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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.

Bieg i Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych, a także Mis-
trzostwa Polski Służb Mundurowych za nami. Każdego 
roku rośnie liczba uczestników, podobnie było i tym ra-

zem. Przeważali miłośnicy biegu, ale nie zabrakło także nordingo-
wców.
Uczestnicy mieli do pokonania około 8 km. Organizatorzy przygoto-
wali bardzo ciekawą trasę, na której nie zabrakło pagórków, wąskich 
dróżek, a także kilku przeszkód. W pięknych okolicznościach przyrody, 
przy słonecznej pogodzie rywalizacja przebiegała w bardzo radosnej 
atmosferze. Zawodników oklaskiwali i zagrzewali do walki Ewa Leniart 
Wojewoda Podkarpacki, Piotr Babinetz i Bogdan Rzońca Posłowie na 
Sejm RP, Grzegorz Węgrzynowski Wójt Gminy Chorkówka, jego 
zastępca Tomasz Tłuściak, Radny Rady Powiatu Krośnieńskiego Stani-
sław Sajdak, Radni Gminy Chorkówka Iwona Skalska, Wojciech Żur-
kiewicz i Jan Rodzinka (organizator i uczestnik biegu) a także Bogusław 
Pacek Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, który zadbał o nagłośnie-
nie, a także prowadzenie imprezy sportowej.
Jako pierwsi na metę przybiegli:
BIEG - Kategoria OPEN - KOBIETY: 1 miejsce Beata Mazan, 2 miej-
sce Anna Skóra, 3 miejsce Beata Kandefer. MĘŻCZYŹNI: 1 miejsce 
Grzegorz Kostycz, 2 miejsce Dominik Kijowski, 3 miejsce Mateusz 
Błaż.
NORDIC WALKING - Kategoria OPEN - KOBIETY: 1 miejsce 
Małgorzata Oleksy, 2 miejsce Małgorzata Kubiszyn, 3 miejsce Agnie-
szka Pasieka. MĘŻCZYŹNI: 1 miejsce Radosław Niepokój, 2 miejsce 
Tomasz Wojtowicz, 3 miejsce Jacek Konik.
Bieg główny - Kobiety 16-29 lat: 1 miejsce Sylwia Karaś, 2 miejsce 
Katarzyna Czekaj, 3 miejsce Katarzyna Smolik.
Kobiety 30-49 lat: 1 miejsce Monika Banasik, 2 miejsce Kinga 
Kasprzycka, 3 miejsce Mag-dalena Solińska.
Kobiety 50+: 1 miejsce Jolanta Roś.
Mężczyźni 16-29 lat: 1 miejsce Grzegorz Rosłoński, 2 miejsce Kamil 
Mróz, 3 miejsce Bartosz Smolik.
Mężczyźni 20-49 lat: 1 miejsce Marcin Michalec, 2 miejsce Norbert 
Jachymczyk, 3 miejsce Jan Rodzinka.
Mężczyźni 50+: 1 miejsce Wiesław Kijowski, 2 miejsce Piotr Smolak, 
3 miejsce Piotr Kopacz.
Nordic Walking - Kobiety 16-29 lat: 1 miejsce Mariola Sekuła, 
2 miejsce Monika Pernal, 3 miejsce Zuzia Mindak.
Kobiety 30-49 lat: 1 miejsce Małgorzata Krawczyk, 2 miejsce Irena 
Rykała, 3 miejsce Dorota Nitusik.
Kobiety 50+: 1 miejsce Wiesława Kubiszyn, 2 miejsce Stanisława 
Krakoś, 3 miejsce Teresa Drozd.
Mężczyźni 16-29 lat:1 miejsce Mikołaj Konik, 2 miejsce Robert Zając, 
3 miejsce Borys Zych.
Mężczyźni 30-49 lat: 1 miejsce Wojciech Bilik, 2 miejsce Zbigniew 
Walczak, 3 miejsce Jarosław Firlej.
Mężczyźni 50+: 1 miejsce Robert Janocha, 2 miejsce Tadeusz 
Kubiszyn, 3 miejsce Krzysztof Gierlasiński.
Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych - Bieg przełajowy -
Kobiety: 1 miejsce Barbara Habrat, 2 miejsce Bożena Zapołoch, 
3 miejsce Magdalena Kolanko.
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Mężczyźni: 1 miejsce Robert Kubit, 2 miejsce Robert Majecki, 3 miej-
sce Stanisław Łuczak.
Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych - Nordic Walking: 
1 miejsce Tomasz Wojtowicz, 2 miejsce Witold Zych, 3 miejsce Miro-
sław Kubiszyn.

Urząd Gminy Chorkówka

Przedstawiciele władzy wojewódzkiej i samorządowej wraz z organizatorami 
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29 Nr kont Urzędu Gminy Chorkówka
Bank Spółdzielczy Rymanów oddział  w Chorkówce:
Nr konta 81 8636 1031 2003 1500 0042 0050 -  dot. wpłat za odpady 
komunalne;
Nr konta 59 8636 1031 2003 1500 0042 0058 -  dot. wpłat podatków 
(rolny, leśny, od nieruchomości, podatek od środków transportowych, 
opłata od posiadania psa, opłata targowa);

Nr konta 89 8636 1031 2003 1500 0042 0003 - dot. wpłat wadiów na 
przetargi, kaucji pobieranych przy wynajmie sal ;
Nr konta 62 8636 1031 2003 1500 0042 0004 - dot. wpłat z tytułu czynszu, 
opłat za media, opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych, opłat  za udostępnienie danych osobowych, opłat za 
wieczyste użytkowanie gruntu,  wpłat darowizn, odszkodowań, wpłat  za 
sprzedaż mienia komunalnego,  itp.
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powstać pierwszy w naszej gminie żłobek samorządowy. W spotkaniu 
udział wzięli także najmłodsi mieszkańcy Świerzowej Polskiej, z myślą 
o których placówka ta, jest tworzona.

Urząd Gminy Chorkówka
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marca br. w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się uro-
czyste wręczenie promes między innymi na utworzenie, a także 
kontynuowanie działalności żłobków gminnych. W tym dniu 

Wójt Gminy Chorkówka Grzegorz Węgrzynowski odebrał z rąk 
Krzysztofa Michałkiewicza Sekretarza Stanu w MRPiPS oraz Woje-
wody Podkarpackiego Ewy Leniart promesę finansową w ramach rzą-
dowego programu "Maluch Plus" w wysokości 990 tys. zł, na utworze-
nie gminnego żłobka, który ma powstać w Zespole Szkół w Świerzowej 
Polskiej, gdzie przeprowadzone zostaną prace budowlano-remontowe, 
polegające na adaptacji pomieszczeń przeznaczonych na placówkę 
op iekuńc zą  d la  na jm ło dsz ych .  Planowany koszt  zadan ia 
1.626 .618,00 zł. 
31 marca Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, w towarzystwie Piotra 
Babinetza Posła na Sejm RP oraz Grzegorza Węgrzynowskiego Wójta 
Gminy Chorkówka, jego zastępcy Tomasza Tłuściaka, Sekretarza 
Gminy Wioletty Klimek, Skarbnika Anny Luli, Radnego Rady Powia-
tu Krośnieńskiego Stanisława Sajdaka a także gospodarza obiektu Mał-
gorzaty Pelczar Dyrektora Zespołu Szkół i Bogusławy Kawalec Sołtysa 
Wsi Świerzowa Polska odwiedziła placówkę oświatową, gdzie ma 

Powstanie gminny żłobek

Budynek Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej

Od prawej: Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki, Piotr Babinetz - Poseł na Sejm 
RP, Grzegorz Węgrzynowski - Wójt Gminy Chorkówka, Tomasz Tłuściak - 

zastępca Wójta oraz Małgorzata Pelczar - Dyrektor ZS w Świerzowej Polskiej Spotkanie władz wojewódzkich i samorządowych z rodzicami
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Wspomnienie o Janie Rodzinka
kwietnia br., w wieku 43 lat odszedł 
Jan Rodzinka - Radny Rady Gmi-
ny Chorkówka m. Zręcin. Jan Ro-

dzinka był znanym lokalnym sportowcem, 
miłośnikiem biegów - założycielem i zawodni-
kiem Klubu Biegacza Athletic w Zręcinie. Zna-
ny był także ze swojej działalności na rzecz spo-
łeczności lokalnej oraz jako organizator wyda-
rzeń sportowych takich jak mi.in. Biegi i Mar-
sze Pamięci Żołnierzy Wyklętych, a także  bie-
gi Pamięci ks. Prałata Jerzego Moskala. Był 
człowiekiem wielu pasji. Interesował się histor-
ią gminy, dbał o tradycje, o zachowanie pamięci 
o przodkach. Interesował się losem innych lu-
dzi, był wrażliwy na ich krzywdę, wspierał, 
a także był inicjatorem akcji charytatywnych. 
My, zawodnicy i współpracownicy klubu Athletic 
będziemy wspominać Jana jako człowieka czynu! 

Był dla nas biegaczy wzorem i przykładem. Jego 
entuzjazm znał tylko ten kto stawał z nim na 
linii startu. Janek był jedną z tych osób, które 
zmieniły moje życie i jestem dumny z tego, że 
mogłem startować u jego boku. Inicjatywy, 
których się pode jmował budziły ogólny 
entuzjazm. 
Pożegnaliśmy człowieka, który stworzył wiele, 
a w zamian nie chciał nic. Człowieka, który 
złączył nas jako grono przyjaciół poprzez sport, 
człowieka który obudził w nas ambicję do 
osiągnięcia celu! - M. Kisielewicz

"Przylaski, to tu się wszystko zaczęło..."

Urząd Gminy Chorkówka

Bezdomność wśród zwierząt
a początku roku Rada Gminy Chorkówka przyjęła Uchwałę NVI/54/2019 dotyczącą „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Chorkówka na 2019 rok”. Tak jak wskazuje na to nazwa 
programu, określone zostały w nim działania oraz obowiązki gminy, 

podejmowane w celu rozwiązania problemu bezdomności wśród zwie-
rząt na terenie naszych miejscowości. Do tych obowiązków należy wyła-
pywanie bezdomnych zwierząt, zapewnienie im opieki, w tym także 
medycznej, chipowanie, sterylizacja, pożywienia, poszukiwanie właści-
ciela lub osoby, która zechce adoptować czworonoga, jeżeli to się nie 

14



mina Chorkówka otrzymała dotację na wymianę kotłów Gopalanych węglem lub drewnem na gazowe kotły kondensa-
cyjne. Gmina ubiegała się o dofinansowanie wymiany kotłów 

na gazowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III Czy-
sta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza. Tak jak 
wspominaliśmy zachęcając Państwa do udziału w projekcie, wymiana 
pieca może nastąpić tylko przy jednoczesnej trwałej likwidacji starego 
pieca na paliwo stałe. Jest to działanie służące ochronie powietrza, pole-
gające na wymianie dotychczasowych źródeł ogrzewania na przyjazne 
środowisku. Do projektu zostało zakwalifikowanych 21 osób, które we 
wrześniu ubiegłego roku, złożyły deklarację udziału w projekcie.

Urząd Gminy Chorkówka
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Mamy dofinansowanie na wymianę kotłów

akończono remont drogi wewnętrznej dojazdowej do Punktu ZSelektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chorkówce. 
Droga została wyprofilowana i położono na niej warstwy z kru-

Remont drogi do PSZOK-U 
szywa łamanego. Dodatkowo zamontowano tablicę informacyjną 
dotyczącą godzin otwarcia. Koszt remontu wyniósł ponad 30 tys. zł.

Urząd Gminy Chorkówka

uda umieszczenie go w schronisku. 
Właścicieli lub nowego domu szukamy poprzez stronę gminy, fb, 
a także plakaty. 
Ponadto, gmina jest zobowiązana do sterylizacji i kastracji wolno żyją-
cych kotów. Dopłacamy także do zabiegów kastracji, sterylizacji czy 
czipowania zwierząt, które należą do mieszkańców naszej gminy. 
Niestety, bezdomnych zwierząt przybywa - skąd biorą się te zwierzęta? 
Nie raz zdarzyło się, że psy które do nas trafiają są bardzo przyjazne 
i udomowione. Dlaczego nagle znajdują się na ulicy, czy zdezorientowa-
ne biegają w okolicach lasów czy pól? 
W minionym roku gmina pokryła koszty leczenia 13 zwierząt, które 
uległy wypadkom, 15 psów musiało trafić do schroniska. 
25.605,00 zł - to kwota, którą gmina zapłaciła za umieszczenie czworo-
nogów w schronisku, dodatkowo poniosła koszty związane z leczeniem 
bezdomnych zwierząt potrąconych w wypadkach, a także dopłaty do 
kastracji i sterylizacji (w tym również bezdomnych kotów) - w sumie 41 
tys. zł. 
W tym roku z budżetu gminy wydano już ponad 4 tys. zł za umieszcze-
nie bezdomnych psów w schronisku. 2,5 tys. zł za leczenie zwierząt 
z wypadków.  Niestety to dopiero początek.
Mimo akcji edukacyjnych, które są prowadzone w całej Polsce, wielu 
ludzi nadal traktuje zwierzęta przedmiotowo, jak rzecz, którą można tak 
po prostu wyrzucić bo się znudziła, zestarzała, zaczyna być kłopotem. 

Takie zwierzęta jak mają szczęście zostaną przygarnięte przez innych 
bardziej odpowiedzialnych ludzi, gdy mają go mniej trafią do schro-
niska, jeżeli ich właściciele to bezduszne osoby skończą przywiązane do 
drzewa gdzieś w środku lasu czy na pustkowiu. 

Urząd Gminy Chorkówka
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ozpoczęły się prace związane z budową sceny plenerowej, która Rusytuowana będzie przy parkingu obok Gminnego Ośrodka 
Kultury i Kompleksu Boisk Sportowych w Chorkówce.  Na to 

zadanie, którego koszt wyniesie blisko 400 tys. zł, gmina pozyskała 
dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na la-
ta 2014 - 2020, w wysokości 158.814,00 zł. Zadanie zostanie zrealizo-
wane do końca czerwca br. 

Urząd Gminy Chorkówka

Nowa scena przy GOK-u 

Informacja na temat realizacji projektu pn. „Instalacja systemów energii 
odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Miejsce 

Piastowe i gminy Chorkówka”

KOLEKTORY SŁONECZNE  I KOTŁY C.O. NA BIOMASĘ
Trwa montaż ostatnich instalacji solarnych i kotłów na biomasę w ra-
mach realizacji projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej dla 
gospodarstw domowych z terenu gminy Miejsce Piastowe i gminy 
Chorkówka”.  Na terenie gminy Chorkówka zamontowanych zostanie 
łącznie 107 instalacji solarnych.

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE
Od lutego br. przedstawiciele Wykonawcy dokonują wizji lokalnych 
poszczególnych nieruchomości w celu ustalenia szczegółowych 
warunków wykonania instalacji fotowoltaicznych. W marcu rozpoczęły 
się pierwsze prace montażowe modułów fotowoltaicznych i potrwają 
do końca czerwca br. Wykonawca dokonuje również zgłoszenia w PGE 
(Polska Grupa Energetyczna S.A.) przyłączenia instalacji do sieci 
energetycznej. PGE drogą listową informuje Mieszkańca o możliwości 
przyłączenia instalacji. Mieszkaniec po otrzymaniu listu udaje się do 
Biura Obsługi Klienta PGE Obrót z siedzibą w Krośnie celem 
podpisania umowy kompleksowej jako Prosument.
W terminie do 30 dni po podpisaniu umowy kompleksowej PGE 
powinna zamontować u Mieszkańca licznik dwukierunkowy. Dopiero 
po montażu licznika możliwe jest uruchomienie falownika instalacji. 
Do tego czasu samowolne uruchomienie instalacji jest nielegalne i może 
spowodować naliczenie kar przez PGE.
Projekt „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw do-
mowych z terenu gminy Miejsce Piastowe i gminy Chorkówka” współ-

finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czy-
sta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE.
Całkowita wartość zadania Gminy Chorkówka wynosi 8 273 194,40 
PLN dofinansowanie ze środków UE wynosi 5 168 617,25 PLN.

Urząd Gminy Chorkówka

Vivio Liga Lokalizacji Akademii w Chorkówce za nami!

Grzegorz Węgrzynowski -Wójt Gminy Chorkówka z zawodnikami AP Vivio

Turniej piłkarski dla dzieci z wielu miejscowości naszego woje-
wództwa był rozgrywany na kompleksie boisk sportowych 
w Chorkówce! W zawodach udział wzięły 52 zespoły- ponad 

pół tysiąca zawodników w wieku 6 do 12 lat! Reprezentantami gminy 
Chorkówka były drużyny Akademii Piłkarskiej Vivio trenujące na co 
dzień w Chorkówce, Kopytowej i Zręcinie. Mimo ulewnego deszczu 
i niskiej temperatury zespoły pojawiły się zwarte i gotowe do rywalizacji, 
a sam turniej przebiegł zgodnie z planem.Wielkie brawa dla dzieci i ich 
rodziców, którzy nie wystraszyli się gorszych warunków pogodowych.
Organizatorzy podkreślają, że nie spodziewali się aż takiej odwagi ze 
strony rodziców i dzieci. Na obiekcie w Chorkówce pojawiło się blisko 
90% zapisanych do turnieju dzieci! Jeśli chodzi o samą rywalizację na 
boisku było widać wielkie zaangażowanie wszystkich zawodników i grę, 
która dostarczała wszystkim wielu emocji. Zgromadzeni kibice byli 
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W okresie od 19 stycznia do 16 marca 2019 roku w 15 jed-
nostkach ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy 
Chorkówka przeprowadzona została kampania zebrań 

sprawozdawczych. Terminarz zebrań ustalony został podczas posie-
dzenia Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chorkówce, odby-
tym w dniu 17 grudnia 2018 r. Podczas zebrań zarządy jednostek przed-
stawiły sprawozdania z działalności za 2018 rok, w tym sprawozdania 
finansowe. Działające przy jednostkach OSP komisje rewizyjne doko-
nały merytorycznej oceny całokształtu ich działalności statutowych, 
wnioskując we wszystkich przypadkach walnym zebraniom o udziele-
nie absolutorium zarządom za okres sprawozdawczy. W trakcie zebrań 
uchwalone zostały także plany działalności i finansowe na 2019 rok.
W 2018 roku na terenie gminy Chorkówka zanotowano ogółem 170 

Jednostki OSP podsumowały swą działalność za 2018 rok

świadkami dużej ilości wspaniałych akcji, goli i interwencji 
bramkarskich.
Zawody bacznie obserwował wójt gminy Chorkówka Grzegorz Wę-
grzynowski, który w trakcie turnieju kibicował reprezentantom gminy- 
zawodnikom Chorkówki, Kopytowej i Zręcina.
Rodzice i zawodnicy mogli również skorzystać ze strefy cateringowej 
restauracji „Jaś Wędrowniczek” z Rymanowa, która jest partnerem Aka-
demii Piłkarskiej Vivio i obsługuje strefę bufetową podczas tego typu 
inicjatyw organizowanych przez Akademię.
Za organizacją turnieju na tak wielką skalę stoi Akademia Piłkarska 
Vivio! Akademia od kilku lat z powodzeniem prowadzi zajęcia dla 
dzieci prowadząc blisko 40 Lokalizacji i co rok organizuje wspaniałe 
rozgrywki dla wszystkich chętnych dzieci- Vivio Ligę Lokalizacji 
Akademii!
Wszelkie szczegółowe informacje związane z turniejem można znaleźć 
na stronach Akademii www.akademiapilkarskavivio.pl oraz na fb 
Akademii pod adresem www.facebook.pl/kapkrosno

Na podanych stronach prezentujemy obszerny materiał zdjęciowy, 
wideo, a także wyniki, klasyfikacje zespołów i strzelców.
Zapraszamy na treningi Akademii Piłkarskiej Vivio.
Treningi prowadzone są w Chorkówce, Kopytowej i Zręcinie.
Zapisy i informacje pod numerami 668-103-266 oraz 603-583-903

Akademia Piłkarska Vivio

Emocjonujący mecz Chorkówka- Krosno

Świerzowej Polskiej, a także Iwona Skalska ra-
dna miejscowości Żeglce. Ponadto udział 
wzięli także sołtysi Zręcina, Świerzowej Pol-
skiej i Szczepańcowej oraz Bogusław Pacek Dy-
rektor GOK-u w Chorkówce, który czuwał 
nad nagłośnieniem, a także Zespoły Śpiewacze 
Nadzieja i Seniorzy.

Urząd Gminy Chorkówka

kwietnia w Zręcienie odbyła się uroczystość odsłonięcia ta-
blicy upamiętniającej wspólną granicę trzech województw: 
krakowskiego, sandomierskiego i ruskiego. Organizatorami 

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Zręcinie

27 Chorkówka Grzegorz Węgrzynowski, Kazimierz Gładysz Radny Po-
wiatu Krośnieńskiego, Edward Szwedo i Krzysztof Markiewicz radni 
miejscowości Szczepańcowa, Piotr Kozubal i Alina Celej radni 

tego wydarzenia był  Radny Gminy Chor-
kówka Wojciech Żurkiewicz, Grupa Rekon-
strukcyjna oraz Stowarzyszenie FIS ze Zrę-
cina. Spotkanie rozpoczęło się kolorowym 
pochodem uczestników w strojach z XVIII w. 
Przy pamiątkowej tablicy spotkali się przedsta-
wiciele trzech miejscowości Zręcina, Świerzo-
wej Polskiej i Szczepańcowej. Uczestnikom te-
go wydarzenia towarzyszyli: Wójt Gminy 
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lutego 2019 r. Ochotniczą Straż Pożarną w Szczepańcowej 
odwiedził Wójt Gminy Chorkówka Grzegorz Węgrzyno-
wski. Była to pierwsza wizyta Wójta w siedzibie tut. jedno-

stki. Spotkanie zorganizowane zostało przez Zarząd OSP, w którym 
oprócz członków Zarządu jednostki udział wzięli także: Komendant 
Gminny ZOSP RP w Chorkówce dh Adam Łukaszewski oraz V-ce 
Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka, zarazem członek tut. OSP 
dh Krzysztof Markiewicz. Wójt Gminy zapoznał się z bazą lokalową, 
aktualnym stanem wyposażenia, stanem osobowym, zakresem podej-
mowanych działań, a także z bogatą historią jednostki. Na pamiątkę 
wizyty Prezes OSP w Szczepańcowej dh Kazimierz Gładysz w imieniu 
Zarządu oraz wszystkich druhów jednostki przekazał Panu Grzegorzo-
wi Węgrzynowskiemu list gratulacyjny, w związku z wyborem na 
stanowisko Wójta Gminy, strażacką maskotkę oraz broszurę wydaną 
z okazji jubileuszu 120-lecia istnienia OSP Szczepańcowa, obchodzo-
nego w 2017 roku. Spotkanie przebiegło w miłej, strażackiej 

Wizyta Wójta w OSP Szczepańcowa
atmosferze, które na pamiątkę udokumentowane zostało zdjęciami.

Kazimierz Gładysz27

zdarzeń, w tym 65 pożarów, 95 miejscowych zagrożeń oraz 10 alarmów 
fałszywych. W porównaniu do 2017 r. na terenie gminy nastąpił kolejny, 
tym razem 11% spadek ogólnej liczby zdarzeń. Tradycyjnie najwięcej 
interwencji jednostek straży pożarnych związanych było z gaszeniem 
pożarów suchych traw i pozostałości roślinnych na nieużytkach 
rolnych. Ponadto podkreślić należy, iż w 2018 r. jednostki OSP brały 
czynny udział w zabezpieczaniu różnych imprez, m.in. Biesiada Karpa-
cka, dożynki gminne, imprezy sportowe takie jak: wyścigi kolarskie, 
biegi przełajowe, rajdy samochodowe, a także zabezpieczenie dróg do-
jazdowych i parkingów przy cmentarzach w dniu 1 listopada. Strażacy 
aktywnie uczestniczyli w uroczystościach religijnych, patriotycznych 
i państwowych organizowanych na terenie gminy. We wrześniu ub. roku 
druhowie z OSP Szczepańcowa uczestniczyli w międzynarodowych 
ćwiczeniach służb ratowniczych na Ukrainie.
W ubiegłym roku druhowie podnosili swoje kwalifikacje na szkole-
niach kursowych, realizowanych przez Komendę Miejską PSP w Kroś-
nie, na których przeszkolonych zostało ogółem 41 strażaków, w tym: 
szkolenie podstawowe - 15, kierowców - konserwatorów - 1, ratowni-
ctwa technicznego - 4, dowódców OSP - 5, naczelników OSP - 2, KPP- 
2, z zakresu współpracy z LPR - 12, dowódców MDP - 1.
W jednostkach OSP uzupełniono w 2018 r. braki w zakresie materiało-
wo - sprzętowego wyposażenia, w tym m.in. odzież specjalną, wyekwi-
powanie osobiste, obuwie strażackie specjalne, węże tłoczne. Dla OSP 
Kobylany za kwotę 57 400 zł, w tym 22 400 zł środki pozyskane w ra-
mach KSRG, zakupiono nowy zestaw ratowniczych narzędzi hydrauli-
cznych. Kontynuowany był program wymiany wyeksploatowanych 
lekkich samochodów pożarniczych typu Żuk na pojazdy nowej genera-
cji. Za kwotę 65 tys. zł ze środków budżetu gminy zakupiony został na 
wyposażenie OSP w Poraju używany lekki samochód ratowniczo - 
gaśniczy typu furgon na podwoziu Renault Master. Przy niektórych 
obiektach remiz wykonane zostały prace remontowe, w tym m.in. 
odwodnienie i wykonanie płytki odbojowej przy budynku OSP 
Leśniówka za kwotę 53 668 zł. Przy domu strażaka w Sulistrowej za 
kwotę 16 609 zł zagospodarowano teren wokół budynku. Ponadto OSP 
Sulistrowa otrzymała dofinansowanie w wysokości 5 400 zł ze środków 
MSWiA poprzez Komendę Miejską PSP w Krośnie oraz 1 200 zł ze 
środków firm ubezpieczeniowych, będących w dyspozycji BT ZOSP 
RP w Krośnie na zakup 6 kpl. ubrań specjalnych. Łącznie w 2018 roku 
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dofinansował zakupy 
przedmiotów wyposażenia jednostek OSP z terenu gminy kwotą 2 985 
zł. Natomiast 2 jednostki OSP włączone do KSRG tj. Kobylany 
i Szczepańcowa otrzymały z budżetu państwa łączną dotację w wyso-

kości 26 790 zł. Z budżetu samorządu gminnego na cele ochrony 
przeciwpożarowej w 2018 r. wydatkowano kwotę 553 752 zł, w tym 45 
540 zł otrzymano z Funduszu Sprawiedliwości, będącego w dyspozycji 
Ministra Sprawiedliwości.
W 2018 roku w Kobylanach zorganizowane zostały gminne zawody 
sportowo - pożarnicze z udziałem 30 drużyn, reprezentujących wszys-
tkie jednostki OSP z terenu gminy. W dniu 17 czerwca w Jasionce odbył 
się IV Powiatowy Turniej MDP, w którym dziewczęta z OSP Chor-
kówka zajęły I miejsce, natomiast chłopcy z OSP Kobylany II miejsce. 
Organizowane były także gminne eliminacje ogólnopolskiego turnieju 
wiedzy pożarniczej oraz konkursu plastycznego dla młodzieży szkół 
z terenu gminy oraz członków młodzieżowych drużyn pożarniczych. 
Podczas powiatowych eliminacji OTWP, odbytych 17 kwietnia 2018 r. 
w Krościenku Wyżnym druh Kamil Szczur, reprezentujący Gimnazjum 
ze Świerzowej Polskiej, na co dzień członek MDP OSP Szczepańcowa 
zajął w swej kategorii I miejsce.
W ubiegłym roku w dniu 19 maja zorganizowane zostały w Leśniówce 
gminne obchody Dnia Strażaka, połączone z przekazaniem na wyposa-
żenie jednostek OSP z terenu gminy sprzętu do ratownictwa medyczne-
go, zakupionego z Funduszu Sprawiedliwości. W OSP Machnówka 
w dniu 29 września zorganizowano uroczystość jubileuszu 50-lecia dzia-
łalności tamtejszej jednostki, połączonej z przekazaniem na wyposaże-
nie lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego typu Iveco. 
Druhowie strażacy za swą społeczną służbę w 2018 roku wyróżnieni zo-
stali odznaczeniami strażackimi. W ten sposób nadano: 4 złote, 5 srebr-
nych i 7 brązowych medali „za zasługi dla pożarnictwa” oraz 7 odznak 
„Strażak Wzorowy”. Wręczone zostały także odznaki „Za wysługę lat” 
oraz odznaki MDP.
W zebraniach sprawozdawczych oprócz druhów jednostek oraz człon-
ków młodzieżowych drużyn pożarniczych udział wzięli zaproszeni go-
ście, w tym m.in.: przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 
RP, oficerowie z Komendy Miejskiej PSP w Krośnie, w tym Komendant 
Miejski st. bryg. Mariusz Bieńczak i jego zastępca bryg. Zbigniew No-
wak, Wójt Gminy Chorkówka Grzegorz Węgrzynowski wraz z zastępcą 
Tomaszem Tłuściakiem, radni Rady Gminy Chorkówka, sołtysi, 
przewodniczące KGW, dyrektorzy szkół oraz reprezentanci organizacji 
i stowarzyszeń działających na terenie poszczególnych miejscowości. 
Należy zaznaczyć, iż zebrania zostały dobrze przygotowane oraz prze-
prowadzone. Działalność statutowa, w tym organizacyjna i ratownicza 
jednostek OSP została pozytywnie oceniona przez instytucje zwie-
rzchnie ochrony przeciwpożarowej i władze samorządowe Gminy. 

Kazimierz Gładysz
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 dniu 6 kwietnia w Krośnie odbyły się te długo wyczeki-Wwane przez nas zawody. Przygotowywaliśmy się do nich 
solidnie od początku roku. W zorganizowanch przez 

UKS „15” Krosno Mistrzostwach wzięło udział prawie 150 zawodni-
ków z 8 podkarpackich klubów z Rzeszowa, Jasła, Krosna, Jarosławia 
i Świerzowej Polskiej. Wróciliśmy z medalami: Martyna Faber - srebro, 
Aleksandra Buczyńska - srebro, Anna Wiśniowska - srebro, Aleksandra 
Babczyńska - srebro, Maja Boczar - srebro, Oliwia Kucza - brąz, Arka-
diusz Urbanik - brąz, Jakub Samborowski - IV miejsce.
Opłaty startowe zostały sfinasowane z dotacji Gminy Chorkówka.
Trenerem judoków jest Piotr Drozd. Gratulujemy wszystkim 
zawodnikom z UKS „Jasiołeczka”!

UKS „Jasiołeczka”

Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w judo już za nami! 

stycznia 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 
odbył się Szkolny Dzień Roma. Przyjaciele Romów w ra-
mach działalności koła ,,Romano Iło”, pod kierunkiem  

Bożeny Pęcak przedstawili część artystyczną dla całej społeczności 
szkolnej. Pośród treści uwzględniających kulturę Romów, szczególne 
miejsce znalazła romska poetka Bronisława Wajs zwana Papuszą. 
Młodzi ,,Artyści” przez projekcję filmu oraz recytacje utworów Papuszy 
przybliżyli jej ciężkie życie i twórczość. W repertuarze znalazły się rów-
nież piękne cygańskie melodie, kolędy oraz ciepłe życzenia noworoczne 
skierowane do uczestników spotkania. Ich występ został nagrodzony 
gromkimi brawami licznie zgromadzonej publiczności. Ciepłe słowa 
uznania pod adresem młodych twórców i opiekuna skierował Dyrektor 
Szkoły – Włodzimierz Paluch. Kolejnym punktem imprezy było 
wspólne ,,biesiadowanie” przy poczęstunku.
Przedsięwzięcie jest jednym z założeń projektu edukacyjnego: ,,Co 
w mej duszy gra ?” Jego realizację umożliwiła dotacja M S W i A na rzecz 

…Jak Polacy z Romami… Twórcza działalność Koła Przyjaciół 
Romów ,,Romano Iło” w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Kopytowej

koła ,,Romano Iło” działającego od 2003 roku w Szkole Podstawowej 
w Kopytowej pod skrzydłami niezmiennego opiekuna Bożeny Pęcak. 
W przygotowanie imprezy zaangażowała się również nauczycielka 
Genowefa Więcek oraz Bernadetta Radomska - sekretarka szkoły.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kopytowej
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W Szkole Podstawowej w Kobylanach od września do 
listopada 2018 r. realizowano projekt „NIEPODLEGŁA 
1918-2018”. Jego celem było upamiętnienie 100. rocznicy 

odzyskania niepodległości przez Polskę, budzenie zainteresowania 
przeszłością, rozwijanie samodzielności i twórczego podejścia do wie-
dzy historycznej oraz pogłębianie i umacnianie postaw patriotycznych, 
zwłaszcza dumy narodowej. 
W ramach realizacji projektu w Szkole Podstawowej w Kobylanach 
zorganizowano gminny konkurs „Od rozbiorów do wolności - w 100. 
rocznicę odzyskania niepodległości.” Ponadto uczniowie, nauczy-

Podsumowanie Projektu „NIEPODLEGŁA 1918 - 2018”

ciele, emerytowani pracownicy oraz rodzice wzięli udział w wycieczce 
szlakiem Jana Pawła II i księdza Stanisława Kołodzieja: Wadowice - 
Oświęcim. Wszyscy uczniowie brali udział w żywej lekcji historii prze-
prowadzonej przez grupę artystyczną POH z Rzeszowa. Na szkolnym 
korytarzu pojawiła się dekoracja przedstawiająca 100 Polaków, którzy 
mieli największy wpływ na historię Polski. Zorganizowany został 
również  międzyszkolny konkurs plastyczny na plakat „Wywieś Flagę 
na Święto Niepodległości”. 
W dniu 9 listopada wszyscy uczniowie wzięli udział w happeningu po 
Kobylanach podczas którego śpiewano pieśni patriotyczne, następnie 
odbyły się szkolne obchody „Święta Niepodległości”. Akademię 
rozpoczęto o godz. 11.11 - uroczystym odśpiewaniem Mazurka 

Społeczność szkolna przy „Dębie Niepodległości”

Podsumowanie gminnego konkursu „Od rozbiorów do wolności w 100. rocznicę 
niepodległości”

Edukacja
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Dąbrowskiego i nagraniem filmiku w ramach „Rekordu dla Niepodle-
głej”. 
Wydarzeniem, które zjednoczyło całą społeczność lokalną była Msza 
Święta z apelem poległych i złożeniem kwiatów pod pomnikiem 
upamiętniającym poległych podczas I wojny światowej, a następnie 
ognisko niepodległości połączone ze śpiewem pieśni patriotycznych 
i poczęstunkiem zorganizowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich. 
Obchody zakończyło uroczyste zasadzenie „Dębu Niepodległości” 
w dniu 13 listopada 2018 r.
Miłym akcentem na koniec realizacji  projektu był udział w uroczystej 

Gali w Rzeszowie podsumowującej VI dyktando niepodległościowe. 
Nasi uczniowie Emilia Wierdak i Jan Turcza zostali Laureatami 
wojewódzkiego dyktanda niepodległościowego „Po polsku 
o historii.”
Rezultatem projektu jest budowanie w świadomości uczniów poczucia, 
jak ważnym wydarzeniem dla przyszłości Polski było odzyskanie 
niepodległości oraz zaangażowanie lokalnej społeczności w świętowa-
nie tej ważnej rocznicy.

Katarzyna Dołęgowska
Szkoła Podstawowa w Kobylanach

 marca 2019 r. uczennica klasy VIII Oliwia Majka uczestniczyła 1w gali podsumowującej wyniki Wojewódzkiego Konkursu 
Literackiego „Wolność jest w nas. Ku pamięci żołnierzy wyklę-

tych”, która odbyła się w ZSP w Posadzie Górnej. Konkurs był zorgani-
zowany w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. Oliwia, podczas uroczystości, wysłuchała części artysty-
cznej pt. Wolność jest w nas” oraz wykładu „Niezłomny Łukasz Cie-
pliński” Pana dr. Jacka Magdonia - specjalisty Biura Edukacji Narodo-
wej IPN w Rzeszowie. Odebrała również nagrodę za zdobycie III miej-
sca w konkursie, który swym patronatem objęli: Piotr Babinetz - Poseł 
na Sejm RP, Małgorzata Rauch - Podkarpacki Kurator Oświaty, Jan 
Pelczar - Starosta Krośnieński, Jan Bałuka - Przewodniczący Regional-

Sukcesy uczennic z Kopytowej

nej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Krośnie, 
Wojciech Farbaniec - Burmistrz Gminy Rymanów, Piotr Cisek - Dyre-
ktor ZSP w Posadzie Górnej.
Tego samego dnia Milena Kołek i Julia Czaja odebrały dyplomy 
i nagrody za udział w powiatowym konkursie "Żołnierze Armii Krajo-
wej". Milena zajęła I miejsce, a Julia zdobyła wyróżnienie. Konkurs zorga-
nizowany był przez Zespół Szkół w Jedliczu, a skierowany do dzieci 
z klas szkół podstawowych i gimnazjum z terenu powiatu kroś-
nieńskiego. Uczennice przygotowały prezentacje multimedialne upa-
miętniające życie i działania żołnierzy Armii Krajowej. Rozstrzygnięcie 
konkursu odbyło się podczas uroczystych obchodów dnia patrona 
szkoły w Jedliczu, gdzie oprócz udziału w akademii mogliśmy wysłuchać 
wspomnień świadków historii.

Bogumiła Rogala, Sławomir Zuzak 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kopytowej

Julia Czaja i Milena Kołek 

Oliwia Majka

Dzień Liczby π w szkole w Kopytowej

Dzień Liczby π obchodzi się 14 marca. Datę tę wybrano 
nieprzypadkowo - w Stanach Zjednoczonych zapisuje się ją 
jako 3.14. Tego dnia urodził się również Albert Einstein, 

który jest uznawany za patrona Święta Liczby π. 
W naszej szkoły po raz kolejny 14 marca świętowano Dzień Liczby π. 
Na szkolnym kiermaszu można było zakupić π - słodkości, by osłodzić 
sobie kolejny szkolny dzień. Podczas lekcji matematyki uczniowie 
obejrzel i  prezentację o l iczbie π,  wysłuchali  ciekawostek 
przedstawionych przez uczennice z klasy 6, hymnu liczby π, piematów 
oraz wierszy poświęconych liczbie π. Na stronie internetowej 
www.mypiday.com mogli odnaleźć  w rozwinięciu liczby π swoją datę 
urodzenia.
Odbyły się też liczne konkursy. Każdy mógł się wykazać i wypisać przez 
5 minut jak najwięcej wyrazów z sylabą pi oraz tyle cyfr z rozwinięcia Laureaci konkursów o liczbie pi
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ile zmieściło się w jego pamięci. W konkursie plastycznym uczniowie 
wymalowali "Przeπękną π ".
Laureaci poszczególnych konkursów otrzymali dyplomy, słodkie 
upominki oraz oceny z matematyki. Uczniowie mieli okazję przekonać 

się, że matematyka to nie tylko liczby i wzory, ale również dobra zabawa
i pasjonująca przygoda.

Dorota Jastrząb
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kopytowej

resuscytacja. Pokaz zakończył się warsztatami, na których dzieci mogły 
same spróbować udzielić pierwszej pomocy w wyżej wymienionych 
sytuacjach. Patrząc na zaangażowanie i pracę którą wykonali wszyscy 
uczniowie możemy być spokojni o to że, w razie potrzeby udzielą nam 
pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Tomasz Przybyła
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kopytowej

ając na uwadze poszerzenie wiadomości i umiejętności Mz zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 
grupa uczniów z klasy VIII w ramach przedmiotu edukacja 

dla bezpieczeństwa wykonała pokaz ratownictwa pt.: „Na ratunek”. 
Adresatem były dzieci z oddziału 0 oraz z klas I-III naszej szkoły. 
Tematem pokazu były sposoby udzielania pierwszej pomocy w przy-
padku: zasłabnięcia, epilepsji, zadławienia, oparzenia, złamania oraz 

Pokaz i warsztaty pierwszej pomocy w Szkole Podstawowej
 w Kopytowej 

Ćwiczenie w udzielaniu pierwszej pomocy Opatrywanie osoby ze złamaną ręką

kwietnia 2019 roku, z okazji zbliżających się ważnych świąt 
patriotycznych - Dnia Flagi oraz rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja, w Szkole Podstawowej w Kobylanach odbył 

się Dzień Kreatywności połączony  z obchodami Dnia Flagi. 
Klasa „O” pod opieką pani Anny Dubis przygotowała apel, który 
wierszami, piosenkami i tańcem wprowadził wszystkich w patriotyczny 
nastrój. Następnie uczniowie obejrzeli animację nt. Konstytucji 3 Maja.
Następnie klasy 0-III pod opieką pani Patrycji Jaracz wzięły udział w kre-
atywnych zabawach. Uczniowie, podzieleni na sześcioosobowe grupy, roz-
wiązywali zadania na tablicy interaktywnej, odgadywali zagadki w grze 
Taboo, nanosili dane na mapę, itp. Wszystkie dzieci aktywnie uczestniczyły 
w różnorodnych  konkurencjach i angażowały się w kreatywną twórczość. 
Zwycięska drużyna (żółta) otrzymała nagrody pozyskane przez prowadzą-
cą. W tym samym czasie uczniowie klas IV-VIII pod kierunkiem pani Alek-
sandry Zając rywalizowali w wielu konkurencjach na wzór popularnego 

Dzień Kreatywności - Kocham Cię, Polsko! 
w Szkole Podstawowej w Kobylanach

teleturnieju „Kocham Cię, Polsko!”. Uczniowie w dwóch kategoriach wie-
kowych, IV - VI i VII - VIII, zostali podzieleni na pięcioosobowe drużyny 
o nazwach: myśliciele, artyści i sportowcy, w których każda z grup wykony-
wała dopasowane do swojej kategorii pytania. Były to, m.in. drybling 
literowy, quiz wiedzy o Polsce, „legomania”, zagadki muzyczne, znane posta-
ci, puzzle, melomani - kto pierwszy, ten lepszy. W kategorii klas IV-VI wy-
grała klasa V, a w kategorii klas VII - VIII zwyciężyli ósmoklasiści. Dobra 
zabawa zakończyła się wręczeniem nagrody głównej - bonu na niepytanie.

Aleksandra Zając, Patrycja Jaracz
Szkoła Podstawowa w Kobylanach

29
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- lecie  Zespołu Śpiewaczego „Jutrzenka” odbyło się 
2 marca w sali Domu Ludowego w Kopytowej. Ta piękna 
i wyjątkowa uroczystość była okazją do wyrażenia podzię-

kowań i szacunku tym wszystkim, którzy przyczynili się do powstania 
zespołu, zadbali o jego artystyczny rozwój i wspomagali  w różny sposób. 
Otwarcia uroczystości dokonała Ewa Ziemba kierownik zespołu, która 
wprowadziła wszystkich gości w przyjazny nastrój.
Zespół pod jej kierunkiem na tę okazję przygotował piosenkę o swojej 
działalności, którą zaprezentował licznie zgromadzonym gościom. 
Życzenia i ciepłe słowa dla zespołu złożyli: Maria Kurowska  Członek 
Zarządu Województwa Podkarpackiego, Monika Subik Dyrektor 
Etatowy Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Krośnie, Grze-
gorz Węgrzynowski Wójt Gminy Chorkówka wraz z Tomaszem Tłu-
ściakiem zastępcą wójta, Andrzej Koniecki i Dariusz Bator wójtowie 
gminy poprzednich kadencji, ks. dr Bronisław Wyczawski proboszcz 
Parafii Kopytowa, Bogusław Pacek dyrektor GOK-u, Stanisław Cho-
chołek wiceprezes LGD „Kraina Nafty”,  Włodzimierz Paluch dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Kopytowej, Aleksandra Sitar radna wsi, Tomasz 
Munia radny i sołtys Kopytowej, Andrzej Sitar prezes OSP Kopytowa 
wraz z Albertem Orlofem naczelnikiem straży, przedstawiciele stowa-
rzyszenia „Przyjazna Kopytowa” na czele z prezesem Karolem Jakubo-
wskim, Łukasz Grzesik prezes LKS „Polonia” Kopytowa, kierownicy 
zespołów artystycznych wraz z członkami zespołów artystycznych, 
przedstawicielki KGW oraz zaproszeni goście. 
Po części oficjalnej przyszedł czas na zabawę przy muzyce ludowej 
z Kapelą „Tarnowcoki”. Na scenie zaprezentowały się również zespoły 
śpiewacze: „Magnolia” z Podniebyla, „Chorkowianie” z Chorkówki, 
„Bobrzanie” z Bóbrki, „Nadzieja” ze Zręcina, „Seniorzy” ze Świerzowej 
Polskiej. Podczas trwania uroczystości można było obejrzeć wystawę 

 10 - lecie Zespołu Śpiewaczego „Jutrzenka”

10

Zespół Śpiewaczy „Jutrzenka”

Okolicznościowy tort z okazji 10-lecia zespołu

zdjęć zespołu „Jutrzenka”, a także wpisać się do pamiątkowej kroniki.
GOK Chorkówka

5 marca br. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet, zor-
ganizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce. 
Każdego roku organizator zaprasza na spotkanie kobiety, zwią-

zane z organizacjami działającymi na terenie gminy. Jest to jeden ze spo-
sobów wyrażenia wdzięczności, za pracę i zaangażowanie Pań w działal-
ność społeczną. Tegoroczne obchody uświetniły występy naszych 
rodzimych artystów, którzy zaprezentowali swoje umiejętności wokalne 
i komediowe. Wystąpiły grupy działające przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w Chorkówce: MASKARADA kierowana przez Alicję Zając 
i grupy wokalne prowadzone przez Magdalenę Makiel, a także grupa 
kabaretowa działająca przy Radzie Rodziców Zespołu Szkół i Placówek 
w Bóbrce, której przewodniczy Teresa Jasłowska. W programach 
usłyszeliśmy nie tylko popularne piosenki, ale i szereg żartów, gdyż jak 
wiemy relacje damsko męskie to wciąż niewyczerpany temat.

Gminny Dzień Kobiet 

Grupa wokalna, działająca przy GOK-u w Chorkówce (KM Kobylany)

Grupa kabaretowa
Od lewej” M. Sekuła, G. Węgrzynowski, T. Tłuściak, W. Żurkiewicz, 

K. Markiewicz, B. Pacek
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Na gminnych obchodach Dnia Kobiet nie mogło zabraknąć mężczyzn. 
Wójt Gminy Chorkówka Grzegorz Węgrzynowski, zastępca wójta 
Tomasz Tłuściak, Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka Maciej 
Sekuła, a także wiceprzewodniczący: Krzysztof Markiewicz i Wojciech 

Grupa wokalna, działająca przy GOK-u w ChorkówceGrupa kabaretowa

Grupa wokalna, działająca przy GOK-u w Chorkówce Grupa Artystyczna „Maskarada”, działająca przy GOK-u w Chorkówce 

Żurkiewicz w towarzystwie Dyrektora GOK-u Bogusława Packa złożyli 
wszystkim świętującym Paniom najserdeczniejsze życzenia.

Urząd Gminy Chorkówka

 sali sportowej Zespołu Szkół w Zręcinie 8 i 9 marca Wodbyły się eliminacje gminne Gminy Chorkówka do Pod-
karpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego. Na turniej zgło-

sili się zawodnicy w następujących kategoriach wiekowych: Gr. I - do 13 
lat - dziewczyny i chłopcy, Gr. II - od 14 lat do 16 lat - dziewczyny i chło-
pcy, Gr. III - od 17 lat do 19 lat - mężczyźni i kobiety, Gr. IV - od 20 lat do 
44 lat - mężczyźni i kobiety.
 Wyniki: Gr. I dziewczynki:  1. Gabriela Czarnota - Bóbrka Gr. I chło-
pcy: 1. Piotr Fiałkiewicz- Chorkówka, 2. Szymon Kukulski - Bóbrka, 
3. Mateusz Mrozek - Bóbrka.
Gr. II dziewczyny: 1. Kinga Guzik - Zręcin, 2. Weronika Guzik - Zrę-
cin, 3. Patrycja Guzik - Zręcin Gr. II chłopcy: 1. Dawid Siwak - Ko-
pytowa, 2. Kamil Kozak - Bóbrka, 3.Wiktor Kludacz - Chorkówka.
Gr. III chłopcy: 1.Gabriel Sajdak - Kopytowa, 2. Damian Szczur - Ko-
pytowa, 3. Konrad Malinowski - Kopytowa.
Gr. IV mężczyźni: 1. Sebastian Szuba - Żeglce, 2. Konrad Cieślak - 
Chorkówka, 3. Rafał Wójtowicz - Świerzowa P. Gr. IV kobiety: 1. Ewa 
Szuba  Gr.V mężczyźni: 1. Mirosław Guzik, 2. Zbigniew Bielawski.

 Eliminacje gminne Gminy Chorkówka do Podkarpackiej 
Olimpiady Tenisa Stołowego

Do Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego awansowały osoby, 
które w swojej kategorii wiekowej zajęły I i II miejsca. Zawody 
powiatowe w tenisie stołowym odbyły się w hali sportowej w Sieniawie 
Organizatorem turnieju był Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce, 
Zespół Szkół w Zręcinie. Dyplomy i medale ufundowane zostały przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce w ramach realizacji Gminnego 
Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Turniej prze-
prowadził i nagrody wręczyli Paweł Przetacznik - dyrektor ZS w Zrę-
cinie oraz Bogusław Pacek - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Chorkówce.

GOK Chorkówka

Gr. I chłopcy
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Dziecięcy i Młodzieżowy Konkurs  Tańca „Taneczne Talenty” 
już po raz trzeci został zorganizowany w hali sportowej przy 
Zespole Szkół w Świerzowej P. w dniach 23 i 24 marca. 

Organizatorami konkursu było Studio Tańca „At Dance” Tomasza Ber-
kowicza i Studio Tańca „Podkarpacie” Adama Berkowicza z Jasła przy 
współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce na czele z Bo-
gusławem Packiem dyrektorem. W pierwszym dniu konkursu w godzi-
nach przedpołudniowych można było podziwiać taniec towarzyski 
w wykonaniu dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Natomiast  od godz. 
14.30 zaprezentowali się uczestnicy konkursu w stylach tanecznych: 
Cheerleading, Artystyczny Taniec Akrobatyczny i Inne Formy Tane-
czne. W drugim dniu wzięły udział zespoły, duety i soliści w stylach ta-
necznych: Taniec Współczesny, Jazz, Urban Street Dance oraz Show 
Dance. W festiwalu udział wzięło około 1800 uczestników ze Strop-
kova (Słowacja) Ciężkowic, Tarnowa, Krynicy Zdroju, Biecza, Skoły-
szyna, Gorlic, Krosna, Jasła, Jaćmierza, Jarosławia, Leżajska, Mielca, 
Nowej Dęby, Nowego Sącza, Dębicy, Brzozowa, Jedlicza, Leska, Łań-
cuta, Rakszawy, Rzeszowa, Opatowa, Tuchowa, Nowej Dęby, Wielo-
pola Skrzyńskiego, Chorkówki.
Z Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce w konkursie udział 
wzięło 80 uczestników, tańczących w zespołach tanecznych „Mini 
Stokrotki” grupa starsza i młodsza, „Stokrotki”, „Venus” (2 grupy 
taneczne), „Day Stars” (2 grupy taneczne) i „Omega”.
Choreografię dla zespołów z GOK-u, przygotowali instruktorzy tańca 
Marzena Szmyd i Tomasz Berkowicz. Zespoły, działające przy GOK-u 
zajęły następujące miejsca:
- „Mini Stokrotki” grupa młodsza I miejsce w kat. do 7 lat, (Formy 
Różne, choreografia: Marzena Szmyd),  
- Mini Stokrotki” grupa starsza I miejsce w kat. do 7 lat, (Formy Różne, 
choreografia: Marzena Szmyd),  

 III Dziecięcy i Młodzieżowy Konkurs Tańca „Taneczne Talenty”

Zespół Taneczny „Omega”

Zespół Taneczny „Mini Stokrotki” grupa młodsza i starsza

Zespół Taneczny „Stokrotki”

Zespół Taneczny „Day Stars”Zespół Taneczny „Venus”

Zespół Taneczny „Venus”
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  sali Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce 29 marca Wodbyły się eliminacje gminne Konkursu Recytatorskiego 
Polskiej Poezji Patriotycznej w kategorii: szkoły podsta-

wowe klasy IV-VI oraz w kategorii klasy VII, VIII SP i III kl. gimna-
zjmum.W konkursie udział wzięli uczniowie ze szkół: Zespół Szkół i 
Placówek w Bóbrce, Zespół Szkół w Chorkówce, Szkoła Podstawowa w 
Faliszów-ce oraz Szkoła Podstawowa w Kopytowej.
Komisja Konkursowa w składzie: Jolanta Przybyła, Olga Słowik - Matys 
oraz Bogusław Pacek dyrektor GOK-u, wytypowała laureatów na Po-

 Eliminacje Gminne Powiatowego Konkursu Recytatorskiego 
Polskiej Poezji Patriotycznej

Uczestnicy konkursu z komisją konkursowąUczestnicy w kat. kl. IV-VI 

wiatowy Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej:
Kategoria SP kl. IV-VI: I miejsce: Gabriel Ciołkosz (ZSiP. Bóbrka), II 
miejsce: Gabriela Czarnota (ZSiP. Bóbrka), III miejsce: Natalia Grado-
wicz (ZS Chorkówka).
Kategoria SP kl. VII, VIII i III kl. gimn.: I miejsce: Oliwia Majka (SP 
Kopytowa), II miejsce: Maria Obłój (SP Kopytowa), III miejsce: ex 
aequo: Angelika Waliszko (SP Faliszówka), Milena Kołek (SP Kopyto-
wa).
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagro-
dy książkowe oraz wzięli udział w Powiatowym Konkursie, który odbył 
się 9 kwietnia w Internacie Zespołu Szkół w Iwoniczu.

GOK Chorkówka

- „Stokrotki” II miejsce w kat. 8-11 lat, (Formy Różne, choreografia: 
Marzena Szmyd),  
- „Venus” (w choreografii Tomasza Berkowicza) II miejsce w kat. 12-15 
lat (Urban Street Dance),
- „Venus” (w choreografii Marzeny Szmyd) III miejsce w kat. 8-11 lat 
(Formy Różne),
„Day Stars” (w choreografii Marzeny Szmyd)  I miejsce w kat. 12-15 lat 
(Formy Różne),
„Day Stars” (w choreografii Tomasz Berkowicza I miejsce w kat. 16-20 
lat (Urban Street Dance.
Taneczne zmagania oceniało Jury w składzie: Barbara Pieroń z Jastrzę-
bia Zdroju, Maciej Berger z Tarnowa, Andrzej Łukomski z Radomia 
oraz Sebastian Szul z Sanoka. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni 
medalami, dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.
    Wspaniałych tancerzy, zarówno w sobotę jak i w niedzielę dopin-
gowała licznie zgromadzona publiczność. Spośród zaproszonych gości 
imprezę zaszczycili swoją obecnością: Grzegorz Węgrzynowski Wójt 

Gminy Chorkówka, Tomasz Tłuściak Zastępca Wójta Gminy Chor-
kówka, Wioletta Klimek Sekretarz Gminy Chorkówka, Małgorzata 
Pelczar Dyrektor Zespołu Szkół w Świerzowej, Andrzej Wierdak, 
Edward Szwedo i Piotr Kozubal radni Gminy Chorkówka. W sposób 
profesjonalny Konkurs prowadził Adam Berkowicz a nagłośnienie 
i efekty świetlne imprezy zapewniła Firma Korek Sound z Jasła.
Organizatorzy dziękują dyrekcji i pracownikom Zespołu Szkół w Świe-
rzowej P. za udostępnienie obiektu i pomoc w przeprowadzeniu kon-
kursu oraz instytucjom, firmom, które przyczyniły się do organizacji 
konkursu: Gminie Chorkówka, Artystycznej Fotografii Maxmaks 
z Jasła, Kwiaciarni „Viola” z Chorkówki,  Firmie „UNI - REM” z Koby-
lan, Piekarni „Anwit” z Chorkówki, Firmie „Jafar” z Przysiek, Cukierni 
„Ania” z Chorkówki”, Cukierni „Lukresja” ze Świerzowej P. oraz Cu-
kierni „U Zofii” z Jasła. Podziękowania kierujemy również do OSP ze 
Świerzowej Polskiej i OSP z Żeglec za pomoc w organizacji.

GOK Chorkówka

Zespół Taneczny „Day Stars”
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 niedzielę 14 kwietnia w sali Gminnego Ośrodka Kultury Ww Chorkówce została otwarta wystawa XX Gminnego 
Przeglądu Twórczości Wielkanocnej. Wystawa czynna 

była do Wielkiej Soboty 20 kwietnia. W wystawie swoje prace pla-
styczne w ilości 390 szt. zaprezentowały dzieci z przedszkoli, uczniowie 
ze szkół podstawowych, mieszkańcy z Gminy Chorkówka: Niepubli-
czne Przedszkole „Misiowo” w Chorkówce, ZS i P. Bóbrka, ZS Chor-
kówka (SP i Przedszkole), SP Draganowa, SP Faliszówka, SP Kobylany, 
SP Kopytowa, SP Leśniówka, NSP Sulistrowa, ZS Świerzowa P. (SP 
i Przedszkole), ZS Zręcin, SP Żeglce oraz KGW Żeglce. Organizator 

Wystawa Twórczości Wielkanocnej w GOK-u
Przeglądu powołał komisję artystyczną w składzie: Zofia Kędzierska, 
Edyta Goryczka, Elżbieta Bystrańska, Olga Słowik - Matys, która 
dokonała oceny, przyznała specjalne wyróżnienia dla 33 prac oraz 
wyróżnienia dla 60 prac. 
Organizator składa podziękowania wszystkim nauczycielom, opieku-
nom, rodzicom oraz wszystkim innym osobom za kultywowanie tra-
dycji wielkanocnych i pomoc w przygotowaniu tegorocznej wystawy 
świątecznej.

GOK Chorkówka
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 XX Karpacka Wielkanoc
ubileuszowa XX Karpacka Wielkanoc odbyła Jsię 13 kwietnia w sali Domu Ludowego w Zrę-
cinie. Uczestniczyło w niej 15 Kół Gospodyń 

Wiejskich, 4 Stowarzyszenia: Stowarzyszenie 
Przyjazna Kopytowa, Stowarzyszenie Forum 
Inicjatyw Społecznych ze Zręcina, Stowarzyszenie 
Na Rzecz Rozwoju Wsi Szczepańcowa oraz Stowa-
rzyszenie Rozwoju Wsi „ŻE CHCĘ” z Żeglec 
i Zespół Szkół w Zręcinie. Gospodarzem Karpac-
kiej Wielkanocy było KGW w Zręcinie na czele 
z przewodniczącą Marią Słowik. Uroczystość roz-
poczęła się występem Zespołu Śpiewaczego „Na-
dzieja” ze Zręcina, który wykonał pieśni wielko-
postne oraz programem słowno muzycznym 
„Wielkopostne przesłanie” w wykonaniu Grupy 
Artystycznej „Maskarada”, działającej przy 
GOK-u. Modlitwę poprowadził i potrawy wielka-
nocne poświęcił ksiądz dr Wacław Socha - pro-

proboszcz parafii Kopytowa, radni Gminy 
Chorkówka na czele z przewodniczącym Ma-
ciejem Sekułą, Irena Soboń Przewodnicząca 
Regionalnej Rady Kobiet, Roman Piłat Prezes 
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych 
z siedzibą w Jaśle, dyrektorzy szkół, nauczy-
ciele, sołtysi, a także mieszkańcy gminy. 
Uczestnicy XX Karpackiej Wielkanocy mogli 
degustować pyszne potrawy i smakołyki, m.in. 
jajka podane na różne sposoby, babki wielka-
nocne, makowce, mazurki, serniki. Na pięknie 
udekorowanych stołach dominowały swojskie 
wyroby: wędliny, chleb, chrzan, galaretki, 
różnokolorowe pisanki.

GOK w Chorkówce

Grzegorz Węgrzynowski -Wójt Gminy Chorkówka 

boszcz Parafii Zręcin. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Bogdan 
Rzońca Poseł na Sejm RP, Maria Kurowska Członek Zarządu Wojewódz-
twa Podkarpackiego, Monika Subik Dyrektor, Etatowy Członek Zarządu 
Powiatu Krośnieńskiego, Kazimierz Gładysz i Stanisław Sajdak radni Po-
wiatu Krośnieńskiego, Grzegorz Węgrzynowski Wójt Gminy Chorkówka, 
Tomasz Tłuściak Zastępca Wójta Gminy Chorkówka, Wioletta Klimek 
Sekretarz Gminy Chorkówka, Anna Lula Skarbnik Gminy, ks. Stanisław 
Babiarz proboszcz Parafii Bóbrka oraz ks. dr Bronisław Wyczawski 

Grupa Artystyczna „Maskarada”

Zespół Śpiewaczy „Nadzieja”


