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W ramach zakresu gminy Chorkówka projekt obejmuje rewitalizację 
obiektów w Kopytowej i Chorkówce w celu nadania im nowych funkcji 
społecznych. Rewitalizacja budynku po byłej szkole podstawowej w Ko-
pytowej ma na celu utworzenie w nim Domu Dziennego Pobytu ludzi 
starszych (seniorów) i osamotnionych oraz Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Obiekt po przedszkolu w Chorkówce zostanie zagospodaro-
wany na siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, świetlicy dla 
seniorów, Klubu Seniora oraz zaplecza dla klubu sportowego.
Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020.
Koszt realizacji projektu: 2.022.031 zł, w tym dofinansowanie 
1.225.275 zł.
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Aktualności2

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

grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego 
wybrał do dofinansowania projekty złożone w ramach 
konkursu dedykowanego dla Miejskich Obszarów Fun-

kcjonalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, oś priorytetowa VI Spój-
ność przestrzenna i społeczna, działanie 6.3. Rewitalizacja przestrzeni 
regionalnej. Na 6 miejscu listy rankingowej znalazł się projekt pn. Re-
witalizacja obiektów i przestrzeni publicznej gmin: Jedlicze, Miejsce 
Piastowe, Chorkówka i Korczyna, zlokalizowanych na obszarze MOF 
Krosno. Projekt składa się z zadań realizowanych przez 4 partnerów i ma 
na celu poprawę jakości życia osób zagrożonych marginalizacją społe-
czną lub zawodową oraz poprawę jakości i zwiększenie dostępności 
usług społecznych.

Gmina Chorkówka otrzymała dofinansowanie do rewitalizacji 
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rwa drugi etap prac związanych z budową kanalizacji sanitar-Tnej wraz z przyłączami w Draganowej oraz budowa kanalizacji 
wraz z przyłączami i magistralą przesyłową wody w Kopy-

towej. 
Wykonawcą robót w Draganowej jest Przedsiębiorstwo Budowlane 
AWERS Sp. z o.o. Umowa podpisana została w listopadzie ubiegłego 
roku i opiewa na kwotę 3.443.074,19 zł. Z uwagi na ukształtowanie 
terenu zaprojektowano kanalizację w systemie grawitacyjno - ciśnie-
niowym z trzema przepompowniami ścieków oraz czteroma przepom-
powniami przydomowymi. Długość sieci kanalizacji grawitacyjnej - 
8.381 mb, sieci ciśnieniowej - 743 mb. W ramach inwestycji do kanali-
zacji podpiętych zostanie 130 budynków, łączna długość przyłączy 

Budowa kanalizacji w Draganowej i Kopytowej
wyniesie 8093,00 mb.
W Kopytowej wykonawcą robót jest Inżynieria Rzeszów Spółka 
Akcyjna. Umowa podpisana została 21 grudnia minionego roku, jej 
wartość ogółem (trzy etapy) wynosi 10.801.860,00 zł. Podobnie jak 
w Draganowej z uwagi na ukształtowanie terenu wsi Kopytowa, zaproje-
ktowano kanalizację w ujęciu grawitacyjno-tłocznym. W jej skład 
wchodzi: sieć kanalizacyjna grawitacyjna - 20.592,66 mb, sieć 
kanalizacyjna tłoczna - 3.070 mb, pięć przepompowni sieciowych i pięć 
przydomowych, 242 przyłącza kanalizacyjne o łącznej długości ok. 
1.900 mb.
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Z okazji Dnia Kobiet składamy wszystkim Paniom, a szczególnie mieszkankom Gminy Chorkówka 
najserdeczniejsze życzenia. Niech każdy Wasz dzień będzie wypełniony miłością i uśmiechem, 

a także serdecznością i życzliwością. 
Życzymy zdrowia, spełnienia marzeń, zarówno tych małych, 

jak i tych nieco większych oraz radości na każdy dzień.

Grzegorz Węgrzynowski 
Wójt Gminy Chorkówka

Tomasz Tłuściak
Zastępca Wójta 

Gminy Chorkówka  

Maciej Sekuła 
Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka



rwa rozbudowa Zespołu Szkół w Chorkówce. W ramach Twykonywanych robót budowalnych powstaną dodatkowe sale 
lekcyjne. Według założeń prace potrwają do końca lipca 

bieżącego roku. Koszt prac budowlanych realizowanych na terenie 
placówki edukacyjnej wyniesie 238.852,39 zł.
Inwestycja ta jest niezbędna z uwagi na zmiany organizacyjne 
wynikające z 8-klasowego systemu edukacji. Zwiększona ilość klas 
wpłynie na poprawę warunków nauki oraz pracy kadry pedagogicznej.
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3Aktualności

Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Chorkówce

a przełomie 2018 i 2019 roku, gmina Nprzeprowadziła remont i moderniza-
cję lokalu użytkowanego przez Sto-

warzyszenie Forum Inicjatyw Społecznych 
w Zręcinie. Zakres prac obejmował uzupełnienie 
ubytków tynku, pomalowanie ścian, wyrówna-
nie posadzek i ułożenie paneli.  Ponadto  uszczel-
niono kominy, uzupełniono instalację elektry-
czną i wymieniono wyłączniki. W wyniku prze-
prowadzonych prac poprawiono także funkcjo-
nalność pomieszczeń a prace remontowe spowo-
dowały, że miejsce spotkań członków Stowarzy-
szenia stało się znacznie przyjemniejsze i obecnie 
lepiej spełnia swoją funkcję.
Po zakończeniu remontu w odnowionych po-
mieszczeniach odbyło się spotkanie członków 
Stowarzyszenia z wójtem Grzegorzem Węgrzy-

Remont i modernizacja lokalu użytkowanego przez 
Stowarzyszenie FIS w Zręcinie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Rze-
szowie ogłosił, że 21 stycznia 2019 r. 

wznowiony został nabór wniosków o dofinanso-
wanie przedsięwzięć w ramach programu priory-
tetowego „Czyste powietrze”. Wnioski o dofinan-
sowanie są przyjmowane drogą elektroniczną lub  
w przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwo-
ści złożenia wniosku drogą elektroniczną , w formie papierowej.
Ponadto, w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. 
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 
ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 
2246), informujemy, że z dniem 01.01.2019 r. nastąpiła zmiana 
niektórych zapisów programu priorytetowego „Czyste powietrze” 
i załącznika nr 1 do Programu - Warunki Techniczne oraz dokumentacji 
programu.
Wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem powyższej zmiany 
w życie rozpatrywane będą w oparciu o zapisy dokumentów programo-
wych oraz wzory obowiązujące na dzień złożenia wniosku.
W konsekwencji zmian w programie, zmieniony został wzór Wniosku 
o dofinansowanie oraz instrukcja jego wypełniania.
Ważna informacja
Jedynym źródłem informacji o możliwościach, jakie stwarza Program 
Priorytetowy „Czyste Powietrze” jest Narodowy Fundusz Ochrony 

Ogłoszenie o wznowieniu naboru
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Woje-
wódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gos-
podarki Wodnej, które działają na podstawie za-
wartego porozumienia w sprawie realizacji Pro-
gramu.
Instytucje te udzielają informacji wymaganych 
Programem, dla skorzystania z możliwości 
wsparcia finansowego zadań polegających na 

wymianie źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem i innych 
działań redukujących poziom zanieczyszczeń.
Wszelkie deklaracje innych podmiotów rynkowych, oferujących pomoc 
przy wypełnianiu wniosków i uzyskaniu wsparcia finansowego, czy też 
doradzających przy wyborze urządzenia grzewczego, nie mają żadnego 
umocowania ze strony instytucji realizujących Program Priorytetowy 
"Czyste Powietrze".
Numery informacyjne dot. Programu Priorytetowego „Czyste Powiet-
rze” w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. Tel: 22 459 06 87
WFOŚiGW w Rzeszowie  - tel: 17 853 63 61 (wewnętrzny: 222, 333)
Można też dzwonić do Przedstawicielstw Zamiejscowych: z rejonu 
krośnieńskiego - do Przedstawicielstwa w Krośnie - tel: 13 420 49 85.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

nowskim, jego zastępcą Tomaszem Tłuściakiem, 
a także radnymi miejscowości Zręcin: Wojcie-
chem Żurkiewiczem i Janem Rodzinką, którzy 

również zaangażowali się w realizację tego przed-
sięwzięcia.
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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) 
z projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej dla 
gospodarstw domowych z terenu Gminy Chorkówka”. 

4 Aktualności

mina Chorkówka zapewnia miesz-Gkańcom posiadającym zwierzęta, dofi-
nansowanie do ich sterylizacji i kastra-

cji. Kastracja i sterylizacja prowadzona jest na 
podstawie wcześniejszej rejestracji telefonicznej 
w wybranej przez Państwa jednej z trzech  przy-
chodni weterynaryjnej, z którymi gmina podpi-
sała umowę. Zabiegi sterylizacji suki i kastracji 
psa, dofinansowywane są tylko właścicielom, 
którzy dopełnili obowiązku szczepienia zwierzę-

Dofinansowanie do sterylizacji
cia przeciwko wściekliźnie.
STERYLIZACJA
- Przychodnia Weterynaryjna  "PIRANIA", Po-
tok 242 A,  38-404 Krosno,  tel. kontaktowe 
13 44 583 08, 691 538 045
- Witold Zygmunt, prowadzący działalność we-
terynaryjną, ul. Szpetnara 12, 38-400 Krosno, 
telefon kontaktowy 13 43 214 48
- Jan Ryk, Przychodnia dla zwierząt OGAR-
WET, ul. Konopnickiej 12, 38-460 Jedlicze, 

telefon kontaktowy: 13 43 520 12.
CZIPOWANIE  
Znakowanie psów w Przychodni Weterynaryjnej 
„PIRANIA", 
Potok 242 A, 38-404 Krosno.
Jan Ryk, Przychodnia dla zwierząt OGARWET, 
ul. Konopnickiej 12, 38-460 Jedlicze, telefon 
kontaktowy: 13 43 520 12.
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d kilku tygodni montowane są ko-Otły na biomasę u uczestników proje-
ktu „Instalacja systemów energii 

odnawialnej dla gospodarstw domowych z te-
renu Gminy Chorkówka”. Poprosiliśmy jed-
nego z uczestników, aby podzielił się wraże-
niami po kilku tygodniach użytkowania kotła. 
Przy modernizacji kotłowni miałem dylemat 
czy kocioł gazowy czy pelletowy. W dobie ro-
snących cen gazu wybór padł na pellet - cena in-
stalacji, w moim przypadku, kotła gazowego 
wiązała się z dużymi przeróbkami instalacji 
przede wszystkim gazowej. Pierwsze dwa tygo-
dnie od zainstalowania kotła spędziłem w kot-
łowni bawiąc się ustawieniami  (standardowe 
ustawienia nie sprawdzają się w każdych wa-

runkach - każdy dom jest inny, inne jest zapotrzebowane na ciepło, rodzaj 
paliwa itp. mój ma około 180 m2). Zabawa z siłą nadmuchu, mocami, 
innymi ustawieniami i obserwacja koloru płomienia jakości popiołu, a to 
wszystko aby dostosować spalanie do budynku. Dzięki temu udało się 
zoptymalizować spalanie oraz ilość pochłanianego przez kocioł paliwa - 
początkowo olbrzymie a teraz na poziomie do zaakceptowania /jeszcze nie 
było dużych mrozów/. Tu bardzo pomocny okazał się serwis HT 
producenta kotłów - trafiłem akurat na dobrego fachowca, z którym 
rozmawiałem stojąc przy piecu. Teraz trochę o zaletach. Porządek w kot-
łowni - pellet w lekkich workach 15 kg ładnie poskładany. Czysto, bez 
wszechobecnego pyłu węglowego. Automatyka kotła - wizyty w kotłowni już 
tylko aby dosypać pellet do zasobnika, który przy obecnych temperaturach 
wystarcza na około tydzień. Jeśli chodzi o ekonomię to przy wyliczeniach 
sądzę, że koszty będą porównywalne do opalania węglem plus drewnem - 
koszty ogrzewania podobne ponieważ piec nie pracuje cały czas a włącza się 

w przypadku zapotrzebowania na ciepło. Nie-
wielka ilość, naprawdę znikoma ilość popiołu w 
porównaniu z ilością spalonego paliwa. Ale naj-
ważniejsze to brak okropnego zapachu palonego 
węgla i brak osadzających się pozostałości po jego 
spaleniu. Na koniec zachęcam do zakupu dobrej 
klasy pelletu, nie tego najdroższego ale takiego ze 
średniej półki - wystarczy poszukać, popróbować 
i wybrać ten, który nam akurat będzie się dobrze 
spalał - chociaż każdy pellet będzie miał mniej-
szą kaloryczność niż węgiel.

R. S.



5Aktualności

lutego br. w gminie Chorkówka odbyły się wybory sołtysów. 
 Uruchomione zostały lokale wyborcze, w których mieszkańcy 
gminy oddawali głosy na kandydatów na to stanowisko. W wy-

niku głosowania sołtysami zostali: Sołectwo Bóbrka - Stanisław Czarnota, 
Sołectwo Chorkówka - Stanisław Liwosz, Sołectwo Draganowa- Stanisław 
Chodak, Sołectwo Faliszówka - Ireneusz Szczepanik, Sołectwo Kobylany - 
Jan Samborowski, Sołectwo Kopytowa - Tomasz Munia, Sołectwo 
Leśniówka - Małgorzata Gradowicz, Sołectwo Machnówka - Zdzisław 
Malczewski, Sołectwo Poraj - Małgorzata Baran, Sołectwo Sulistrowa - 
Gabriel Czaja, Sołectwo Świerzowa Polska - Bogusława Kawalec, Sołectwo 
Szczepańcowa - Marta Żołna, Sołectwo Zręcin - Ryszard Prętnik, Sołectwo 
Żeglce - Iwona Skalska.
Po wyborach 19 lutego br. sołtysi spotkali się z Wójtem gminy, a także zas-
tępcą oraz skarbnikiem. W spotkaniu udział wzięli sołtysi, którzy zakoń-
czyli pełnienie funkcji, Ci których wybrano na kolejną kadencję, a takie Ci, 
którzy dopiero debiutują w roli gospodarza wsi. 
11 marca obchodzimy Dzień Sołtysa. Pamiętajmy w tym dniu, o gospo-
darzach naszych miejscowości, zarówno tych, którzy od wielu lat cieszą się 
Waszym zaufaniem i wybierani są na kolejne kadencje, jak i tych, którzy do-
piero zaczynają. To oni będą reprezentować Was w Urzędzie, informować 
o tym, czego oczekujecie, jakie macie problemy. Wesprzyjmy ich życzliwym 
słowem, dodajmy otuchy-  to tak niewiele kosztuje, a tak wiele znaczy. 

Redakcja 

Wybory sołtysów 2019 
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Od lewej: Bogusława Kawalec - sołtys wsi Świerzowa Polska, Stanisław Chodak - 
sołtys wsi Draganowa, Jan Samborowski - sołtys wsi Kobylany

Od lewej: Małgorzata Baran - sołtys wsi Poraj, 
Gabriel Czaja - sołtys wsi Sulistrowa

Od lewej: Ireneusz Szczepanik - sołtys wsi Faliszówka, 
Alina Celej - ustępujący  sołtys w Świerzowej Polskiej

Od lewej: Kazimierz Krężałek - ustępujący sołtys wsi Kobylany, Stanisław Liwosz - 
sołtys wsi Chorkówka, Ryszard Prętnik - sołtys wsi Zręcin  

Od lewej: Gabriel Czaja - sołtys wsi Sulistrowa, 
Tomasz Munia - sołtys wsi Kopytowa

Od lewej: Zdzisław Malczewski - sołtys wsi Machnówka, Małgorzata Gradowicz 
- sołtys wsi Leśniówka, Bogusława Kawalec - sołtys wsi Świerzowa Polska

Iwona Skalska - sołtys wsi Żeglce

Stanisław Czarnota - sołtys wsi Bóbrka



Niestety dla wielu uczestników meczów, try-
buny to miejsce na pijaństwo, burdy, prze-
kleństwa i palenie papierosów, które rozrzuca-
ne są dookoła. Na nic tabliczki z regulaminem, 
na nic prośby o kulturalne zachowanie, o to by 
nie niszczyć sprzętu. Ktoś powie, że przecież 
zawsze znajdzie się taki co wypije, zapali, 
będzie wszczynał awantury. Tak, zawsze się 
taki jeden znajdzie, ale tak niesportowego 
zachowania na taką skalę, chyba się nikt nie 
spodziewał. Czy jest na to recepta? Tak, zam-
knąć obiekt dla kibiców, ale chyba nie po to 
został wybudowany, nie po to projektant gło-
wił się nad tym, aby był dostępny i przystępny 
dla wszystkich. Można tu wypisać całą masę 
przepisów, grozić karami, grzywną, policją, 
itd. Jednak czy to przyniesie skutek? Raczej 
bardzo mały. To wy drodzy kibice i sportowcy, 
zadecydujecie o tym, czy ten sportowy kom-
pleks będzie służył wam przez wiele lat, czy 
poprzez dewastację i chęć zademonstrowania 
swojej siły, ważności, chęć popisania się, zosta-
nie zniszczony. Warto? Chyba nie, ale cóż… to 
obiekt dla was, do waszego użytku, to wy 
zdecydujecie czy będzie miejscem sporto-
wych, czy chuligańskich emocji.

Urząd Gminy Chorkówka

nformujemy właścicieli czworonogów, że od I1 stycznia br. nie obowiązuje już w naszej 
gminie opłata z tytułu posiadania psa. Rada 

Gminy Chorkówka Uchwałą nr II/20/2018 
zniosła ten obowiązek.

Urząd Gminy Chorkówka

6 Aktualności

nformujemy, że od 1 kwietnia nastąpią zmia-Iny w godzinach otwarcia Kompleksu Boisk 
Sportowych. Poniedziałek - piątek: 

I zmiana: 7.00 - 15.00,  II zmiana: 13.00 - 21.00,
sobota i niedziela: 13.00 - 21.00.
Do 31 marca obowiązują dotychczasowe godziny 
otwarcia tj. poniedziałek - piątek: 
I zmiana: 8.00 - 16.00,  II zmiana: 13.00 - 21.00,
sobota i niedziela: 10.00 - 18.00.
Osoby zainteresowane wynajmem boisk, prosimy 
o uwzględnienie w swoim planach godzin otwar-
cia Kompleksu. 
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Zmiana godzin otwarcia 
Kompleksu Boisk 

Sportowych

Nie płacimy już opłaty od 
posiadania psa

ompleks Boisk Sportowych w Chor-Kkówce, wielomilionowa inwestycja, 
która jest jednym z najlepszych obie-

któw sportowych regionu. Ta inwestycja była 
wielokrotnie przez nas opisywana. Oddana do 
użytku mieszkańcom gminy a także osobom, 
które po prostu lubią sport w 100. rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Data 
nie przypadkowa. Kojarzy nam się z dumą, 
chwałą i zwycięstwem. I właśnie takie uczucia 
wielu osobom towarzyszą także w związku 
z uprawianiem sportu lub kibicowaniem 
swoim dzieciom, rodzeństwu, podopiecznym 
czy znajomym. Ten obiekt sportowy jest dla 
wszystkich, chętnie w okresie jesiennym 
korzystali z niego uczniowie szkół, młodzież, 
a także nasi lokalni sportowcy.
W okresie zimowym, kiedy tylko pozwala na to 
pogoda także jest użytkowany, szczególnie 
przez miłośników piłki nożnej, zarówno tych 
aktywnych, którzy sprawdzają swoje umiejęt-
ności na murawie boiska, jak i tych, którzy ich 
dopingują. Z entuzjazmem publikowaliśmy na 
„fanpejdżu” rozpiskę meczów, tak by zachęcić 
kibiców do licznego dopingowania zawodni-
ków. Przecież trybuny tam zamontowane nie 
mogą stać puste. To właśnie na nich powinien 
być gwar, oklaski, doping dla zawodników. 

„Sportowe” zachowanie na KBS 

grudnia 2018 r. w Wojewódzkim 
Szpitalu Podkarpackim im. Jana 
Pawła II w Krośnie, Grzegorz Wę-

grzynowski Wójt Gminy Chorkówka odebrał 
podziękowanie za wsparcie finansowe przy 
zakupie karetki pogotowia. Gmina Chorków-
ka zawsze przychylnie podchodzi do inicjatyw, 
szczególnie tych, które wpływają na podnosze-
nie bezpieczeństwa mieszkańców, ze względu 
na istotność zadań, którym one służą.

Urząd Gminy Chorkówka

Podziękowanie dla gminy
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Podziękowanie odebrał  G. Węgrzynowski
- Wójt Gminy Chorkówka

Przedstawiciele gmin, które udzieliły wsparcia finansowego

lokalizowany jest w Chorkówce, wjazd Znaprzeciwko Kompleksu Sportowego, 
czynny:  wtorek  8:00 - 10:00, czwartek: 

15:00 - 17:00, sobota: 9:00-11:00
Warunki dostarczania odpadów:
- odbierane będą wyłącznie odpady komunalne 
selektywnie zebrane, pochodzące z nieruchomo-
ści zamieszkałych, położonych na terenie gminy.
- nie będą przyjmowane odpady komunalne 
zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami 
oraz odpady powstające w wyniku prowadzonej 
działalności gospodarczej.
- odpady przyjmowane będą w ramach pobranej 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi,
Rodzaje odpadów przyjmowanych przez 
PSZOK: przeterminowane leki i chemikalia, 
farby, tusze, kleje, środki ochrony roślin, lampy 
fluorescencyjne i inne zawierające rtęć, urządze-
nia zawierające freony, zużyte baterie i akumula-
tory, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, wyłącznie 
kompletny, meble i inne odpady wielkogabaryto-
we, zużyte opony od pojazdów osobowych, 
- odpady budowlane i rozbiórkowe (w tym ele-
menty betonowe, ceglane, tynki, tapety, okleiny, 
papa) - tylko w workach, papier, metal, tworzywa 
sztuczne, szkło,
- opakowania z papieru, szkła, tworzyw sztu-
cznych, metalu w tym zawierające pozostałości 
substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczy-
szczone,
- odpady zielone - w workach.

Urząd Gminy Chorkówka

Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów 

Komunalnych PSZOK



wszystko należycie przygotować. Wydaje się, że z roku na rok zaintere-
sowanie Orszakiem Trzech Króli i Jasełkami wzrasta, coraz więcej z nas 
chce uczestniczyć w tym barwnym pochodzie, aby pokłonić się 
Dzieciątku. Jednak, aby te wydarzenia mogły mieć należytą oprawę 
potrzebne są wielotygodniowe przygotowania, które trwają od 
października/listopada, gdzie jeszcze wielu z nas nawet nie myśli o Bo-
żym Narodzeniu. Za koordynację oraz logistykę tego wydarzenia odpo-
wiedzialna była Katarzyna Jagieło, na słowa uznania zasługuje również 
Magdalena Dubis, która już od listopada kompletowała i szyła 
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a nami kolejny, trzeci Orszak Trzech Króli w Żeglcach. ZWydarzenie to na stałe wpisało się do żeglcekiego kalendarza 
imprez kulturowo - rozrywkowych i chociaż jeszcze dzień 

wcześniej wszyscy z niepokojem patrzyli na surową i nieprzewidywalną 
zimową aurę, to w niedzielę z niepokojem spoglądaliśmy czy wystarczy 
miejsc na sali w Domu Ludowym w Żeglcach. Takich tłumów chyba 
nikt się nie spodziewał.
Jednak zanim, z uśmiechem na ustach mogliśmy podziwiać niezwykłe 
umiejętności członków grypy artystycznej „Że Chcę”, trzeba było 

Orszak Trzech Króli

inał XVIII Plebiscytu na Najpopular-Fniejszego Sportowca Powiatu Kroś-
nieńskiego w roku 2018 za nami. 

Organizatorami Plebiscytu byli: Tygodnik 
Nowe Podkarpacie, Starostwo Powiatowe 
w Krośnie oraz 10 gmin, także gmina Chor-
kówka. Plebiscyt każdego roku budzi sporo 
emocji wśród naszych sportowców. W tego-
rocznej edycji nominacje otrzymali: Kamil 
Giemza (Stabilizator Świerzowa Polska, 
siatkówka), Wojciech Munia (LKS Polonia 
Kopytowa, piłka nożna) oraz Szymon Sajdak 
(MUKS Podkarpacie Jedlicze, strzelectwo-
mieszkaniec gminy Chorkówka).

Finał XVIII Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca 
Powiatu Krośnieńskiego

Od lewej: Monika Subik, Patryk Krzywda, Kamil Giemza, Szymon Sajdak, Stanisław Sajdak, 
Wojciech Munia, Grzegorz Węgrzynowski, Maciej Sekuła  

Wojciech Munia (LKS Polonia Kopytowa)

W głosowaniu wysłano 2086 SMS-ów i 249 
kuponów. W najlepszej piątce czyli wśród 
tych, na których oddano najwięcej głosów, 
drugie miejsce zdobył Wojciech Munia 
(zawodnik LKS Polonia Kopytowa, piłka 
nożna).
Dodatkowo kapituła plebiscytu wspólnie ze 
Starostą wytypowała najlepszych działaczy 
oraz trenerów. W tych kategoriach nominacje 
otrzymali: Stanisław Janik - działacz (Klub 
sportowy: LKS Orzeł Faliszówka) oraz Patryk 
Krzywda - trener (KS Szczepańcowa/Vivaldi 
Dukla, dyscyplina sportu: piłka nożna 
i futsal).
W tym roku Starosta przyznał także 7 nagród 

w 3 kategoriach: dla najlepszych sportowców, 
piłkarzy oraz sportowców niepełnospra-
wnych.
Najlepszym piłkarzem Powiatu Krośnień-
skiego w 2018 roku został Wojciech Munia 
(LKS Polonia Kopytowa, piłka nożna).
Naszym nominowanym towarzyszyli: Prze-
wodniczący Rady Gminy Chorkówka Maciej 
Sekuła, Wójt Gminy Chorkówka Grzegorz 
Węgrzynowski, Dyrektor - Etatowy Członek 
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego Monika 
Subik oraz Stanisław Sajdak Radny Powiatu 
Krośnieńskiego. 

Urząd Gminy Chorkówka
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 Sylwestrowy Turniej Piłki Nożnej Halowej Oldbojów za nami. IW hali w Świerzowej Polskiej zmierzyły się ze sobą 4 drużyny: 
Sklepy S, Zamczysko Oldboj Odrzykoń, Jasiołka Oldboj 

Świerzowa Polska, Radni Rady Gminy Chorkówka i Pracownicy 
Urzędu Gminy Chorkówka.
Po rozegraniu sześciu meczów, którym towarzyszyło sporo 
pozytywnych emocji na podium stanęła drużyna w skład której weszli: 
Radni Rady Gminy Chorkówka i pracownicy Urzędu Gminy 
Chorkówka. Drugą pozycję wywalczyli Oldboje Zamczysko 
Odrzykoń. Trzecie drużyna Sklepy S, czwarte miejsce zajęli Oldboje 
Jasiołki ze Świerzowej Polskiej.
�Tabela wyników:
�- Sklepy S 2:2 Zamczysko Odrzykoń
- Jasiołka Świerzowa P.  0:5 Radni i Pracownicy UG

I Sylwestrowy Turniej Piłki Nożnej Halowej Oldbojów
- Sklepy S 8:1 Jasiołka Świerzowa P.
- Zamczysko Odrzykoń 2:2 Radni i Pracownicy UG
- Sklepy S 1:2 Radni i Pracownicy UG
- Zamczysko Odrzykoń 7:3 Jasiołka Świerzowa Polska.
Zwycięzcy otrzymali puchar, natomiast pozostałe drużyny dyplomy. 
Dla wszystkich uczestników przygotowano poczęstunek.
W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy wszystkim za udział, 
za wspaniałą zabawę, rywalizację oraz za pomoc przy organizacji 
Turnieju. Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Artura 
Panasia, pomysłodawcy tego przedsięwzięcia. Ponadto dziękujemy: 
Wiesławowi Mezglewskiemu (Sklepy S), Piotrowi Lechowi (Cukiernia 
Joasia), Wojciechowi Blicharczykowi (Delikatesy Centrum), a także 
publiczności, która dopingowała zawodników.

garderobę aktorów. Podziękowania należą się również dziewczynom, 
które po skończonej próbie, gdy wszyscy udawali się na zasłużony 
odpoczynek, pomagały tworzyć piękną dekorację: Marlenie Gajeckiej, 
Paulinie Kaszy, Annie Łopatkiewicz i Kasi Delimacie. Nie sposób tutaj 
nie podziękować całej grupie artystycznej: Jackowi Dubisowi, Piotrowi 
Cyburtowi, Adrianowi i Michałowi Wolskim, Michałowi Frużyńskie-
mu, Edycie Węgrzynowskiej, Kubie i Iwonie Skalskim, Ewelinie Wal-
czak, Piotrkowi Dedowiczowi, Gosi Bazan, Łukaszowi Jagiele i Mode-
stowi Guni oraz dziewczynom wymienionym wcześniej. To właśnie ta 
grupa przez wiele tygodni ćwiczyła i przygotowywała genialny występ.
Dziękujemy również paniom z Koła Gospodyń Wiejskich za przygoto-
wanie pysznego posiłku, którego mogliśmy skosztować po występie. 
Dziękujemy osobom, które przygotowały przepyszny słodki po-
częstunek. Wyrazy uznania należą się dziewczynom ze Szkoły Muzy-
cznej: Zosi Trybus i Nikolecie Winiarskiej. Nie sposób wymienić 
wszystkich z imienia i nazwiska, bo osób zaangażowanych było 
naprawdę bardzo dużo, dlatego dziękujemy tym wszystkim, którzy 
pomogli nam w organizacji wydarzenia: Ochotniczym Strażom 
Pożarnym z Żeglce i Chorkówki, Radzie Rodziców, Parafii Żeglce oraz 
księdzu Janowi Luchowskiemu, Urzędowi Gminy w Chorkówce, Wój-
towi Grzegorzowi Węgrzynowskiemu, dyrektorowi SP w Żeglcach 
Romanowi Skowronowi, Maćkowi Bębnowi, Piotrowi Kozubalowi. 
Chłopakom Mariuszowi i Wojtkowi Wityńskim, Darkowi Kozłowi, 
Bartkowi i Pawłowi Wilkom dziękujemy za transport zwierzątek. 
Niestety ze względów atmosferycznych nie udało się sprowadzić reszty 
zwierząt, które były wcześniej umówione.
Nie spodziewaliśmy się tak wielkiego zainteresowania konkursami, 
które towarzyszyły OTK. Przez kilka tygodni trwał konkurs na 

najładniejszą koronę dla króla, w którym założeniem organizatorów 
było przyznanie 10 nagród bez podziału na miejsca, jednak finalnie 
złożonych zostało więcej prac i chociaż wszystkie były piękne, to jedna 
zasługiwała na wyróżnienie. W konkursie na najciekawsze orszakowe 
przebranie wzięło udział rekordowo dużo osób, zarówno całkiem 
małych (najmłodszy uczestnik miał 8 miesięcy), jak i dorosłych.

tekst: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żeglce „Że Chcę”

2 lutego br. grupa kabaretowa działająca przy Stowarzyszeniu Rozwoju 
Wsi Żeglce „Że chcę” zaprezentowała Orszakowe Jasełka w krośnień-
skim hospicjum. Każdy na swój sposób przeżył to wydarzenie, które 
zapewne na długo pozostanie w sercach wszystkich uczestników.
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zkoła Podstawowa w Kopytowej po raz czwarty gościła uczestni-Sków międzyszkolnego konkursu z języka angielskiego Spelling 
Master. Konkurs był skierowany do dzieci z klas trzecich i młod-

szych ze szkół podstawowych z terenu gminy Chorkówka. Miał na celu 
motywowanie do nauki, rozwijanie zainteresowania językiem angiel-
skim i uczenie zasad współzawodnictwa. Poprzez udział w konkursie 
dzieci miały okazję nawiązać nowe znajomości, a nauczyciele wymienić 
między sobą doświadczenia na temat swojej pracy. 
Do konkursu przystąpiło 16 uczniów ze szkół podstawowych z gminy 
Chorkówka. Musieli oni wykazać się umiejętnością podawania czasu 
w języku angielskim, znajomością alfabetu oraz słownictwa z różnych 
dziedzin tematycznych. Rozwiązując test uczniowie zmagali się 
z różnorodnymi zadaniami sprawdzającymi poprawność pisowni oraz 

Dzień IV Międzyszkolny Konkurs Spelling Master
rozumienie ze słuchu. 
Poziom konkursu był wysoki i bardzo wyrównany. Po sprawdzeniu prac 
uczniów komisja konkursowa przyznała I miejsce Rafałowi Soboniowi 
ze Szkoły Podstawowej w Leśniówce, II miejsce Hubertowi Pilawskiemu 
ze Szkoły Podstawowej w Chorkówce, a III miejsce Julii Kurowskiej ze 
Szkoły Podstawowej w Leśniówce, wręczono również dwa wyróżnienia 
dla Patryka Głowackiego ze Szkoły Podstawowej w Żeglcach i Mikołaja 
Dziadosza ze Szkoły Podstawowej w Chorkówce. 
Organizator kieruje swoje podziękowania do wszystkich uczestników 
oraz ich rodziców i nauczycieli przygotowujących dzieci do konkursu.
 

Aneta Kołek 
Szkoła Podstawowa w Kopytowej

lutego 2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 
„Mechanik” w Krośnie odbyła się VI edycja Konkursu Wiedzy 
Technicznej i Motoryzacyjnej.
Konkurs składał się z trzech części. Teoretycznego testu obejmują-

cego wiedzę z zakresu fizyki, techniki i motoryzacji i bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. W drugiej części uczniowie mieli za zadanie wykazać się 
zdolnościami praktycznymi. Według przygotowanej mapki szkoły musieli 
zaliczać kolejne umiejętności w sześciu różnych pracowniach i laborato-
riach.
Ostatnim etapem konkursu, najbardziej oczekiwanym ale i stresującym dla 
uczniów była jazda symulatorem samochodu oceniana przez egzaminatora.
Konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród młodzieży 
szkolnej. W tym roku  uczestniczyła w nim rekordowa liczba uczestników, 
aż 61 uczniów z 16 szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu woje-
wództwa podkarpackiego.
Zespół Szkół w Świerzowej Polskiej reprezentowało czterech uczniów 
przygotowanych przez  Piotra Węgrzyna. Trzem z nich udało się wejść do 
finału konkursu. Pierwsze miejsce zajął  Przemysław Jedziniak uczeń klasy 
III gimnazjum zdobywając w nagrodę rower. Niewiele zabrakło też Kordia-
nowi Dąbrowskiemu, który przegrał w finale dogrywkę o podium i ostate-
cznie zajął IV miejsce. W pierwszej dziesiątce uplasował się również trzeci 
nasz uczeń Paweł Kawalec z klasy VIII.
Należy nadmienić, iż rok temu również uczeń z naszej szkoły został laurea-
tem tego konkursu - zatem tytuł mistrza wiedzy technicznej i motoryza-
cyjnej został obroniony!

Piotr Węgrzyn
Zespół Szkół w Świerzowej Polskiej

W tym samym konkursie III miejsce zdobył Dobrzański Kacper uczeń 
Zespołu Szkół w Zręcinie - opiekun Rafał Wójtowicz. 

Urząd Gminy Chorkówka

Sukces ucznia Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej w Konkursie 
Wiedzy Technicznej i Motoryzacyjnej
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estiwal odbył się 13 grudnia w sali GOK-u w Chorkówce. Swoje Fartystyczne zdolności zaprezentowały dzieci z czterech przed-
szkoli, działających na terenie Gminy Chorkówka. Celem festi-

walu była prezentacja dorobku artystycznego dzieci w dziedzinie pio-
senki, poezji, tańca i teatru. Jury w składzie Ewa Kłos, Agnieszka Ja-
strzębska i Magdalena Makiel dokonała oceny i przyznała miejsca 
i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach:Kat. piosenka: I miejsce: 
Miłosz Kulasik (ZS w Zręcinie - Samorządowe Przedszkole), II miejsce: 
Szymon Szklarski (ZS w Świerzowej P. - Samorządowe Przedszkole), III 
miejsce: Aniela Bielecka (ZS w Chorkówce - Samorządowe Przedszkole 
„Baśniowa Kraina”). Wyróżnienia : Natalia Ser wińska ( ZS 
w Chorkówce - Przedszkole „Baśniowa Kraina”), Antonina Kuźniaro-
wicz (Niepubliczne Przedszkole „Misiowo” w Chorkówce).
Kat. wiersz: I miejsce: Kamil Guzik (ZS w Zręcinie - Samorządowe 
Przedszkole), II miejsce: Natalia Szydło (ZS w Świerzowej P. - Samorzą-
dowe Przedszkole), III miejsce: Aleksander Wilk (ZS w Świerzowej P. - 
Samorządowe Przedszkole).
Kat. scenka teatralna: I miejsce: scenka teatr. pt. „Żuraw i czapla” (ZS 
w Zręcinie - Samorządowe Przedszkole), II miejsce: scenka teatr. pt. 
„Kapelusz muchomora” (ZS w Chorkówce - Przedszkole „Baśniowa 
Kraina”), III miejsce: scenka teatr. pt. „Żuk” (ZS w Chorkówce - Przed-
szkole „Baśniowa Kraina”)
Kat. taniec: I miejsce: Grupa „Pszczółki” (Niepubliczne Przedszkole 
„Misiowo” w Chorkówce), II miejsce: (ZS w Zręcinie - Samorządowe 
Przedszkole)
Nagrodę specjalną otrzymała Joanna Firlej z Przedszkola w Zręcinie.
Dzieci otrzymały nagrody książkowe, które wręczyli Grzegorz Węgrzy-
nowski Wójt Gminy Chorkówka, Tomasz Tłuściak zastępca wójta oraz 
Bogusław Pacek dyrektor GOK.

GOK Chorkówka

 I Mikołajkowy Festiwal Twórczości Przedszkolnej

Uczestnicy festiwalu

Dzieci z Samorządowego Przedszkola „Baśniowa Kraina” w Chorkówce 

milia Capała uczennica klasy VIII ESzkoły podstawowej w Kopytowej zo-
stała laureatką II stopnia 9. edycji kon-

kursu „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze 
rdzy...”, organizowanego przez Biuro Edukacji 
Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej. 
Wraz z rodzicami i nauczycielką historii 

Uczennice z Kopytowej laureatkami konkursów historycznych

uwzględniając ich historię i znaczenie dla upa-
miętniania walki Polaków o wolną ojczyznę. 
Uroczyste rozdanie nagród odbyło się w od-
dziale Archiwum Państwowego w Rzeszowie 
i połączone było ze zwiedzaniem archiwum 
oraz wystawy prac laureatów konkursu. Mi-
lenę do konkursu przygotowała również Pani 
Agnieszka Brzozowska.

Aneta Kołek, Agnieszka Brzozowska
Szkoła Podstawowa w Kopytowej 

Emilia Capała z nauczycielką historii Agnieszką 
Brzozowską

Agnieszką Brzozowską została zaproszona na 
uroczystą galę podsumowującą konkurs. Roz-
danie nagród odbyło się w Muzeum Katyń-
skim w Warszawie. Na konkurs wpłynęło 260 
prac z całej Polski. Emilia przygotowała pracę, 
która przedstawia kartę z albumu, poświęco-
nego ofierze Zbrodni Katyńskiej. Było to dla 
niej niezwykłe zadanie, bo dotyczyło badania 
historii własnej rodziny. Praca upamiętnia 
księdza kapelana Mieczysława Janasa zamor-
dowanego przez Sowietów w 1940 roku 
w Twerze. Był on bratem prapradziadka 
Emilii. 
Milena Kołek, również uczennica klasy VIII 
zdobyła III miejsce w wojewódzkim konkursie 
„Ślad Niepodległości”. Konkurs organizowa-
ny był przez Archiwum Państwowe w Rze-
szowie oraz Instytut Pamięci Narodowej Od-
dział w Rzeszowie. Miał na celu propagowanie 
poznawania przez młodych ludzi historii swo-
ich przodków oraz dziejów Małej Ojczyzny na 
tle wydarzeń o charakterze ogólnonarodo-
wym. Uczestnicy mieli za zadanie wykonać 
fotografie miejsca, postaci lub wydarzeń, które 
uważają za „ślad niepodległości”. Uczniowie 
musieli również opisać wybrane miejsca 

Milena Kołek
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 Gminny Koncert Kolęd i Pastorałek w Draganowej
piewanie kolęd jest ściśle związane 

Śz okresem Świąt Bożego Narodzenia. 
Kolędy śpiewane są  od XV wieku. Zaczy-

namy je śpiewać przy wigilijnym stole, są to 
pieśni, które opowiadają o Narodzeniu Pana 
Jezusa. Tradycją jest, że w naszej gminie od 
kilkunastu lat organizowane są koncerty kolęd 
i pastorałek dla amatorskich grup artysty-
cznych, a także konkursy kolęd dla dzieci 
i młodzieży. Kierownicy zespołów poszukują 

Marzena Słowik przew. KGW Draganowa 
i Bogusław Pacek dyrektor GOK-u 

nowych tekstów i aranżacji do prezentowa-
nych przez zespoły kolęd i pastorałek. Starają 
się, aby w corocznym koncercie było jak naj-
mniej powtórzeń. Tegoroczny Gminny Kon-
cert Kolęd i Pastorałek odbył się w niedzielne 
popołudnie 13 stycznia w Draganowej. 
Organizatorami tej uroczystości było Koło 
Gospodyń Wiejskich w Draganowej na czele 
z przewodniczącą Marzeną Słowik oraz Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Chorkówce. Koncert 

odsumowanie Powiatowego Konkur-Psu Plastycznego „Moje Boże Narodze-
nie” odbyło się 7 stycznia w Liceum 

Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej 
w Jedliczu.
Na powiatowym konkursie w Jedliczu zostało 
wyróżnionych i nagrodzonych 8 prac plasty-
cznych uczniów z terenu Gminy Chorkówka:
Kl. I-III: Wyróżnienie - Julia Pęcak (SP Fali-
szówka).
Kl. IV-VI: I miejsce - Krzysztof Łukaszewski 
(ZS Chorkówka), III miejsce - Tomasz Torba 

 Podsumowanie Powiatowego Konkursu Plastycznego 
„Moje Boże Narodzenie” oraz Międzynarodowego Konkursu 

Szopek Bożonarodzeniowych

Laureaci Międzynarodowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych z Gminy Chorkówka 
z przedstawicielami władz samorzadowych

Laureaci  konkursu plastycznego 
z Gminy Chorkówka 

(SP Kopytowa), Wyróżnienia: Emilia Machu-
ra (ZS Chorkówka), Robert Rodzinka (ZS 
Chorkówka), Kacper Czaja (ZS Chorkówka), 
Iwona Czenczek (ZS Chorkówka)
Kl. VII, VIII i III Gimnazjum: I miejsce -
Kacper Firlej (ZS Chorkówka)
W tym samym dniu w Muzeum Historycznym 
- Pałac w Dukli w godzinach popołudniowych 
odbyło się podsumowanie Międzynarodowego 
Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych.
Z Gminy Chorkówka laureatami zostali:
Kat. I-III: I miejsce: Weronika Machura (SP 

Leśniówka)
Kat. IV - VI: Wyróżnienie: Julia Widziszewska 
(ZS Chorkówka), Wyróżnienie: Emilia Ma-
chura (ZS Chorkówka)
Kat. kl. VII, VIII i III Gimn.: II miejsce: Eryk 
Wierdak (SP Kobylany).

GOK Chorkówka

Wydarzenia kulturalno-sportowe

Dzieci z Samorządowego Przedszkola w ZręcinieDzieci z Niepublicznego Przedszkola „Misiowo”w Chorkówce
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Zespół Śpiewaczy „Seniorzy” 

Schola z Kobylan

Schola z Leśniówki

Zespół Śpiewaczy „Chorkowianie” 

Zespół Śpiewaczy „Jutrzenka” 

Grupa Artystyczna „Maskarada”

Zespół Śpiewaczy „Bobrzanie” 

rozpoczął się Mszą Św. pod przewodnictwem ks. Roberta Niemczyka 
proboszcza parafii Kobylany. Po mszy uczestnicy koncertu przeszli do 
sali Domu Ludowego w Draganowej, aby wysłuchać pięknych kolęd 
i pastorałek w wykonaniu zespołów, scholi i solistów. Na scenie kolejno 
wystąpiły zespoły: „Chorkowianie” z Chorkówki, „Bobrzanie” 
z Bóbrki, Grupa Artystyczna „Maskarada”, dział. przy GOK-u 
w Chorkówce, „Jutrzenka” z Kopytowej, schola z Leśniówki, schola 
z Kobylan, „Seniorzy” ze Świerzowej P. schola z Makowisk, Chór 
„Legato” ze Szczepańcowej, „Nadzieja” ze Zręcina, solistka Ewa Kłos 
oraz soliści Daria Samborowska, Adam Gonet i Aleksandra Wierdak. 
Uroczystość prowadził Bogusław Pacek dyrektor GOK-u.
W koncercie udział wzięli: Monika Subik Dyrektor Etatowy członek 
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego, Kazimierz Gładysz Radny Powiatu 
Krośnieńskiego, ks. Stanisław Babiarz proboszcz parafii Bóbrka, Grze-
gorz Węgrzynowski Wójt Gminy Chorkówka, Tomasz Tłuściak Zastę-
pca Wójta Gminy Chorkówka, Maciej Sekuła Przewodniczący Rady 
Gminy Chorkówka oraz radni gminy Andrzej Wierdak, Aleksandra 
Sitar, Piotr Wierdak, Edward Szwedo, Aneta Munia - Skrzęta Dyrektor 
SP w Draganowej, Mirosław Jaracz sołtys wsi Draganowa, Zbigniew 
Olszyk prezes OSP Draganowa, prezesi stowarzyszeń, przewodniczące 
KGW, a także mieszkańcy Draganowej. Wszystkie występujące zespoły 
otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez GOK 

w Chorkówce oraz ciepły posiłek, przygotowany przez KGW Dragano-
wa.

GOK Chorkówka
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arnawał to czas zabawy, to również doskonała zabawa dla Kdzieci, którym ogromną radość sprawia wcielanie się w posta-
cie bajkowe. 26 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury 

 Bal Karnawałowy dla dzieci
w Chorkówce odbył się bal karnawałowy dla dzieci. W tym dniu sala 
GOK- u zamieniła się w zaczarowaną krainę pełną wróżek, czaro-
dziejów, księżniczek, kowbojów, biedronek, motylków i innych 

Kierownicy zespołów artystycznych z zaproszonymi gośćmi 

Zespół Śpiewaczy „Nadzieja” 

Chór „Legato” 

Schola z Makowisk
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„Mini Stokrotki” - grupa młodsza

„Stokrotki” 

stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce odbył 
się Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek. Konkurs 
przeznaczony był dla dzieci i młodzieży z placówek oświa-

towych z terenu Gminy Chorkówka. W konkursie zaprezentowały się 
dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych, działających na terenie 
Gminy Chorkówka. Komisja w składzie: ks. Stanisław Babiarz 
proboszcz parafii Bóbrka, ks. Arkadiusz Śliwiński wikariusz z parafii 
Żeglce oraz Bogusław Pacek dyrektor GOK w Chorkówce po wysłu-
chaniu wszystkich prezentacji przyznała miejsca i wyróżnienia w kate-
goriach: solista i zespół.
Wyniki konkursu:
Kategoria: przedszkola i kl. 0 soliści: I miejsce: Natalia Serwińska 
(Samorządowe Przedszkole w Chorkówce), II miejsce: Patrycja Nizio 
(Samorządowe Przedszkole w Zręcinie), III miejsce:  Antonina Liwosz 
(Samorządowe Przedszkole w Chorkówce), Wyróżnienie specjalne: 
Antoni Doktor (Samorządowe Przedszkole w Chorkówce).
Kategoria: przedszkola i kl. 0 zespoły: I miejsce: zespół w składzie: 
Fabian Barnaś, Szymon Kulasik, Anna Magdziak, Michał Buczyński 
(Samorządowe Przedszkole w Zręcinie), II miejsce ex aequo: Joanna 
Firlej, Kamila Gruszczyńska  (Samorządowe Przedszkole w Zręcinie) 
i Aniela Bielecka, Filip Kruk (Samorządowe Przedszkole w Chor-
kówce).
Kategoria: kl. I - III soliści: I miejsce ex aequo: Kinga Krężałek (ZS 
Zręcin), Mateusz Sysoł (SP Kopytowa), II miejsce: Rafał Soboń (SP 
Leśniówka), III miejsce: Julia Lechowska (SP Kopytowa), Wyróżnie-
nie: Zuzanna Dubis (SP Kopytowa).
Nagrody dyrektora GOK- u otrzymali: Antoni Doktor z Samorządo-
wego Przedszkola "Baśniowa Kraina" w Chorkówce i Szymon Szklarski 
z Samorządowego Przedszkola w Świerzowej P.
Kategoria: kl. I - III zespoły: I miejsce: Maja Serwińska,. Wiktoria 
Wiater (ZS Chorkówka), II miejsce: Magdalena Kiełtyka, Maciej 
Munia (GOK Chorkówka).
Kategoria: kl. IV - VI :  I miejsce: Łucja Trybus (ZSiP Bóbrka), II miej-
sce: Julia Martyka (GOK Chorkówka), III miejsce: Sara Stec (GOK 
Chorkówka), Wyróżnienia: Maja Kurowska (SP Faliszówka), Gabriel 
Ciołkosz (ZSiP Bóbrka).
Kategoria: kl. IV - VI zespoły: I miejsce: Gabriela Czarnota, Sandra 
Gromek (ZSiP  Bóbrka), II miejsce: Anna Kopacz, Gabriela Tyburska, 
Gabriela Biały, Martyna Jakieła (SP Kobylany), III miejsce: Szymon 

 Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek dla dzieci i młodzieży

Uczestnicy w kat. kl. VII - VIII i III kl. gim.

Uczestnicy w kat. kl. IV - VI 

Uczestnicy w kat. kl. I - III

Uczestnicy w kat. przedszkola i kl. 0

31 Nizianty, Gabriel Szubra (SP Szczepańcowa).
Kategoria: kl. VII, VIII SP i III kl. gimn.: I miejsce: Gabriela Zając 
(ZS Świerzowa P.), II miejsce ex aequo: Alicja Kozielec (ZS Chorków-
ka) i Emilia Tomoń (ZS Świerzowa P.), III miejsce ex aequo: Julia Laba 
(SP Szczepańcowa) i Oliwia Śliwińska (ZS Zręcin).
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody 
książkowe ufundowane przez organizatora - Gminny Ośrodek Kultury 
w Chorkówce oraz proboszczów parafii z Bóbrki, Kobylan, Kopytowej, 
Zręcina i Żeglec.

GOK Chorkówka

barwnych postaci z bajek. Prowadzący bal od pierwszych taktów skocz-
nej muzyki zagrzewali dzieci oraz ich opiekunów do wspólnej zabawy 
i korowodów tanecznych. Atmosfera podczas zabawy była fanta-
styczna, dzieci chętnie brały udział w konkursach i tańcach animacyj-
nych. Chociaż wszyscy uczestnicy wspaniale się bawili i tańcom nie było 
końca, to czas dobrej zabawy upływał szybko. 
Zabawę karnawałową prowadził Tomasz Berkowicz ze Studia Tańca 
„AT Dance” z Jasła i Małgorzata Foremny z GOK-u w Chorkówce.

Na pewno tegoroczny bal będzie niezapomniany, a dzieci już nie mogą 
doczekać się kolejnego.
Organizatorzy balu dziękują firmom, które przyczyniły się do organizacji 
balu: Cukierni „Ania” w Chorkówce, Firmie „Uni - Rem” z Kobylan oraz 
Piekarni „Anwit” w Chorkówce.

GOK Chorkówka
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port, ruch, zabawa - tak wyglądały ferie judoków z UKS S„Jasiołeczka”. Od 18 do 22 lutego uczestniczyli oni w intensy-
wnych treningach ogólnorozwojowych i specjalistycznych na 

macie i sali gimnastycznej. Nie zabrakło innych form aktywności. Dla 
starszych zawodników dużą atrakcją była wycieczka do Rzeszowa 
i zabawa w Laserowej Twierdzy. Młodsi sprawdzali swoje umiejętności 

Sportowe ferie UKS „Jasiołeczka”
bezpiecznego upadania na ... lodowisku w Krośnie. Od poniedziałku 
dzieciaki i młodzież wracają do treningów i przygotowują się do 
zawodów. Wszystkich chętnych, którzy chcą spróbować przygody 
z judo, zapraszamy na zajęcia we wtorki i czwartki do naszego klubu do 
Świerzowej. Baw się i trenuj z nami!

UKS Jasiołeczka

ługo wyczekiwane przez dzieci Di młodzież ferie zimowe dobiegły 
już końca. Przez dwa tygodnie 

w Klubach Młodzieży, działających na terenie 
Gminy Chorkówka odbywały się zajęcia 
sportowe, plastyczne i animacyjne.
W Klubie Młodzieży w Kopytowej w czasie 
ferii zimowych odbywały się zajęcia plasty-
czne, kulinarne, Turniej Gry w Piłkarzyki 
i Turniej Piłki Nożnej rozegrany w dwóch ka-
tegoriach wiekowych 7-12 i młodzież 16-23 
lat. W turnieju udział wzięło osiem drużyn. 
Organizatorem zajęć feryjnych była Anna 
Grzesik, pracownik świetlicy.

Ferie w Klubach Młodzieży

ferii zorganizowany został bal karnawałowy dla dzieci. Podczas balu 
prowadzone były zabawy animacyjne, w których dzieci chętnie brały 
udział. Imprezie towarzyszyło malowanie twarzy oraz modelowanie 
balonów. W czasie zabawy dzieci zostały poczęstowane frytkami 
i napojami. Prowadzącym zajęcia animacyjne podczas ferii w Klubie 
Młodzieży w Żeglcach była Anna Łopatkiewicz. Organizator zajęć 
feryjnych w Żeglcach dziękuje Iwonie Skalskiej radnej i sołtysowi 
Żeglec oraz Ewelinie Walczak za pomoc finansową.
Uczestnicy zajęć feryjnych we wszystkich klubach otrzymali pamiątko-
we dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Chorkówce i sponsorów.

GOK Chorkówka

Uczestnicy Turnieju Piłki  Nożnej w Kopytowej

Uczestnicy zajęć feryjnych w Klubie Młodzieży w Żeglcach

Uczestnicy zajęć plastycznych w Leśniówce

Podziękowania należą się firmom, które ufundowały nagrody rzeczowe 
dla dzieci: Sklep „Zielony Koszyk” w Kopytowej, firma „Sportbrand” 
producent odzieży sportowej, Wioletta Serocka mobilny zakład 
fryzjerski, LKS „Polonia” Kopytowa za ufundowanie nagród dla ucze-
stników zajęć w Kopytowej.
Natomiast w Klubie Młodzieży w Leśniówce odbywały się zajęcia pla-
styczne dla dzieci, prowadzone przez Renatę Kurcab. Uczestnicy zajęć 
wykonali serca styropianowe przy pomocy techniki decoupage, 

pingwiny z rolek tekturowych i papieru kolo-
rowego oraz aniołki ze styropianu i sznurka. 
W trakcie ferii zimowych Klub Młodzieży 
w Zręcinie, którego instruktorem jest Marek 
Pacek oferował następujące zajęcia: Turnieje 
gry w bilarda, w piłkarzyki i tenis stołowy. Na 
zakończenie ferii przeprowadzona została po-
gawędka na temat różnych form aktywności 
kiedyś  i dziś. 
Z kolei w Klubie Młodzieży w Żeglcach prze-
prowadzone zostały warsztaty kulinarne 
„Masterchef ” Junior dla dzieci i młodzieży. 
W zajęciach wzięło udział 25 osób, które 
robiły muffinki i piekły pizzę. Na zakończenie 
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uty dobiega końca, a wraz z nim za-Lkończyły się zajęcia z okazji ferii zimo-
wych  w Gminnym Ośrodku Kultury 

w Chorkówce. Wszystko, co dobre szybko się 
kończy, jednak najważniejsze są miłe wspo-
mnienia, a tych z pewnością uczestnikom ferii 
nie będzie brakowało. Tegoroczne ferie zimo-
we w GOK-u były pełne atrakcji i niespodzia-
nek dla najmłodszych. W zajęciach uczestni-
czyło ponad 40 dzieci  w wieku 5 -14 lat, gdzie 
każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Odbywały 
się zajęcia plastyczne, na których uczestnicy 
mogli wykazać się kreatywnością i oryginal-
nością. Sporo pracy, a jednocześnie radości 
przyniosło dzieciom wykonanie serc ze styro-
pianu metodą decoupage z okazji walentynek, 
pingwinów, plecaków z torebek papierowych, 
a także aniołków. Nie mogło oczywiście za-
braknąć konkursów sportowych i zabaw inte-
gracyjnych. Ponadto odbyły się bajkowe zaję-
cia animacyjne, w których dzieci mogły wyka-
zać się swoimi wiadomościami na temat znajo-
mości bajek dawnych i współczesnych. Pod-
czas ferii dzieci mogły wziąć również udział 
w zajęciach karaoke, każdy z uczestników miał 
okazję zaśpiewać solo i poczuć się jak piosen-
karz. Na koniec ferii wszystkie dzieci, które 
brały udział w zajęciach feryjnych otrzymały 
dyplomy i nagrody rzeczowe, ufundowane 
przez organizatora - GOK w Chorkówce.

GOK w Chorkówce

Ferie w Gminnym Ośrodku Kultury w  Chorkówce

Podsumowanie feriiUczestnicy zajęć plastycznych

Zabawy walentynkowe Uczestnicy zajęć 

Zajęcia plastyczne Zajęcia plastyczne

Zajęcia animacyjneWarsztaty karaoke


