 
młodszych klas pod przewodnictwem młodzieży z Zespołu Szkół 
w Iwoniczu. Następnym punktem akademii były piosenki i humorysty-
czne scenki poświęcone szkole przedstawione przez uczniów klas star-
szych, którzy wykazali się znakomitą grą aktorską i talentem wokalnym. 
Po części artystycznej głos zabrali zaproszeni goście, którzy przekazali 
na ręce dyrektora szkoły listy gratulacyjne, upominki i kwiaty. Na 
zakończenie Dyrektor SP Beata Korecka wręczyła podziękowania, 

90 - lecie Szkoły Podstawowej w Szczepańcowej
symboliczne róże i upominki w postaci folderów przygotowanych na tę 
okoliczność emerytowanym dyrektorom i nauczycielom, wójtowi, 
przedstawicielom organizacji wspierających pracę szkoły, rodzicom, 
absolwentom, którzy bezinteresownie pomagali w przygotowaniu 
uroczystości oraz Zbigniewowi Więckowi, który opracował książkę na 
okoliczność jubileuszu. Słowa wdzięczności i podziękowania 
skierowano także w stronę sponsorów, nauczycieli, pracowników szkoły, 
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„Niepodległość nie jest Polakom dana raz na zawsze”
„…niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i kosztownym.”

/J. Piłsudski/
października 2018 r. odbyła się uroczystość, podczas której 
podsumowano wspólny projekt Parafii pw. Św. Maksy-
miliana Marii Kolbe oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pa-
wła II w Kopytowej „Czas Niepodległej”. Celem było 

upamiętnienie 100 - lecia niepodległości Polski oraz bohaterów, którzy 
zginęli za wolność Ojczyzny.
Poszczególne zadania projektu realizowane były przez społeczność 
szkolną i lokalną od kwietnia do października 2018 r. W działania włą-
czyło się wiele instytucji, organizacji i stowarzyszeń, w tym: IPN od-
dział w Rzeszowie, Komisariat Policji w Dukli, Stowarzyszenie 
św. Łazarza „Lazarus”, Akcja Katolicka, Stowarzyszenie „Przyjazna Ko-
pytowa”, Dwór Kultury Szlacheckiej w Kopytowej, Stowarzyszenie Eks-
ploracyjno - Historyczne „Galicja”, KGW w Kopytowej, OSP w Kopy-
towej, LKS Polonia Kopytowa, Rada Rodziców przy SP w Kopytowej.
Uroczystość podsumowania rozpoczęto mszą świętą odprawioną przez 
proboszcza ks. Bronisława Wyczawskiego w kościele parafialnym w Ko-
pytowej. Następnie wszyscy uczestnicy udali się do Domu Ludowego, 

gdzie ksiądz proboszcz przywitał zebranych gości. Swoją obecnością za-
szczycili: Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Ku-
rowska, przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego Kazimierz 
Gładysz, Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik, Wójt Gminy 
Chorkówka Andrzej Koniecki, zastępca wójta Dariusz Bator, sekretarz 
Gminy Jedlicze Barbara Korzeniowska, skarbnik Gminy Chorkówka 
Anna Lula, dyrektor GOKu w Chorkówce Bogusław Pacek, dyrektorzy 
i nauczyciele szkół, opiekunowie laureatów konkursów, a także licznie 
zgromadzeni uczniowie i mieszkańcy Kopytowej.
Po oficjalnym otwarciu imprezy nauczyciele przedstawili sprawozdania 
z realizacji poszczególnych zadań projektu:
•kwiecień: Niepodległościowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrekto-
ra Szkoły,
•maj: Majówka przy kapliczkach,
•czerwiec: Marsz szlakiem ważnych wydarzeń historycznych,
•lipiec: Rajd Pamięci, Konkurs Pieśni Patriotycznej „Śpiewam mojej 
Ojczyźnie”,
•sierpień: Biegi „Czas Niepodległej”,
•wrzesień: Konkurs Poezji Patriotycznej,
•październik: Konferencja historyczna połączona z wystawą 

Edukacja
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Uroczyste podsumowanie projektu „Czas Niepodległej”

towarzyszenie Rozwoju Wsi Sulistrowa Sprowadzące Niepubliczną Szkołę Pod-
stawową, początkiem października 

2018 roku, otrzymało  mikrogrant  z fundacji 
TechSoup w ramach inicjatywy Meet and 
Code. Pozwoliło nam to na udział w Euro-
pejskim Tygodniu Programowania, przypada-
jącym w tym roku na termin 06.10.2018 - 
21.10.2018.

19 października 2018 roku naszą szkołę od-
wiedzili przedstawiciele warszawskiej organi-
zacji PozytywSię, która zajmuje się m.in. 
wdrażaniem nowych technologii w placów-
kach oświatowych, nauką programowania 
przez zabawę.
 Uczniowie naszej szkoły oraz jej absolwenci  
w wieku do 13 lat, uczestniczyli w warsztatach 
ro b o t y ki  z at y tu ł owa ny c h  " Ma r z en i a 
z Micro:bit". Zostali podzieleni na  trzy grupy 
wiekowe. Najmłodsze dzieciaki w wieku 5-6 

lat uczyły się kodowania z wykorzystaniem  
robotów PSZCZÓŁKA BEE-BOT.  Z kolei 
starsze grupy poznały możliwości robotów 
Micro:bit, Ozobot. Zajęcia te bardzo podoba-
ły się uczniom, w związku z czym SRW Sulis-
trowa planuje zorganizowanie kolejnego wy-
darzenia technologicznego.

Marianna Jastrząb-Kłosowicz
Niepubliczna Szkoła Podstawowa 

w Sulistrowej

PROGRAMOWANIE W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE 
PODSTAWOWEJ W SULISTROWEJ
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„Koncert Pieśni Religijnej i Patriotycznej” w Szczepańcowej

września br. w Kościele Parafialnym pw. Św. Rafała Kalino-
wskiego w Szczepańcowej odbył się koncert poświęcony 
pieśniom religijnym i patriotycznym. Koncert poprowa-30 dzili: Bogusław Pacek Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chor-

kówce oraz Alicja Zając instruktor grupy wokalno-teatralnej MASKA-
RADA - nauczycielka języka polskiego w miejscowej szkole. W nie-

Zespół Śpiewaczy „Chorkowianie”Zespół Śpiewaczy „Seniorzy”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

militariów.
Na część artystyczną złożyły się: taniec Krakowiak w wykonaniu dzieci 
ze szkolnego teatrzyku „Kolorecik”, występ chóru „Echo”, który 
przepięknie wykonał kilkanaście pieśni patriotycznych oraz wspaniałe 

recytacje laureatów Konkursu Poezji Patriotycznej.
Rozstrzygnięto również Powiatowy Konkurs Plastyczny „Niepodległa 
w polskie serca wpisana”. W trakcie uroczystości wręczono nagrody 
laureatom tego konkursu oraz podziękowania ich opiekunom.
Organizatorzy wyrażają wdzięczność wszystkim, którzy włączyli się 
w realizację projektu oraz przyczynili się do uświetnienia uroczystości.

Szkoła Podstawowa w Kopytowej

Chór „Legato” działający przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Szczepańcowa
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 Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce 26 paździer-Wnika odbyły się Eliminacje Gminne Konkursu Polskiej 
Pieśni Patriotycznej dla szkół z terenu gminy Chorkówka. 

W konkursie udział wzięli uczniowie szkół podstawowych z: Bóbrki, 
Chorkówki, Kobylan, Faliszówki, Kopytowej, Szczepańcowej, Świerzo-
wej P. i Zręcina. Komisja konkursowa w składzie: Jolanta Przybyła z Wy-
działu Promocji Starostwa Powiatowego w Krośnie, Grzegorz Makiel - 
muzyk i Bogusław Pacek - dyr. GOK w Chorkówce  przyznała następu-
jące miejsca:

Eliminacje Gminne Konkursu Polskiej Pieśni Patriotycznej

Uczestnicy w kat. kl. VII-VIII SP i III kl. GimnazjumUczestnicy w kat. kl IV-VI SP

kat. klasy IV-VI SP: I miejsce: Łucja Trybus (ZSiP Bóbrka), II miejsce 
ex aequo: Maja Samborowska (ZS Chorkówka), Weronika Wietecha 
(SP Kobylany), Gabriela Czarnota (ZSiP Bóbrka).
Kat. klasy VII - VIII SP i III kl. gimnazjalnych: I miejsce: Alicja Ko-
zielec (ZS Chorkówka), II miejsce ex aequo: Emilia Wierdak (SP Koby-
lany), Zuzanna Szydło (ZSiP Bóbrka), III miejsce: Emilia Tomoń (ZS 
Świerzowa P.).
Laureaci etapu Gminnego Konkursu reprezentowali naszą Gminę na 
etapie powiatowym, który  odbył się 6 listopada w Targowiskach.

GOK w Chorkówce

zwykłym koncercie, pełnym wzruszeń, wspomnień i nostalgii zaprezen-
towały się trzy pokolenia mieszkańców gminy. Ten koncert, to podróż 
do czasów odległych dla młodzieży, a tak bliskich dla starszego 
pokolenia. Ta piękna lekcja historii, patriotyzmu i wiary mogła odbyć 

się dzięki zaangażowaniu wielu osób, którym ksiądz proboszcz parafii 
Szczepańcowa Jacek Rosół serdecznie podziękował. Każdy zespół oraz 
solista otrzymał pamiątkową statuetkę.

Urząd Gminy Chorkówka

Zespół Śpiewaczy „Jutrzenka”

Grupa wokalno-teatralna „Maskarada” Schola z Leśniówki

Kapela 50 PLUS

Zespół Śpiewaczy „Nadzieja”Zespół Śpiewaczy „Bobrzanie”
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października 2018 r. Koła Gospo-
dyń Wiejskich z Gminy Chorków-
ka spotkały się na XIII biesiadzie, 

której organizatorem było Koło Gospodyń 
Wiejskich w Kopytowej oraz Gminny Ośro-
dek Kultury w Chorkówce. Uroczystość połą-
czona była z 50-leciem KGW Kopytowa i roz-
poczęła się mszą św. w kościele parafialnym 
w Kopytowej pod przewodnictwem ks. dr 
Bronisława Wyczawskiego. Gości zebranych 
na sali powitała Dorota Malinowska - przewo-
dnicząca KGW Kopytowa oraz Bogusław 
Pacek - dyrektor GOK. Spotkanie śpiewem, 
skeczami ubarwiła Grupa Artystyczna „Mas-
karada”, działająca przy GOK-u w Chorkówce 
prowadzona przez Alicję Zając oraz Zespół 
Śpiewaczy „Jutrzenka” z Kopytowej pod kie-
runkiem Ewy Ziemby. Okolicznościowe sta-
tuetki i kwiaty dla jubilatek wręczyli Kazimierz 
Gładysz - Przewodniczący Rady Powiatu 

 Biesiada Kół Gospodyń Wiejskich w Kopytowej, 
50 - lecie KGW Kopytowa

dniczący Rady Gminy Chorkówka. Za społe-
czną działalność, zaangażowanie i pracę 
w KGW Kopytowa podziękowanie otrzymała 
Aleksandra Szymbara przewodnicząca KGW 
w latach poprzednich oraz członkinie, które 
czynnie uczestniczyły i działają obecnie w ko-
le. W uroczystości wzięli udział również Ro-
man Piłat - Prezes Rolników, Kółek i Organi-
zacji Rolniczych z siedzibą w Jaśle, Irena So-
boń - Przewodnicząca Regionalnej Rady Ko-
biet, radni gminy Tadeusz Malik, Andrzej 
Wierdak i Tomasz Munia, a także delegacje 15 
KGW z terenu Gminy Chorkówka i stowa-
rzyszeń ze Zręcina, Szczepańcowej i Kopyto-
wej oraz zaproszeni goście. Licznie zgroma-
dzoną publiczność w sali Domu Ludowego 
w Kopytowej  bawił  zespół  muzyczny 
„GOŁDI BAND”.

GOK w Chorkówce
zdjęcia: GOK  i Urząd Gminy Chorkówka
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Członkinie KGW Kopytowa wraz z wójtem Andrzejem Konieckim 
i dyrektorem GOK-u Bogusławem Packiem

Zespół „Jutrzenka” z Aleksandrą Szymbarą, długoletnią przewodniczącą KGW 
w minionych latach

Przewodniczące KGW z terenu gminy Chorkówka i przedstawiciele 
stowarzyszeń Okolicznościowy tort z okazji 50-lecia KGW

Członkinie KGW Kopytowa wraz z seniorkami

Dorota Malinowska i Bogusław Pacek

Grupa wokalno-teatralna „Maskarada”

Krośnieńskiego w towarzystwie Mariana 
Janika - radnego powiatu, a zarazem sołtysa 
Kopytowej, Andrzej Koniecki - Wójt Gminy 
Chorkówka oraz Maciej Sekuła - Przewo-


