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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.

Szanowni Państwo, 21 paź-
dziernika br. mieszkańcy 
Gminy Chorkówka wzięli 

udział w wyborach samorządowych. 
To właśnie Państwo tego dnia zde-
cydowaliście o tym, że spoczął na 
mnie zaszczyt pełnienia funkcji 
Wójta Gminy Chorkówka. To dla 
mnie niezwykle wzruszające i zara-
zem bardzo ważne wydarzenia. 
Chciałbym serdecznie Państwu po-
dziękować za poparcie i oddane 
głosy.

Ostatnie tygodnie to czas sporych emocji i wyzwań. W czasie kampanii 
spotykałem się z Wami, dyskutowaliśmy na tematy dla Państwa i dla 
mnie ważne. Obdarzyliście mnie zaufaniem. Mam świadomość tego, 
jak trudne i odpowiedzialne zadanie przede mną. Jednak z motywacją, 
odwagą, wiarą, głową pełną pomysłów i zaangażowaniem, będę 

sumiennie pełnił swoją misję.  Dobro mieszkańców gminy Chorkówka 
zawsze będę stawiał na pierwszym miejscu. Postaram się pracować tak, 
by nie zawieść Państwa oczekiwań i nadziei. 
Liczę na współpracę z Radą Gminy Chorkówka, sołtysami, prezesami 
organizacji pozarządowych, dyrektorami placówek oświatowych oraz 
kierownikami jednostek. Mam świadomość ogromu pracy który nas 
czeka. Dzięki naszemu wspólnemu zaangażowaniu możemy zmieniać 
Gminę na lepsze. Nie wyobrażam sobie także rozwoju gminy bez 
współpracy z Powiatem Krośnieńskim, Sejmikiem Województwa 
Podkarpackiego oraz sąsiednimi gminami. Musimy rozmawiać, 
dyskutować o naszych problemach, szukać rozwiązań, wypracowywać 
wspólne metody działania. 
Szanowni Państwo, przed nami 5 lat ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. 
Damy z siebie wszystko, tak aby za 5 lat mieć świadomość tego, że 
dobrze wykonaliśmy swoja pracę i wykorzystaliśmy wszystkie szanse.

Grzegorz Węgrzynowski
Wójt Gminy Chorkówka 

Szanowni Państwo z racji licznych zapytań dotyczących programu  
„Czyste Powietrze”, informujemy iż projekt ten jest realizowany 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Rzeszowie. Informacje dotyczące programu: 
•Portal Beneficjenta i strony internetowe WFOŚiGW w Rzeszowie - 
tam są publikowane najnowsze informacje,
•https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/ - tu można pobrać wnioski,
•numery informacyjne dot. Programu Priorytetowego Czyste Powie-
trze w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie:  Tel: 22 459 06 87, 22 459 04 43,
•WFOŚiGW w Rzeszowie, tel: 17 853 63 61 w czasie zapowiedzi 
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centrali należy wybierać numery wewnętrzne: 222 lub 333.
Można też dzwonić do Przedstawicielstw Zamiejcowych: z rejonu 
krośnieńskiego - do Przedstawicielstwa w Krośnie - numer telefonu:13 
420 49 85.
Ze względu na dużą ilość połączeń telefonicznych mogą być trudności 
w uzyskaniu połączenia z WFOŚiGW w Rzeszowie.
O Programie „Czyste Powietrze”
Program będzie realizowany w latach 2018-2029. Jego budżet opiewa na 
103 mld złotych, z czego finansowanie w formie dotacji to 63,3 mld zł, 
a w formie pożyczek zwrotnych 39,7 mld zł. Pieniądze zostaną przezna-

czane w szczególności na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła. 
Wysokość dofinansowania w przypadku dotacji wahać się będzie od 40 
do 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji, w zależności od dochodu 
na osobę w gospodarstwie domowym. Tym samym właściciele domów, 
których dochody są najniższe otrzymają do 90% dotacji na realizację 
przedsięwzięć finansowanych w ramach programu. Maksymalne koszty 
kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. 
zł.

Urząd Gminy Chorkówka

listopada 2018 roku odbyła się 
inauguracyjna, I sesja VIII Kaden-
cji Rady Gminy Chorkówka. 

Podczas tej sesji, w której udział wzięli nowo 
wybrani radni, a także wójt elekt, złożone 
zostały ślubowania. Zgodnie z zasadą sesję 
rozpoczęła Alina Celej, najstarsza radna  
obecnej VIII kadencji. Pierwsza sesja to zape-
wne duże przeżycie dla nowo wybranej rady, 
szczególnie dla tych radnych, dla których to 
pierwsza kadencja. Wierny Konstytucji 
i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję 
uroczyście obowiązki radnego sprawować 
godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na wzglę-
dzie dobro mojej gminy i mieszkańców - Tak 
mi dopomóż Bóg - to słowa ślubowania, które 
złożyło 15 radnych VIII Kadencji Rady 
Gminy Chorkówka. Przed nimi 5 lat pracy, 
podejmowania decyzji, rozwiązywania proble-
mów, działania na rzecz gminy i jej mieszkań-
ców. Kolejnym ważnym punktem był wybór 
przewodniczącego rady. Został nim Maciej 
Sekuła, który był także przewodniczącym 
w poprzedniej kadencji. Wiceprzewodni-
czącymi zostali Krzysztof Markiewicz (będący 

I sesja VIII Kadencji Rady Gminy Chorkówka
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Wręczenia Wójtowi Gminy zaświadczenia 
o wyborze

Od lewej: W. Żurkiewicz, M. Sekuła, K. Markiewicz  

również wiceprzewodniczącym w VII kaden-
cji) oraz Wojciech Żukiewicz. 
Podczas I sesji ślubowanie złożył także Grze-
gorz Węgrzynowski, nowo wybrany Wójt 
Gminy Chorkówka - Obejmując urząd wójta 
gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wier-

ności prawu, a powierzony mi urząd sprawo-
wać będę tylko dla dobra publicznego i pomyś-
lności mieszkańców gminy - Tak mi dopomóż 
Bóg. 
Radnym VIII Kadencji Rady Gminy Chor-
kówka a także Wójtowi Gminy składamy ser-
deczne gratulacje. Życzymy wytrwałości, cier-
pliwości, determinacji, zapału do pracy a także 
zdrowia i wszystkiego dobrego zarówno 
w działalności w życiu publicznym jak i życiu 
zawodowym oraz rodzinnym.

Urząd Gminy Chorkówka



TOMASZ MUNIA
Wiek: 34 lata
Wykształcenie: wyższe magisterskie 
z przygotowaniem pedagogicznym
Radny miejscowości: Kopytowa
Funkcja w Radzie: przewodniczący Ko-
misji Kultury, Oświaty i Spraw Socjal-
nych, członek Komisji Statutowej
Program: Jako Radny Rady Gminy 
Chorkówka w obecnej kadencji swoją 
pracę chciałbym w szczególności nakie-

rować na : rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, działalność 
na rzecz rozwoju sportu i rekreacji, troskę o prawidłowe funkcjono-
wanie szkolnictwa i spraw oświatowych, rozwój infrastruktury drogo-
wej, poprawę bezpieczeństwa mieszkańców (budowa chodników, mo-
nitoring), rewitalizację obiektów i przestrzeni publicznej - tworzenie 
baz lokalowych dla ludzi starszych i osamotnionych i rozwój lokalnej 
infrastruktury sportowej.

KRZYSZTOF MARKIEWICZ
 Wiek: 57 lat
 Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 Radny miejscowości: Szczepańcowa

Funkcja w Radzie: wiceprzewodni-
czący Rady, członek Komisji Budżetowo 
- Gospodarczej oraz Komisji Statutowej
Program: Liczę na dobrą współpracę ra-
dnych wewnątrz Rady oraz z władzami 
Gminy, Powiatu i Województwa. Budo-
wanie zaufania i zrozumienia dla realiza-

cji wspólnych celów rozwojowych gminy (gospodarczych, kulturalno-
oświatowych i społecznych) jest bardzo ważne. Od tej współpracy 
zależeć będzie poziom wykonania i zadowolenia z realizacji obietnic 
oraz potrzeb i oczekiwań wszystkich mieszkańców gminy. Swoje 
obowiązki chcę pełnić odpowiedzialnie, sumiennie i aktywnie działać 
w strukturach Rady oraz poza nią. 

ADAM ŁUKASZEWSKI
Wiek: 38 lat
Wykształcenie: średnie techniczne 
(technik pożarnictwa)
Radny miejscowości: Leśniówka
Funkcja w Radzie: członek Komisji 
Budżetowo-Gospodarczej, członek Ko-
misji Skarg, Wniosków i Petycji
Program: Z racji wykonywanego zawo-
du chciałbym, tak jak dotychczas działać 
na rzecz bezpieczeństwa naszych miesz-

kańców oraz rozwoju ochotniczego pożarnictwa na terenie naszej 
gminy. Podejmę działania w kierunku budowy chodników i oświetlenia 
ulicznego przy drogach powiatowych w mojej miejscowości. Chciał-
bym podjąć działania w kierunku termomodernizacji Domu Strażaka 
w Leśniówce. Przed Radą 5 lat pracy, mam nadzieję że owocnej i przyno-
szącej konkretne rozwiązania problemów naszych mieszkańców. 

PIOTR KOZUBAL 
Wiek: 43 lata
R adny miejscowości:  Świerzowa 
Polska 
Funkcja w Radzie: przewodniczący 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 
członek Komisji Budżetowo-Gospo-
darczej oraz  Komisji Rewizyjnej 
Program: Bezpieczeństwo mieszkań-
ców gminy to zapewne dla nas wszy-
stkich priorytet. Dlatego będę się starał 

działać w kierunku remontu dróg, budowy chodników i oświetlenia 
ulicznego. Takie przedsięwzięcia są bardzo ważne chociażby ze względu 
na naszych najmłodszych mieszkańców gminy, którzy pieszo lub na 
rowerach pokonują drogę do szkoły. Myślę, że jest sporo do zrobienia 
i będziemy sukcesywnie dążyć do tego by zrobić jak najwięcej, by spełnić 
oczekiwania mieszkańców gminy. Musimy działać tak, by dążyć do roz-
woju wszystkich miejscowości w naszej gminie. Do tego potrzebna jest 
dobra współpraca zarówno w Radzie jak i współpraca Rady z Wójtem 
Gminy Chorkówka.

STANISŁAW JANIK
Wiek:  48 lat
R adny miejscowości :Faliszówka 

i  i Poraj
Funkcja w Radzie: członek Komisji 
Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych 
oraz Komisji Rolnictwa
Program: Podobnie jak wszyscy radni 
uważam, że priorytetową sprawą jest 
bezpieczeństwo mieszkańców naszej 
gminy. Za tym idzie duży nacisk na 

budowę chodników, remonty dróg oraz budowę oświetlenia ulicznego. 
To także współdziałanie z jednostkami OSP, dbanie o to by dysponowali 
dobrym sprzętem, a także by odbywali szkolenia co wpłynie na jakość ich 
działań. Z racji wykonywanego zawodu (jestem kierowcą karetki) widzę 
wiele potrzeb dotyczących ludzi starszych i osamotnionych, których 
należy otoczyć opieką, stworzyć im miejsca gdzie mogliby pobyć 
z innymi ludźmi.  Chciałbym działać na rzecz sportu, szczególnie 
naszego klubu sportowego, oświaty (szkoła w Faliszówce). Jest wiele 
potrzeb, ale i wiele pomysłów, by na te potrzeby zareagować. 

ALINA CELEJ
Wykształcenie: średnie techniczne
R adna miejscowości: Świerzowa 
Polska
Funkcja w Radzie: przewodnicząca 
Komisji Rolnictwa, członek Komisji 
Budżetowej
Program: Jako Radna dbam przede 
wszystkim o dobro mieszkańców 
Gminy. Bardzo ważne jest dla mnie 
bezpieczeństwo dzieci, dlatego będę 

czynić starania aby były budowane chodniki. Zawsze mam na uwadze 
dobro ludzi starszych. Mam wiele planów bo jest wiele potrzeb a aby je 
spełnić konieczna jest dobra współpraca zarówno z radnymi 
powiatowymi a także z organizacjami społecznymi działającymi 
w naszej wsi a także całej gminy. 
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BOGUMIŁ ŚWIĄTEK
Wiek: 49 lat
Wykształcenie: średnie-techniczne
Radny miejscowości:Bóbrka
Funkcja w Radzie: przewodniczący Ko-
misji Statutowej
Program: Jako radny Gminy Chorków-
ka będę prowadził działania w celu reali-
zacji niżej wymienionych zadań: budowa 
chodnika na ul. Podkarpackiej (Bóbrka-
Pasze) w celu poprawy bezpieczeństwa 

ruchu pieszych, remont drogi powiatowej na ul. Naftowej wraz z budo-
wą chodnika oraz przebudową rowu, remont drogi powiatowej na ul. ks. 
A. Dziurzyńskiego, montaż barier ochronnych na mostkach przez Bo-
berkę, remont drogi powiatowej Bóbrka-Chorkówka, remonty dróg 
gminnych, wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne, 
współpraca z  Zespołem Szkół i Placówek w Bóbrce, współpraca z Parafią 
Bóbrka i organizacjami społecznymi w Bóbrce, działania na rzecz 
rozwoju turystyki we współpracy ze Skansenem-Muzeum w Bóbrce, 
działania zmierzające do powstania linii MKS na trasie Krosno-Bóbrka-
Chorkówka, współpraca z Wójtem, Radą Gminy, Powiatem 

EDWARD SZWEDO
Wiek: 57 lat
Wykształcenie: wyższe techniczne  
Radny miejscowości: Szczepańcowa 
i Machnówka 
Funkcja w Radzie: członek Komisji Re-
wizyjnej oraz Komisji Kultury, Oświaty 
i Spraw Socjalnych.
Program: W bieżącej kadencji chciał-
bym szczególną uwagę poświęcić działa-
niom z zakresu planowania i realizacji 

inwestycji kulturalno-oświatowych oraz sportowo - rekreacyjnych. 
Ponadto działaniom zmierzającym do podniesienia jakości wydarzeń 
kulturalnych oraz lepszego wykorzystania bazy społeczno - kulturalnej
i sportowej, a co się z tym wiąże jej ożywienia. Niezmiernie ważnym dla 
mnie tematem jest również poziom oraz warunki kształcenia i wycho-
wania w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Chorkówka. Deklaruję rzeczową dyskusję i współpracę 
w zakresie wszystkich spraw, które dotyczą społeczności naszej Gminy.

MACIEJ SEKUŁA
Wiek: 51 lat
Wykształcenie: wyższe administra-
cyjne
Radny miejscowości: Chorkówka
Funkcja w Radzie: pełniący funkcję 
przewodniczącego Rady Gminy Chor-
kówka
Program: Sprawując mandat radnego, 
a jednocześnie pełniąc powierzoną mi 
funkcję będę starał się sprawnie zarzą-

dzać pracami rady oraz ich komisji, dbając jednocześnie o możliwie 
wysoki i twórczy poziom debat samorządowych, zorientowanych prze-
de wszystkim na rozwiązywanie bieżących problemów mieszkańców 
oraz zmierzających do realizacji ich rozsądnych oczekiwań, co do kie-
runków rozwoju gminy. Osobiście zależy mi na wszechstronnym, a przy 
tym zrównoważonym rozwoju naszej małej ojczyzny, a w odniesieniu do 
swojej miejscowości za najistotniejsze uważam skuteczne doprowadze-
nie do: rewitalizacji starego budynku przedszkola, modernizacji sieci 
wodociągowej, odnowy placu z pomnikiem Łukasiewicza oraz możli-
wie pełnego wykorzystania potencjału sportowo-rekreacyjnego 
Kompleksu Boisk Sportowych. 

JAN RODZINKA
Wiek: 42 lata 
Radny miejscowości: Zręcin 
Funkcja w radzie: członek Komisji 
Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych 
oraz Komisji Statutowej
Program: Uzyskując mandat radnego 
Rady Gminy Chorkówka, zobowiązuje 
się do godnego reprezentowania miesz-
kańców naszej Gminy i miejscowość 
Zręcin. Dostrzegam ogromną potrzebę 

zmian jakie należy poczynić aby zapewnić mieszkańcom szansę na 
poprawę życia i funkcjonowania społecznego. Pragnę wspierać lokalne 
organizacje i inicjatywy społeczne. Dlatego chcę skupić się na sprawach 
podstawowych, tych stanowiących podstawę naszego życia. Rozwój 
kultury, sportu i oświaty. 

IWONA SKALSKA 
Wiek: 39 lat
Wykształcenie: wyższe magisterskie- 
prawo administracyjne, administracja 
gospodarcza
Radna miejscowości: Żeglce 
Funkcja w Radzie: przewodnicząca 
Komisji Rewizyjnej
Program: Priorytetową dla mnie sprawą 
jest budowa chodnika łączącego Szkołę 
Podstawową ze skrzyżowaniem. Drugim 

ważnym aspektem na którym chciałabym się skupić jest dokończenie 
zagospodarowania działki przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, 
tak aby plac ten mógł być wykorzystywany kompleksowo przez miesz-
kańców oraz organizacje. Istotnymi kwestiami są również próba odbu-
dowania i zagospodarowania budynku starej szkoły, a także rozbudowa 
oświetlenia dróg gminnych. 
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ALEKSANDRA SITAR 
Radna miejscowości:  Kopytowa
Funkcja w Radzie: członek Komisji 
Budżetowo-Gospodarczej, członek Ko-
misji Rolnictwa, członek Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji
Program:  Rodowita mieszkanka Kopy-
towej. Od lat społecznik i honorowy 
członek OSP Kopytowa. Zaangażowana 
i otwarta na ludzi i ich problemy. Pragnę 
z większym zaangażowaniem i skute-

cznością walczyć o budowę kanalizacji w naszej wsi, poprawę 
infrastruktury drogowej i zwiększenie ilości bezpiecznych chodników.

Krośnieńskim i Sejmikiem Województwa Podkarpackiego, podej-
mowanie działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców 
gminy Chorkówka, działania w celu obniżenia opłat za odpady 
komunalne. 



PIOTR WIERDAK
Wiek: 41 lat
Wykształcenie: magister inżynier leśnictwa
Radny miejscowości: Sulistrowa i Draganowa
Funkcja w Radzie: członek Komisji Rolnictwa, komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych  
Program: Moje motto: z ludźmi i dla ludzi. Jako Radny będę starał się godnie reprezentować miejscowości Sulistrowa 
i Draganowa i przedstawiać postulaty mieszkańców na forum Rady Gminy. Będę starał się współpracować konstruk-
tywnie na rzecz rozwoju naszej Gminy. Jako priorytet uważam czynienie starań w Powiecie o budowę chodnika przy 
drodze powiatowej zarówno w Draganowej jak też z Sulistrowej do Kobylan. Moim celem będzie również troska 
o sukcesywną poprawę stanu dróg gminnych na terenie miejscowości które reprezentuję. Jako Radny, ale także jako 
mieszkaniec deklaruję chęć pełnej współpracy z Radami Sołeckimi, Sołtysami, OSP, KGW oraz innymi organizac-

jami działającymi na terenie moich miejscowości. Jestem i wciąż będą zaangażowany w pomoc rolnikom. Uczestniczę w działaniach na rzecz 
rozwiązywania problemów rolnictwa naszego regionu jako członek Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej. 

WOJCIECH ŻURKIEWICZ 
Wiek: 47 lat
Wykształcenie: średnie 
Radny miejscowości: Zręcin 
Funkcja w Radzie: wiceprzewodni-
czący Rady Gminy Chorkówka 
Program: Nie obiecuję tylko pracuję! 
W swojej pracy chcę szczególnie zwrócić 
uwagę na zwiększenie bezpieczeństwa 
mieszkańców poprzez modernizację 
oraz budowę chodników. Ważnym tema-

tem dla mnie jest również rozwój sportu i współpraca z organizacjami 
pozarządowymi. Ponadto aktywizacja mieszkańców poprzez wspólne 
inicjatywy, mające na celu zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa 
mieszkańców gminy. Mając na uwadze szczególne walory, chciałbym, by 
stała się miejscem przyjaznym turystom poprzez popularyzację wiedzy 
na temat gminy oraz utworzenie nowych szlaków turystycznych. 
Człowiek oraz jego problemy są dla mnie najważniejsze ! 

ANDRZEJ WIERDAK
Wiek: 47 lat
Wykształcenie: wyższe techniczne 
i ekonomiczne
Radny miejscowości: Kobylany
Funkcja w Radzie: przewodniczący Ko-
misji Budżetowo-Gospodarczej, członek 
Komisji Skarg i Wniosków
Program: Moim programem działania 
w Radzie są potrzeby i problemy miesz-
kańców mojej miejscowości i całej gminy. 

Te potrzeby chciałabym realizować, a problemy rozwiązywać korzysta-
jąc ze środków i możliwości jaki daje samorząd gminny, powiatowy 
i wojewódzki, w taki sposób by sprzyjało to rozwojowi zarówno mojej 
miejscowości jak i całej gminy. Tak starałem się pracować przez trzy ka-
dencje i w obecnej zamierzam to kontynuować, z wiarą w pozytywne 
efekty. Dziękuję tym, którzy mi zaufali i oddali na mnie swój głos, 
a wszystkich zapraszam do współpracy dla dobra naszej miejscowości 
i gminy. 

6 Aktualności

Zakończono montaż wyposażenia otwartych stref aktywności 
na terenie pięciu miejscowości gminy Chorkówka: Zręcin, 
Świerzowa Polska, Kopytowa, Szczepańcowa i Kobylany. 

Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to program rządowy realizowany 
pod nadzorem Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jego celem jest rozwój 
małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej z myślą o mieszkańcach 
gminy w każdym wieku. Wartość projektu w ramach którego 
zrealizowano strefy to 250.000 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej wyniosło 125.000 zł (50%).
Wyposażenie Otwartych Stref Aktywności:
- stolik i siedziska do gry w szachy i chińczyka, zestaw z dwoma ławami;
- twister - urządzenie do ćwiczeń stawów biodrowych i odcinka lędź-
wiowego kręgosłupa, poprawia zmysł równowagi i rozciąga skośne 
mięśnie brzucha;
- prasa nożna - urządzenie do ćwiczeń mięśni kończyn dolnych, wpływa 
na elastyczność stawów i poprawia krążenie;
- orbiter - urządzenie do ćwiczeń mięśni nóg, bioder i ramion, poprawia 
wydolność organizmu i kondycję fizyczną;
- steper - urządzenie do ćwiczeń mięśni nóg i pośladków poprawia wy-
dolność organizmu i kondycję fizyczną;
- biegacz - urządzenie do ćwiczeń mięśni nóg, wpływa na wzmocnienie 
mięśni bioder, poprawia wydolność organizmu i ogólną kondycję fizy-
czną;
- wioślarz - urządzenie do ćwiczeń wszystkich partii mięśni, poprawia 
ogólną wydolność organizmu i kondycję fizyczną;
- wahadło - urządzenie do ćwiczeń dolnych części ciała, poprawia 

Otwarte Strefy Aktywności w gminie Chorkówka

OSA w Kobylanach

OSA w Kopytowej
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zmysł równowagi wydolność organizmu i ogólną kondycję fizyczną, 
działa rozluźniająco;
- koło Tai Chi - urządzenie do ćwiczeń mięśni rąk, wzmacnia i usprawnia 
nadgarstki, łokcie oraz ramiona, poprawia funkcjonowanie układu 
krwionośnego;
- podciąg nóg - urządzenie do ćwiczeń mięśni kończyn górnych, ud oraz 
brzucha i grzbietu, wspomaga utrzymanie poprawnej postawy ciała, 
działa zapobiegawczo skrzywieniom kręgosłupa;
- zagospodarowanie terenu:  kosz na śmieci, tablica informacyjna, ławki 
z oparciem.
Miejsca lokalizacji Otwartych Stref Aktywności:
- w Zręcinie: obok Domu Ludowego, w pobliżu placu zabaw,
- w Świerzowej Polskiej: obok budynku Gimnazjum,
- w Kopytowej: obok placu zabaw i budynku Szkoły Podstawowej,

- w Szczepańcowej: w pobliżu Domu Ludowego,
- w Kobylanach: obok budynku OSP.

Urząd Gminy Chorkówka

OSA w Szczepańcowej OSA w Zręcinie

Otwarta Strefa Aktywności (OSA) dofinansowana przez Ministra 
Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

(FRKF) w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - 
rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy 

Aktywności (OSA) edycja 2018

Monika Cisoń-Gierula: Gratuluję wyniku wyborów. 2900 głosów 
poparcia dało Panu zwycięstwo w pierwszej turze. Co skłoniło Pana do 
tego, by podjąć takie wyzwanie i wystartować w wyborach?
Grzegorz Węgrzynowski: Na mój start w wyborach wpłynęło wiele 
czynników. Z jednej strony była to chęć wprowadzenia zmian w naszej 
małej ojczyźnie, z drugiej zaś zachęta moich znajomych oraz sztabu wy-
borczego, abym wystartował w wyborach na wójta Gminy Chorkówka. 
Na początku to głównie oni zaufali mojej osobie i widzieli dobrego 
kandydata, z szansami na zwycięstwo. Najpierw zachęcali, później 
wspierali, pomagali w trudnych momentach kampanii, a teraz razem ze 
mną cieszą się z osiągniętego wyniku.
MCG: Blisko miesiąc pracy na stanowisku Wójta za Panem, jak minął 
ten czas. Jakie ważne zadania czekają na nowego wójta?
GW: Ten czas minął mi niebywale szybko. Natłok wielu spraw orga-
nizacyjnych, bieżących, pilnych, tych które trzeba realizować z dnia na 
dzień spowodował, że ten miesiąc był bardzo aktywny i pracowity. Nie 
łatwym zadaniem było przekwalifikowanie się z nauczyciela wychowa-
nia fizycznego i informatyki oraz sołtysa, na Wójta. Pierwsze dni pracy 
były bardzo ciężkie. 
Zadań do realizacji jest naprawdę wiele, zarówno tych z kampanii wy-
borczej jak i tych, które pojawiają się na bieżąco. 
MCG: Czy będą wprowadzane zmiany w pracy Urzędu, zmiany kadro-
we. Anonimowi czytelnicy lokalnych portali wiedzą lepiej i już przed 
wyborami „wyczyścili urząd”.
GW: Niestety wokół „czyszczenia urzędu” powstało wiele plotek, któ-
rych celem było najprawdopodobniej zdyskredytowanie mojej osoby 
w oczach pracowników Urzędu. W pewnym momencie odniosłem wra-
żenie, że ktoś wie lepiej ode mnie, jakie decyzje podejmę wobec pracują-
cych urzędników. Niestety komentarze dotyczyły nie tylko mojej osoby, 
ale także osób, z którymi do tej pory społecznie współpracowałem, cza-

Rozmowa z Grzegorzem Węgrzynowskim - Wójtem Gminy 
Chorkówka

sami obrywało się i mojej rodzinie, a także i kontrkandydatom. 
Zmiany na pewno będą, jednak nie przewiduję żadnej rewolucji. Dobry 
pracownik nie musi bać się o swoją przyszłość. Na pewno trzeba kilka 
kwestii usprawnić, podnieść jeszcze jakość i wydajność pracy, być może 
potrzebna będzie zmiana godzin pracy Urzędu. 
MCG: Wiele ważnych projektów realizowanych przez gminy ma wie-
loetapowy przebieg, realizowany na przestrzeni kilku lat. Zapewne jest 
tak również w gminie Chorkówka. Proszę powiedzieć jakie to zadania 
i na jakim etapie realizacji w tej chwili się znajdują?



Lat 43, żonaty córka Natalia. Absolwent 
Akademii Pedagogicznej w Krakowie, 
mgr historii. Studia podyplomowe na 
kierunku Wiedza o Społeczeństwie na 
WSIiZ Rzeszów oraz Zarządzanie 
Oświatą w placówkach oświatowych. 
W latach 2003-2010 pracowałem 
w Katolickim Liceum Ogólnokształ-
cącym w Krośnie jako nauczyciel  historii 
i wiedzy o społeczeństwie. Egzaminator 
maturalny z historii. Jestem nauczy-

cielem  dyplomowanym.  W latach 2002-2014 zatrudniony byłem  
w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Od 2014 
r. dyrektor Powiatowego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Jaśle.  

W swojej pracy na stanowisku zastępcy Wójta Gminy Chorkówka 
chciałbym się skupić na równomiernym rozwoju naszej gminy. Priorytetem 
w chwili obecnej  jest  budowa kanalizacji ściekowej w miejscowościach 
Kopytowa, Faliszówka i Poraj.  

8 Aktualności

GW: Większość inwestycji musi być rozłożona w czasie i tak też jest 
w naszej gminie. Trwają oceny m.in. ocena merytoryczna projektu z za-
kresu rewitalizacji i projektu w zakresie wymiany dotychczasowych nie 
ekologicznych źródeł ciepła na kotły gazowe, ocena ofert złożonych 
w odpowiedzi na ogłoszony przetarg na budowę kanalizacji w Kopyto-
wej. Rozpoczynają się prace związane z budową kanalizacji w Dragano-
wej oraz z montażem kotłów na biomasę a także instalacji fotowol-
taicznych i solarnych. W 2019 r. przewidziany jest także remont przy-
stanków MKS-u w ramach realizacji projektu partnerskiego dotyczą-
cego rozwoju transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego Krosno. Podejmujemy też temat pozyskania 
dofinansowania zakupu wozu bojowego dla OSP w Kobylanach działa-
jącej w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpa-
ckiego. Rozpoczynają się także działania związane z opracowaniem 
dokumentacji adaptacji pomieszczeń na potrzeby Gminnego Żłobka. 
Niebawem zostanie ogłoszony przetarg na budowę sceny plenerowej 
przy Kompleksie Boisk Sportowych. 
MCG: Podczas pierwszej sesji mówił Pan o wielu pomysłach, które bę-
dzie chciał Pan realizować. Proszę zdradzić czytelnikom jakie to pomy-
sły, czego mogą się spodziewać, na co oczekiwać?
GW: Kandydując na Wójta Gminy miałem głowę pełną pomysłów. 
Teraz jest czas na ich realizację. Na pewno zadania związane z budową 
kanalizacji, w miejscowościach nie skanalizowanych oraz w tych, w któ-
rych występują braki w tym zakresie. Wykorzystanie Funduszu Dróg 
Samorządowych, w celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go poprzez przebudowę dróg i budowę chodników. Budowa sali 
gimnastycznej w jednej z miejscowości, boiska wielofunkcyjnego przy 
jednej ze szkół, adaptacja części szkoły z przeznaczeniem na Gminny 
Żłobek. Rozważam także powołanie GOSiR-u, celem jak najwszech-
stronniejszego wykorzystania obiektu jakim jest Kompleks Boisk 
Sportowych. To tylko część planów, bo trudno w chwili obecnej wszys-
tko przewidzieć. Na pewno krok po kroku wraz z Radą Gminy, praco-

wnikami urzędu, Radą Powiatu, Sejmikiem Województwa Podkarpa-
ckiego oraz instytucjami rządowymi będę poszukiwał zewnętrznych 
źródeł wspierania naszych gminnych inwestycji.
MCG: Ważna jest także współpraca z gminami sąsiednimi. Podczas 
kampanii wyborczej widoczne było wsparcie jakim obdarzaliście się 
Państwo nawzajem. Czy to jest zapowiedź wspólnych działań i proje-
któw ?
GW: Tak, w trakcie kampanii wspieraliśmy się w dążeniu do tego same-
go celu. Wymienialiśmy się informacjami, spostrzeżeniami, planami, 
a powstałe między nami dobre relacje miały również wpływ na osiągnię-
ty wynik. Pokazaliśmy, że nasze gminy mogą współpracować. Obecnie 
jesteśmy w trakcie utworzenia związku gmin im. Ignacego Łukasiewi-
cza, Karola Klobassy-Zrenckiego i Tutusa Trzecieskiego. Mamy w planie 
wspólne projekty, cały czas utrzymujemy kontakt i prowadzimy rozmo-
wy o tym jak ulepszyć pracę naszych samorządów i skąd pozyskiwać 
środki. Rozmawiamy też o problemach z jakimi spotykamy się w bieżą-
cej realizacji zadań własnych gminy (m. in. oświata, gospodarka 
odpadami) i poszukujemy rozwiązań.
MCG: Jakie plany ma Pan względem organizacji pozarządowych. 
Czego mogą spodziewać się jednostki OSP, członkowie KGW czy 
Stowarzyszeń?
GW: Jak wielokrotnie nadmieniałem podczas kampanii wyborczej 
organizacje te są mi bardzo bliskie. Jestem członkiem OSP Żeglce, 
Stowarzyszenia „Że Chcę” i innych organizacji i wiem jak trudna jest 
praca tych „społeczników”, dlatego chcę w miarę możliwości te 
organizacje wspierać. Zapowiadany jest rządowy program wsparcia Kół 
Gospodyń Wiejskich i jako wójt obiecuję wsparcie KGW przez pomoc 
merytoryczną pracownika Urzędu w wypełnianiu stosownej dokumen-
tacji przy rejestracji i składaniu wniosków o dofinansowanie. Jeśli chodzi 
o OSP, to także i tu będę podejmował działania, które uzupełnią wypo-
sażenie gminnych jednostek w sprzęt, już trwają prace nad wnioskiem 
o dofinansowanie wozu bojowego dla OSP Kobylany. 
MCG: Dziękuję za rozmowę. 

Zastępca Wójta Gminy 
Chorkówka 

Tomasz Tłuściak 
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 tym roku Gmina Chorkówka po raz kolejny sięgnęła po Wśrodki z dotacji celowej na realizację „Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania 

w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki 
pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez pro-
mocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowo-
ści wydawniczych. 
Program polega na udzieleniu wsparcia finansowego ze środków 
budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych (książek niebędą-
cych podręcznikami) m. in. do bibliotek szkolnych. Z programu w tym 
roku skorzystały dwie szkoły podstawowe (jedna nie korzystająca do tej 
pory z tych środków, a druga aplikująca o ośrodki w poprzednim nabo-
rze ale nie uwzględniona w dotacji). Wysokość dofinansowania uzależ-
niona była od liczby uczniów uczęszczających do szkoły. Ostatecznie 
Gmina Chorkówka otrzymała w tym roku 16 000,00 zł dofinanso-
wania, deklarując dodatkowo wymagany wkład własny w wysokości 
4.000,00 zł. 
Dofinansowanie na zakup  książek do szkolnych bibliotek w 2018 r. 
otrzymały szkoły wykazane poniżej (każdej szkole została przypisana 
kwota stanowiąca całkowity koszt zakupu książek, uwzględniająca 
dofinansowanie w ramach programu oraz wkład własny gminy 
stanowiący 20%). 
1.Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kopytowej - 5.000,00 zł
2. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Zręcinie -15.000,00 zł.
Sięgając po dofinansowanie z „Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa” Gmina Chorkówka jako organ prowadzący jest obowią-
zana zapewnić, aby szkoły, w odniesieniu do których uzyskała wsparcie 
finansowe:
1) zasięgnęły opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego 
w sprawie zakupu książek;
2) podjęły współpracę z bibliotekami publicznymi lub publicznymi 
bibliotekami pedagogicznymi, obejmującą:
a) planowanie zakupów książek,
b)wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo;
3) zorganizowały w ciągu roku co najmniej jedno wydarzenie 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

promujące czytelnictwo z udziałem uczniów;
4) uwzględniły tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży 
podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania 
z rodzicami;
5) zorganizowały co najmniej jeden projekt edukacyjny na oddział 
w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej;
6) dostosowały organizację pracy bibliotek szkolnych do potrzeb 
uczniów, w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek 
również w okresie ferii zimowych i letnich;
7) uwzględniły potrzeby uczniów niepełnosprawnych w planowanych 
zakupach książek.
W roku 2016 z dofinansowania w ramach powyższego Programu sko-
rzystały również: Zespół Szkół i Placówek w Bóbrce, Zespół Szkół 
w Chorkówce, Szkoła Podstawowa im. św. Jana z Dukli w Draganowej, 
Szkoła Podstawowa w Faliszówce, Szkoła Podstawowa w Kobylanach, 
Szkoła Podstawowa w Szczepańcowej, Zespół Szkół w Świerzowej 
Polskiej, Gimnazjum im. I. Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej oraz 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie. 

Gabriela Nizianty
dyrektor Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce

Moc pieca Koszt całej instalacji Dofinansowanie z 
UE 

Udział mieszkańca 

piec o mocy 15 kW 14 476,98 zł   9 138,50 zł 5 338,48 zł 
piec o mocy 20 kW 14 966,21 zł   9 434,66 zł 5 531,55 zł 
piec o mocy 25 kW 14 966,21 zł   9 434,22 zł 5 531,99 zł 
Piec o mocy 45 kW 18 946,01 zł 11 964,74 zł 6 981,27 zł 

 

zanowni Państwo, są jeszcze wolne miejsca na montaż Sekologicznych pieców na biomasę (pellet). W wyniku procedury 
zamówień publicznych wyłoniono Wykonawcę zadania, którym 

jest firma Sanito z Warszawy, która do końca czerwca 2019 r. zamontuje 
na terenie naszej gminy 107 kotłów klasy 5 firmy Heitzechnik. 
Koszty związane z wymianą kotłów przedstawiają się następująco:. 

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

Urząd Gminy Chorkówka

Ostatnie wolne miejsca na montaż pieców na biomasę (pellet)
w projekcie „INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ 
DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSCE 

PIASTOWE I GMINY CHORKÓWKA” 
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listopada 2018 r., w Domu Ludowym w Żeglcach odbyło się 
otwarcie wystawy „Żeglce naszych Przodków - podróż 
w głąb historii lokalnej”, która prezentuje rezultaty projektu 

pod tym samym tytułem, realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Żeglce „Że Chcę” od lata tego roku w ramach programu Patriotyzm 
Jutra.
Tematem projektu było samodzielne odkrywanie historii Żeglec i ich 
dawnych mieszkańców przez mieszkańców współczesnych. Już sam 
proces dochodzenia do informacji o własnym pochodzeniu, o losach 
i życiu codziennym przodków stanowi cenne doświadczenie, wzmacnia 
zakorzenienie uczestników, pogłębia ich świadomość o relacjach między 
ludźmi a biegiem historii, pomaga lepiej zrozumieć siebie - mówi Olga 
Słowik-Matys, koordynator projektu - Szczególnie wśród młodych ludzi 
ta wiedza jest często szczątkowa. Brak świadomości, że na to kim jesteśmy, 
jakimi kierujemy się zasadami, jakie wybory podejmujemy, mają wpływ 
przeszłe pokolenia. Nie tylko rodzice, czy dziadkowie, którzy aktywnie 
uczestniczyli w naszym życiu, ale pradziadkowie, pra-pradziadkowie - 
osoby, z którymi może nie mieliśmy bezpośredniego kontaktu, ale które 
przekazały nam swoje dziedzictwo niejako w spadku. Równie ważne jest 
oddziaływanie szerszego środowiska - lokalnej społeczności. Żaden czło-
wiek nie jest samotną wyspą - podkreśla.
Projekt podzielony został na kilka etapów. Pierwszym były cykl warszta-
tów mający na celu merytoryczne przygotowanie uczestników do pro-
wadzenia badań nad historią lokalną. Po nim nastąpił etap poszukiwań - 
uczestnicy rozpoczęli od przeszukiwania najbardziej oczywistych źró-
deł - albumów z rodzinnymi zdjęciami, pudełek po butach wypełnio-
nych „starociami”, rozmów z najbliższymi. Szybko okazywało się, że dal-
si krewni mogą uzupełnić te informacje, a cenne dokumenty znajdują się 
też w rozmaitych archiwach instytucjonalnych i zasobach interneto-
wych. Z rozsypanych zaczęły układać się spójne tematy i historie, które 
następnie zredagowali w formie wystawy i albumu.
Poszukiwanie informacji o przodkach i przygotowania do wystawy 
uświadomiły mi, że każdej rodzinie towarzyszy jakaś wyjątkowa historia, 
a historie poszczególnych mieszkańców Żeglec przeplatają się ze sobą. Przez 
wiele lat byłam przekonana, że najciekawszym fragmentem dziejów mojej 
rodziny jest historia o zesłaniu pradziadka Władysława na Sybir. 
Tymczasem okazało się, że mój dziadek Marian walczył w Kampanii 
Wrześniowej, a wujek Frank został uhonorowany amerykańskim 
Purpurowym Sercem za udział w operacji wojskowej na Pacyfiku. Teraz 
wiem, że niektóre cechy charakteru i postawy są obecne w naszej rodzinie od 
pokoleń - mówi uczestniczka projektu Katarzyna, nie kryjąc wzruszenia.
Nie mniejsze wzruszenie widoczne było również u gości zaproszonych 
na wystawę. Część mieszkańców przybyłych na otwarcie rozpoznała 
siebie i swoich bliskich na prezentowanych na wystawie zdjęciach, inni 
rozpoznali znajome nazwiska. Dla wielu wystawa stała się także okazją 
do rodzinnego spotkania. Odkrywano także więzy rodzinne, o których 
nikt wcześniej nie wiedział. Najwięcej jednak było wspomnień - słowa 

Żeglce naszych przodków - podróż w głąb historii lokalnej

„A pamiętasz…” padały niemal pod każdą planszą i w każdej grupie.
Mieliśmy nadzieję, że historia najbliższego otoczenia zainteresuje miesz-
kańców Żeglec, ale nie spodziewaliśmy się aż tak dużej frekwencji i tylu 
ciepłych słów. W dniu otwarcia do godziny 18.30 odwiedziło nas łącznie 
około 150 osób. Najdłuższą drogę pokonał gość z Przemyśla. Odwiedziła 
nas też kilkuosobowa grupa miłośników Beskidu Niskiego przebywających 
na swoim dorocznym spotkaniu w Zawadce Rymanowskiej. Od nich także 
usłyszeliśmy wyrazy uznania  - mówi Olga Słowik-Matys.
Do najciekawszych pamiątek prezentowanych na wystawie należą doku-
menty związane z pracą Żeglczan w górnictwie naftowym sprzed około 
stu lat, w tym kolekcja zdjęć z budowy kopalni ropy w Trynidadzie, zdję-
cie z szybu naftowego w Indonezji, dokumenty wystawione w Zagłębiu 
Borysławskim, pamiątki po braciach zesłanych do łagru na Syberii oraz 
dokumentacja szkolna z końca XIX w. Dużym zainteresowaniem 
cieszyła się austriacka mapa katastralna Żeglec z 1851 r. zrekonstruowa-
na w formacie 2,5×2,5 metra.
Zakładaliśmy zgromadzenie 100 obiektów - w czasie trwania projektu 
udało się zgromadzić trzy razy tyle. Wybór konkretnych pamiątek był bar-
dzo trudny. Na kilka dni przed otwarciem wystawy udostępniono nam nie-
zwykle bogaty zbiór dokumentów, zostały one wyeksponowane w oryginale. 
Wielu gości obiecało udostępnić nam lub przekazać swoje zbiory i na to 
właśnie liczymy. Ta skromna wystawa pokazuje jak cenne pamiątki mogą 
skrywać się w naszych domach i że warto się nimi pochwalić. Reakcje gości 
zachęcają nas do kontynuacji tego przedsięwzięcia - komentują uczestnicy 
projektu.
Wierzę, że takie działania wzmocnią więzi międzypokoleniowe w naszej 
społeczności, ukażą wartość lokalnego dziedzictwa, uwrażliwią na po-
trzebę jego ochrony i przekazywania kolejnym pokoleniom.
W wymiarze indywidualnym, będą wzmacniać poczucie tożsamości i za-
korzenienia, w szerszej perspektywie - motywować społeczność lokalną do 
reintegracji, zaangażowania w działania na rzecz miejscowości i po-
dejmowania inicjatyw  - mówi koordynator.

Olga Słowik - Matys
Koordynator projektu

18
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od koniec sierpnia nasza szkoła została zakwalifikowana do Pogólnopolskiego projektu MEN ,,Godność, wolność, niepodle-
głość” realizowanego w ramach rządowego programu wielolet-

niego ,,Niepodległa”. Było to dla nas ogromnym wyróżnieniem, gdyż 
znaleźliśmy się wśród 257 szkół, które zostały wybrane spośród 2500.
Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację zadań związanych z obcho-
dami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Działania projektowe rozpoczęliśmy we wrześniu od przeprowadzenia 
questingu patriotycznego pod hasłem ,,Wędrówka śladami historii”- 
wyprawa odkrywców: ,,Zręcin śladami miejsc niepodległościowych”.
Kolejnym wielkim przedsięwzięciem była dwudniowa wycieczka na 
dawne Kresy Wschodnie. Zwiedziliśmy piękny Lwów wraz z najstarszą 
zabytkową nekropolią- Cmentarzem Łyczakowskim, gdzie złożyliśmy 
kwiaty i zapaliliśmy znicze. Następnego dnia zwiedziliśmy Złotą Pod-
kowę - Olesko, Podhorce, Złoczów. Wycieczka była naprawdę udana, 
a wrażenia niezapomniane.
Kontynuacją tych działań było spotkanie z pasjonatem historii- ks. A. 
Śliwińskim, który niezwykle barwnie opowiadał o historii Kresów 
Wschodnich, gdyż jest on bezpośrednio związany z tamtym regionem. 
Na 100- lecie niepodległości nasi uczniowie na lekcjach techniki i pla-
styki wykonywali różne dekoracje i kotyliony w barwach narodowych. 
Do tych działań włączyli się również nauczyciele, mamy i babcie, które 
w pewien październikowy wieczór w sali historycznej wykonywały bia-
ło-czerwone róże. Wszystkie prace widnieją w naszej szkole, obrazując 
zadanie: ,,Szkoła w bieli i czerwieni”, które również było wcześniej 
zaplanowane.
Na początku listopada wydaliśmy okolicznościowy zbiór wierszy poś-
więconych ojczyźnie. Broszurka zawiera wiersze nie tylko autorstwa 
uczniów, ale także rodziców i dziadków.
Nasza szkoła, przy współudziale GOK-u, była organizatorem Gmin-
nego Konkursu Plastycznego ,,Sto lat niepodległości”. Ponadto w szkole 
przeprowadzane były konkursy: plastyczny, historyczny, poetycki.
Wielkim zainteresowaniem cieszyła się wystawa pamiątek związanych 
z odzyskaniem niepodległości zorganizowana na szkolnym holu. Sko-
rzystaliśmy z uprzejmości wielu życzliwych ludzi. Wśród zgromadzo-
nych eksponatów najcenniejszymi okazały się: srebrny pierścień z orłem 
w koronie, znaleziony przypadkowo w ogródku, ciężka tablica II Rze-
czypospolitej ze słupa granicznego, zdjęcia Polaków walczących w ob-
cych armiach, tabliczki z prywatnego domu z lat 1891-1926.
Zwieńczeniem wszystkich działań była uroczystość środowiskowa ,,Ku 
Niepodległej”, którą przygotowaliśmy razem z zespołem śpiewaczym 
,,Chorkowianie”. Wiersze i piosenki o tematyce patriotycznej przywo-
ływały pamięć minionych dni i dumę z odzyskanej niepodległości.

Ogólnopolski projekt MEN ,,Godność, wolność, niepodległość” 
realizowany przez uczniów  ze Szkoły Podstawowej 

w Chorkówce

Uroczystość ta zbiegła się z poświęceniem nowego kompleksu boisk 
sportowych, dlatego świętowaliśmy wspólnie z przedstawicielami 
lokalnych władz, mieszkańcami wsi i zaproszonymi gośćmi. 
Pragniemy podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do realizacji zadań w ramach projektu ,,Godność, 
wolność, niepodległość”.

Renata Pudło
nauczyciel Zespołu Szkół 

Szkoła Podstawowa  w Chorkówce 
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ak co roku jesienią Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce organi-Jzuje spotkanie dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych 
z terenu Gminy Chorkówka. W tym roku spotkanie miało miejsce 

16 listopada w sali GOK-u. W pierwszej części spotkania zasady bezpie-
czeństwa poruszania po drogach publicznych oraz zachowania się 
w różnych sytuacjach np. w przypadku kontaktu z agresywnym psem 
przedstawili funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Krośnie 
w osobach asp. szt. Jerzego Barczentewicza i asp. Roberta Szajny, a także 
funkcjonariusze Komisariatu Policji w Chorkówce sierż. sztab. Paweł 
Kostycz i sierżant Mateusz Szkudlarek. Dzieci bacznie obserwowały 
zachowanie psa służbowego Romina. W drugiej części spotkania 
pierwszoklasiści obejrzeli widowisko profilaktyczno - edukacyjne 

Spotkanie pierwszoklasistów z Gminy Chorkówka pod hasłem: 
„Bezpieczna droga do szkoły”

pt.”Bezpieczna droga do szkoły” w wykonaniu aktorów ze Studia 
„Szafir” z Krosna i otrzymali odblaski ufundowane przez organizatora - 
Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce. Dużym zainteresowaniem 
dzieci cieszył się pokaz samochodu strażackiego i sprzętu gaśniczego 
poprowadzony przez dh Mariusza Samborowskiego naczelnika OSP 
Chorkówka i dh Jakuba Jastrzębskiego członka OSP.
Spotkanie zorganizowano w ramach realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

GOK Chorkówka

Grupa Artystyczna „Maskarada”

W niedzielny wieczór 18 listopada w sali Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Chorkówce odbył się „Koncert dla Niepo-
dległej”, który był wspaniałym wydarzeniem zorganizo-

 Koncert dla Niepodległej
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Występ dzieci z Samorządowego Przedszkola „Baśniowa Kraina” w Chorkówce

wanym z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Na scenie wystąpiły dzieci z Samorządowego Przedszkola „Baśniowa 
Kraina” w Chorkówce oraz Grupa Artystyczna „Maskarada”, działająca 
przy GOK-u.

Wykonawcy przygotowali niezwykle wzruszający montaż słowno-
muzyczny, który pokazał historię naszej Ojczyzny. Na koniec wszyscy 
uczestnicy koncertu wspólnie śpiewali utwory patriotyczne.

GOK Chorkówka

Zespół taneczny “OMEGA”, działający przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w Chorkówce wytańczył Mistrzostwo Świata 2018 
WADF World Dance 18 listopada w Liberec (Czechy). Zespół 

prowadzi Tomasz Berkowicz - instruktor tańca, a opiekunem zespołu 
jest Małgorzata Foremny.

Zespół taneczny “OMEGA” wytańczył Mistrzostwo Świata 2018 
WADF World Dance 18 listopada w Liberec (Czechy)

Grupa Artystyczna MASKARADA, pod opieką dyrektora 
Bogusława Packa i Alicji Zając skorzystała z zaproszenia 
Polonii, mieszkającej w Anglii i wystąpiła 25 listopada z wi-

Grupa Artystyczna „MASKARADA” w Anglii
dowiskiem patriotycznym z okazji 100. lecia odzyskania niepodległości.
Młodzi artyści pięknie zaprezentowali swój program, pozostawiając  
niezapomniane wrażenia wśród mieszkańców Glouster. Po występie 

GRATULACJE dla tancerzy: Anna Harsze, Sylwia Kowalczyk, Agata 
Smolik, Lidia Lelko, Weronika Kłosowicz, Julia Korab, Angelika 
Dubiel oraz Maciej Kuliga. 

GOK Chorkówka.

Tomasz Berkowicz - choreograf , instruktor tańca 
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wspólnie śpiewano polskie pieśni patrio-
tyczne, przedłużając tym samym czas święto-
wania tak doniosłej i ważnej rocznicy. Koncert 
był transmitowany przez Telewizję Polonijną, 
więc dla młodych artystów było to też nowe 
doświadczenie. Wyjazd połączony był również 
ze zwiedzaniem miasta, a największą atrakcją 
było zwiedzanie katedry, w której kręcone były 
sceny do filmu o Harrym Potterze. Wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do 
wyjazdu i pomogli w jego uskutecznieniu, 
składamy serdeczne podziękowania.

Alicja Zając

espoły taneczne, działające przy GOK- u w Chorkówce: „Mini ZStokrotki” grupa młodsza i starsza, „Stokrotki”, „Venus” oraz 
„Day Stars” wzięły udział 4 grudnia w V Przeglądzie Dziecię-

Udział zespołów tanecznych w V Przeglądzie Dziecięcych 
i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych 

„Roztańczona Barbórka” w Sieniawie

„Venus”

„Mini Stokrotki” - grupa młodsza

„Mini Stokrotki” - grupa starsza

„Stokrotki” „Day Stars”

cych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych „Roztańczona Barbórka” 
w Sieniawie. Zespół taneczny „Day Stars” w choreografii Tomasza 
Berkowicza zajął III miejsce  w kategorii 11-15 lat. 

GOK Chorkówka
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wykonawców w trzech kategoriach wiekowych zaprezen-
towało się podczas Mikołajkowego Festiwalu Piosenki 
,,Droga do gwiazd’’, który odbył się 6 grudnia w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Chorkówce. Na scenie wystąpiły dzieci z Samorzą-
dowego Przedszkola ze Zręcina, działającego przy Zespole Szkół, a także 
uczniowie ze szkół podstawowych z Bóbrki, Chorkówki, Długiego, 
Dobieszyna, Draganowej, Faliszówki, Iwonicza, Kobylan, Kopytowej, 
Leśniówki, Szczepańcowej, Szebni, Świerzowej P., Warzyc, Zręcina oraz 
dzieci i młodzież z Gminnych Ośrodków Kultury z Korczyny, Chor-
kówki i uczennica ze Studia Tańca i Muzyki „AT DANCE” w Krośnie.
Prezentacje oceniało jury w składzie: Ewa Kłos - nauczyciel muzyki, 
wokalistka, Izabela Drobek - instruktor z GOK-u z Miejsca Piastowego, 
wokalistka oraz Wojciech Tomkiewicz - dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Korczynie, które przyznało nagrody i wyróżnienia w po-
szczególnych kategoriach wiekowych.
Kategoria klasy 0 - III SP 
I miejsce: Lena Munia (SP Kopytowa)
II miejsce: Julia Sajdak (GOK Korczyna)
III miejsce ex aequo: Wiktoria Peszko (GOK Chorkówka)
III miejsce ex aequo: Wanessa Czebieniak (SP Szczepańcowa)
III miejsce ex aequo: Julia Lechowska (SP Kopytowa)
Wyróżnienia: Justyna Kukulska (ZS Świerzowa P.), Rafał Soboń (SP 
Leśniówka).

Mikołajkowy Festiwal Piosenki „Droga do gwiazd”
Kategoria klasy IV - VI SP 
I miejsce ex aequo: Natalia Bęben (GOK Korczyna)
I miejsce ex aequo: Milena Bogaczyk (SP Iwonicz)
II miejsce ex aequo: Karolina Polak (SP Warzyce)
II miejsce ex aequo: Oliwia Garbacik (SP Długie)
III miejsce ex aequo: Filip Prajsnar (ZS Świerzowa P.)
III miejsce ex aequo: Kamila Zawada (SP Szebnie)
III miejsce ex aequo: Roksana Fejkiel (SP Dobieszyn)
Wyróżnienia: Igor Gacek (SP Warzyce), Sara Stec (SP Szebnie).
Kategoria klasy VII, VIII i III  kl.gimn. 
I miejsce: Gabriela Kmon (GOK Korczyna)
II miejsce: Zuzanna Filip (ZS Zręcin)
III miejsce: Kinga Kinel (SP Iwonicz)
Wyróżnienia: Iwona Bęben (ZS Zręcin), Alicja Kozielec (ZS Chor-
kówka).
Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymali dyplomy, a laureaci nagrody 
rzeczowe, które wręczyli Grzegorz Węgrzynowski Wójt Gminy 
Chorkówka, Tomasz Tłuściak zastępca Wójta Gminy Chorkówka oraz 
Bogusław Pacek dyrektor GOK-u.
W czasie Festiwalu przybył Mikołaj, który rozdał wszystkim osobom 
zgromadzonym na sali słodycze. Nagrody ufundowali: Gminny 
Ośrodek Kultury w Chorkówce oraz Starostwo Powiatowe w Krośnie.

GOK Chorkówka

52

Uczestnicy festiwalu w kategorii kl. VII, VIII i III kl. gimnazjalnych

Uczestnicy festiwalu w kategorii kl. 0-III Najmłodsi uczestnicy festiwalu

Uczestnicy festiwalu w kategorii kl. IV - VI
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listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce 
odbyły się Andrzejki dla dzieci. Zorganizowane zostały 
i przeprowadzone zabawy andrzejkowe, konkursy, tańce in-

tegracyjne, w których wszyscy biorący udział doskonale się bawili. 
Dużym zainteresowaniem cieszyło się malowanie twarzy, dzięki 

 Andrzejki dla dzieci w GOK-u

21 któremu w trakcie imprezy mieliśmy sporo motylków, księżniczek 
i zwierzątek. Zabawie andrzejkowej towarzyszyły występy zespołów 
tanecznych działających przy GOK-u. Wspólna zabawa sprawiła 
dzieciom wiele radości.

GOK Chorkówka

 sali Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce 2 grudnia Wodbyło się spotkanie z Mikołajem. Przed przybyciem Mi-
kołaja dzieci wzięły udział w zabawach integracyjnych 

oraz obejrzały spektakl teatralny pt.”Opowieść wigilijna” w wykonaniu 
aktorów z teatru „Eden” z Wieliczki. Po spektaklu przybył Mikołaj w to-

 Spotkanie z Mikołajem
warzystwie reniferów i postaci bajkowych, który wręczył wszystkim 
dzieciom zgromadzonym na sali prezenty. Na zakończenie dzieci nale-
żące do zespołów tanecznych, działających przy GOK-u otrzymały 
upominki.

GOK Chorkówka

Uczestnicy Andrzejek

Zabawy animacyjne Występ Zespołu Tanecznego „Mini Stokrotki” grupa młodsza

Występ Zespołu Tanecznego „Mini Stokrotki” grupa starsza


