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nie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2019 
z tytułu dofinansowania w zakresie doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce 
dydaktyczne w nowo wybudowanych obiektach oświatowych lub nowych 
pomieszczeniach do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w szko-
łach/placówkach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jedno-
stki samorządu terytorialnego.

Urząd Gminy Chorkówka

z produkcji rolniczej w  roku 2019.
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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.

maja w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pod-
karpackiego w Rzeszowie odbyło się uroczyste podpisanie 
umów na dofinansowanie remontów dróg dojazdowych na 

terenach rolniczych. W bieżącym roku gmina Chorkówka otrzymała 
dotację w wysokości 68 tys. zł na modernizację dróg w miejscowości 
Poraj i Kopytowa. Środki przekazane gminom przez zarząd wojewódz-
twa pochodzą z budżetu województwa, z tytułu wyłączenia gruntów 

68 tys. zł dla gminy
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Podpisanie umowy

Jedna z nowych sal lekcyjnych

Przedstawiciele władzy wojewódzkiej i samorządowej

Dobudowana część szkoły

Zakończono prace związane z rozbudową Zespołu Szkół 
w Chorkówce. Po przerwie wakacyjnej uczniowie będą mieli 
do dyspozycji dodatkowe dwie sale lekcyjne. Koszt prac 

wyniósł 243 836,49 zł. 
Sale zostaną wyposażone w podstawowy sprzęt, a także w pomoce dy-
daktyczne. W związku z tym gmina planuje złożyć wniosek o zwiększe-

Rozbudowa Zespołu Szkół w Chorkówce 

Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego Krosno - to projekt partnerski reali-
zowany przez 6 gmin. Podmiotami uczestniczącym w proje-

kcie są: Lider - Gmina Miasto Krosno, Partner w projekcie: Gmina 
Chorkówka, Gmina Korczyna, Gmina Krościenko Wyżne, Gmina 
Miejsce Piastowe, Gmina Wojaszówka.
Jednym z pierwszych kroków podjętych w ramach jego realizacji był 
zakup nowych, przyjaznych środowisku autobusów miejskich. Kolejny 
krok to przebudowa 13 przystanków, a także montaż 6 nowych.  
W Świerzowej Polskiej przebudowa polegała m.in. na wymianie pokry-
cia dachowego, wyczyszczeniu i pomalowaniu konstrukcji stalowych, 
odnowieniu elewacji oraz ułożeniu kostki brukowej pod wiatą 

Remont przystanków i montaż nowych wiat 
przystankowych 



nostki były odpowiednio doposażone. Gmina stara się o dofinansowa-
nie ze wszystkich dostępnych źródeł. O rezultatach tych starań infor-
mujemy Państwa na bieżąco. 

Urząd Gminy Chorkówka

odwiedzenia strony www.eKrosno.pl.
Zadanie było realizowane w ramach projektu „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna - II etap”. Wartość 
podpisanej umowy na wykonawstwo wyniosła 6 mln zł.

Urząd Gminy Chorkówka

maja br. w Rzeszowie Zastępca Wójta Gminy Chorkówka 
Tomasz Tłuściak oraz Prezes OSP Kobylany Jan Mroziń-
ski odebrali z rąk Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart 

oraz Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej promesę na kwotę 460 tys. zł, na 
zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki KSRG Koby-
lany. Źródła dofinansowania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środo-
wiska: Narodowy/Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gos-
podarki Wodnej - 180.000,00 zł, dotacja krajowego Systemu Rato-
wniczo - Gaśniczego/Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji - 130.000,00 zł, środki ubezpieczeniowe - 150.000,00 zł. Dodatkowo 
300.000,00 zł z budżetu gminy Chorkówka. 
Nasi Strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych działają niemalże 
w każdej sferze życia lokalnego. Służą pomocą przy pożarach, podtopie-
niach i wypadkach. Dbają o nasze bezpieczeństwo podczas lokalnych 
uroczystości i sportowych wydarzeń. Szkolą się, podnoszą swoje kwalifi-
kacje, prowadzą działalność edukacyjną. Dlatego ważne jest aby jed-

Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.4 Niskoemisyjny transport 
miejski, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPPK.05.04.00-18-
0002/16-00 z dnia 26.04.2017 r.

Urząd Gminy Chorkówka
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przystankową. Tam zamontowano również 
nową wiatę przystankową przy Domu Ludo-
wym. W Zręcinie część przystanków została 
odnowiona, poprzez wyczyszczenie i zaimpre-
gnowanie kamienia, zamontowanie nowych 
ławek, a także koszy na śmieci. Zamontowano 
także nowe wiaty. Podobnie w Chorkówce, 
Szczepańcowej i Żeglcach. Wartość projektu 
ogółem wynosi - 38.636.883,12 zł.
Wydatki kwalifikowane - 31.288.514,94 zł.
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego wynosi 26.595.237,61 zł (85% wydat-
ków kwalifikowanych).Wkład własny (dla 
całego projektu)- 12.041.645,51 zł.
Wartość projektu dla gminy Chorkówka 

blisko - 300 tys. zł.
Dofinansowanie dla gminy Chorkówka - blisko 230 tys. zł. 
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V. 

Zakończyły się prace modernizacyjne Zakładu Uzdatniania 
Wody w Szczepańcowej. Modernizacja Zakładu przyczyni się 
do poprawy jakości wody, a także zwiększenia efektywności 

w procesie uzdatniania.
Osoby, które chciałyby poznać historię zakładu zapraszamy do 

Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody w Szczepańcowej

Promesa na zakup samochodu dla jednostki KSRG Kobylany
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Ponad 50 lat temu, wybrali Siebie na dobre i na złe, obiecali sobie 
miłość, szacunek i to, że będą razem w zdrowiu i chorobie, 
bogactwie i biedzie. Dotrzymali słowa, za co zostali odznaczeni 

medalem.
W bieżącym roku, tym niezwykłym osiągnięciem może szczycić się 22 

Złote Gody w gminie Chorkówka
pary małżeńskie. Z okazji tego imponującego jubileuszu, Wójt Gminy 
Chorkówka Grzegorz Węgrzynowski wręczył parom małżeńskim 
medale okolicznościowe za długoletnie pożycie małżeńskie, nadane 
przez prezydenta RP Andrzeja Dudę, a także gratulacje oraz upominki.
Medale zostały wręczone podczas spotkania Jubilatów, które odbyło 
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wie, Barbara i Marian Kurconiowie, Michalina i Edward Liwoszowie, 
Genowefa i Edward Majkutowie, Bolesława i Józef Mazurowie, Alina 
i Stanisław Misiakowie, Władysława i Franciszek Pęcakowie, Teresa i Jan 
Pudłowie, Zofia i Jan Sajdakowie, Stanisława i Tadeusz Socha, Janina
i Jan Wosiewiczowie, Barbara i Tadeusz Zborowscy.

Urząd Gminy Chorkówka
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się 23 maja br. w Domu Ludowym w Żeglcach.
W tym szczególnym dla wyróżnionych par 
dniu, towarzyszyli im Grzegorz Węgrzyno-
wski Wójt Gminy Chorkówka, Wioletta 
Klimek Sekretarz Gminy Chorkówka, Woj-
ciech Żurkiewicz Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Chorkówka, Grzegorz Radomski Kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego w Chorków-
ce, a także Bogusław Pacek Dyrektor Gminne-
go Ośrodka Kultury w Chorkówce.
Poczucie humoru to chyba jeden z niezbęd-
nych elementów, który gwarantuje wspólne 

Najważniejsze są wzajemny szacunek, a także 
wyrozumiałość dla współmałżonka - to ich 
recepta na udany związek.
Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnio-
nym Jubilatom, życzymy Im zdrowia, radości, 
pogody ducha i wielu lat spędzonych razem.
Podczas uroczystości medale odebrali: Maria
i Bartłomiej Bodaszewscy, Maria i Edward 
Borkowie, Maria i Franciszek Buczyńscy, 
Maria i Aleksander Czajowie, Wanda i Rudolf 
Foremny, Wanda i Eugeniusz Ginalscy, Felicja i 
Jerzy Gromkowie, Krystyna i Janusz Guziko-

życie z uśmiechem na twarzy. Śmiech, radość, dobra zabawa są często 
lekiem na całe zło. Dlatego Jubilatom poza sporą dawką wzruszeń zapro-
ponowaliśmy także trochę rozrywki, o którą zadbała grupa kabaretowa 
działająca przy Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Żeglce „Że chcę” i niez-
wykle rozśpiewany duet Ewy i Damiana Michniewskich, którzy porwali 
uczestników spotkania do wspólnej zabawy.
Czy Jubilaci zdradzili nam przepis na tak długie bycie razem?

 czerwca 2019 r. na stadionie „Victorii” Kobylany odbył się I Bieg 2Przełajowy im. ks. Stanisława Kołodzieja, w którym wzięło 
udział 75 osób, w różnych kategoriach: Bieg rodzinny - przeds-

zkolak + rodzic na dystansie 100 m, I - II na dystansie 200 m, III - IV na 
dystansie 200 m, V - VI na dystansie 400 m, VII - VIII na dystansie 1000 
m, Kategoria open kobiet i mężczyzn - bieg przełajowy na dystansie ok. 
4 km.
Uczestnicy, którzy stanęli na podium otrzymali nagrody, okolicznościo-
we medale i dyplomy. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i gadżety ufundowane przez sponsorów.
Bieg był jednym z zadań, które przygotowują Szkołę do nadania imienia 
księdza Stanisława Kołodzieja, które nastąpi 19 października 2019 r.
Mamy nadzieję, że Bieg na stałe zagości w kalendarzu imprez Szkoły  
Podstawowej w Kobylanach i za rok zobaczymy się ponownie.

Katarzyna Dołęgowska
Szkoła Podstawowa w Kobylanach

I Bieg Przełajowy im. ks. Stanisława Kołodzieja

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 wieczys-
te użytkowanie gruntu,  wpłat darowizn, odszkodowań, wpłat  za sprzedaż 
mienia komunalnego,  itp.

Informujemy, że płatności  w kasie gminy,  można dokonać za pomocą 
karty płatniczej.



„Młodzi głosują” było zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu 
publicznym. Młodzi ludzie mają swoje zdanie i poglądy. Program ten 
dał im możliwość wypowiedzenia się w ważnych sprawach dla kraju
 i wspólnoty europejskiej.

Szkoła Podstawowa w Draganowej
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Naocznym efektem akcji było 56 worków wypełnionych po brzegi 
różnymi śmieciami. Wśród znalezionych w przydrożnej fosie rzeczy, 
znalazły się również odpady elektrośmieci (dwa stare telewizory, ku-
chenka mikrofalowa).
Koordynatorem całej akcji został pan Tomasz Munia- sołtys Kopytowej. 
W podziękowaniu za pomoc w sprzątaniu zakupił kiełbaski, które 
zostały upieczone przy wspólnym grillu. Opiekunami akcji zostały pani 
Bożena Pęcak- nauczyciel przyrody, pani Katarzyna Balcerzak - nauczy-
ciel biologii, pan Sławomir Zuzak - nauczyciel geografii.

Bożena Pęcak , Katarzyna Balcerzak
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kopytowej

Takie akcje sprzątania zostały przeprowadzone także w pozostałych 
sołectwach. 

 dniach 20 - 22 maja 2019 r. uczniowie ze Szkół Podstawo-Wwych z Bóbrki, Draganowej i Żeglec, wzięli udział w ogól-
nopolskiej akcji „Młodzi Głosują”. Szkoły z gminy Chor-

kówka znalazły się pośród 500 szkół z całej Polski, które wzięły udział 
w tym programie. Uczniowie zorganizowali w swoich szkołach symula-
cję wyborów do Parlamentu Europejskiego. Organizatorem akcji było 
Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Celem działań 

Młodzi Głosują - wybory do Parlamentu Europejskiego 
2019

„Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych 
pokoleń…”

Jan Paweł II
kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi. 
Święto to corocznie przypomina nam, że jesteśmy miesz-
kańcami tej planety i musimy o nią dbać.  Aby uczcić tą 

ważną dla przyrody datę,  na terenie Kopytowej została zorganizowana 
akcja sprzątania, którą przeprowadzono w ramach gminnej akcji 
„Sprzątanie świata na terenie gminy Chorkówka - Wiosna 2019”. 
11 kwietnia 2019 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, 
nauczyciele a także przedstawiciele społeczności Kopytowej: Rada 
Sołecka, Rada Parafialna, Stowarzyszenie „Przyjazna Kopytowa”, 
KGW Kopytowa, przedstawicielki zespołu „Jutrzenka”, sportowcy 
LKS Polonii Kopytowa i strażacy OSP Kopytowa w barwnym 
korowodzie udali się w różne, wyznaczone wcześniej kierunki. Wszyscy 
zostali wyposażeni w rękawice ochronne i worki na śmieci. 

„WIOSNA 2019” Społeczność Kopytowej sprząta świat

22

Akcja zakończyła się sukcesem. Dziękujemy wszystkim za pomoc
 i zaangażowanie.

…Jak Polacy z Romami… Wycieczka Koła Przyjaciół 
Romów ,,Romano Iło” do Zakopanego i Chochołowa

28maja 2019 roku członkowie Koła Przyjaciół Romów 
,,Romano Iło”, działającego w Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Kopytowej, uczestniczyli w wycieczce do 

Zakopanego i Chochołowa. 
Pierwszym założeniem wyprawy było zwiedzanie Muzeum Tatrzań-
skiego im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem (Muzeum jest 

Edukacja
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wskazał każdemu człowiekowi możliwość odnalezienia prawdziwego 
życia oraz prawdziwej miłości i wolności. 
Uroczystości rozpoczęła msza św., w której uczestniczyła cała społe-
czność szkolna, oraz zaproszeni goście. Po zakończonej mszy św. delega-
cje złożyły wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą św. Jana Pawła 
II. Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna, poświęco-

jednym z najstarszych muzeów regionalnych w Polsce. Nazywane 
„skarbnicą Tatr i Podhala”).
Wycieczkowicze zwiedzili wystawę historyczną, etnograficzną 
i przyrodniczą. Z zaciekawieniem wsłuchiwali się w historię miasta 
i regionu, dowiedzieli się o najbardziej znanych ludziach Zakopanego - 
artystach, kompozytorach, taternikach, pisarzach itd. Znaleźli sporo 
góralskiej sztuki w tym malowidła na szkle, zrekonstruowane wnętrze 
góralskiej chaty, stroje, naczynia. Mogli podziwiać przedstawicieli fauny 
i flory oraz skały, skamieliny znalezione w Tatrach. Słowem - każdy zna-
lazł tu coś dla siebie. Naszych uczniów szczególnie zainteresowała 
historia Romów układających tatrzańskie szlaki. Po zwiedzaniu 
muzeum podróżnicy udali się do Witowa. Zjedli pyszny, domowy obiad 
w restauracji ,,U Śliwy”. Kolejnym punktem wycieczki był relaks i roz-
rywka w kompleksie basenów termalnych w Chochołowie. Warto 
podkreślić, że są to największe termy w Polsce. Dzięki malowniczemu 
położeniu tuż u stóp Tatr Zachodnich miejsce jest wyjątkowe dla każ-
dego. 
Po kilkugodzinnej zabawie i relaksie, z głową pełną wrażeń, zmęczeni 
i zadowoleni wycieczkowicze udali się do domu. 
Wyprawa stała się wspaniałym środkiem integrującym dzieci romskie
z polską społecznością szkolną, przełamującym bariery ,,inności”. Zosta-
ła zorganizowana dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji na rzecz programu Szkolnego Koła Przyjaciół Romów 
,,Romano Iło”, działającego od 2003 roku w Szkole Podstawowej 

w Kopytowej. Była jednym z założeń projektu edukacyjnego ,,Co w mej 
duszy gra!?”, realizowanego w ramach pozalekcyjnych zajęć koła. 
Wycieczkę zorganizowała nauczycielka Bożena Pęcak - niezmienny 
opiekun Koła Przyjaciół Romów ,,Romano Iło”, przy współpracy 
i zaangażowaniu nauczycieli -Ewy Bal, Doroty Jastrząb, Justyny Sajdak, 
oraz niezawodnych opiekunów romskich - Danieli Osek, Klaudii Siwak, 
Kingi Siwak oraz Patryka Siwaka.
Słowa uczestników ,,Dziękujemy za super wycieczkę!”, skierowane do 
opiekunów świadczą o kolejnej, udanej wyprawie członków koła 
,,Romano Iło”.

Bożena Pęcak
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kopytowej

 maju 2019 r. czworo uczniów ze Szkoły Podstawowej Ww Kopytowej wzięło udział w Powiatowym Konkursie 
Historycznym „Żołnierze Wyklęci na Podkarpaciu - Bo-

haterowie Nieznani” zorganizowanym przez Zespół Szkół im. Witolda 
Pileckiego  w Iwoniczu.
Konkurs, był objęty patronatem Starosty Krośnieńskiego i skierowany  
do uczniów klas VI - VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjum. 
Jego celem było upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o żołnie-
rzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II 
wojnie światowej na terenie Podkarpacia oraz propagowanie wiedzy 
o działalności drugiej konspiracji w latach 1944-1963.
Uczestnicy konkursowych zmagań rywalizowali w jednej z trzech kate-
gorii, przygotowując pracę plastyczną, pisemną lub multimedialną. 
Wszyscy nasi uczniowie, którzy zgłosili swoje prace do konkursu otrzy-
mali wysokie miejsca i  nagrody, które na uroczystym spotkaniu wręczał 
Starosta Krośnieński Pan Jan Pelczar. Podziękował on jednocześnie 
uczniom i nauczycielom za podjęcie wyzwania przywracania pamięci 
o bohaterskich Żołnierzach Wyklętych, walczących o niepodległą 
Polskę także na terenie naszej małej ojczyzny.
W kategorii pracy pisemnej I miejsce zajęła Milena Kołek za pracę o ma-
jorze Adamie Trybusie pochodzącym ze Zręcina. II miejsce zdobyła 
Oliwia Majka za pracę o najmłodszym żołnierzu wyklętym - Januszu 
Niemiec, pięcioletnim synu Antoniego i Janiny Żubryt, żołnierzy 

„Żołnierze Wyklęci na Podkarpaciu - Bohaterowie 
Nieznani” Powiatowy Konkurs Historyczny

Laureaci konkursu

niezłomnych działających w okolicach Sanoka. III miejsce otrzymał 
Damian Krzywda za pracę o Kazimierzu Człowiekowskim z Krosna.
W kategorii pracy multimedialnej II miejsce zdobyła Julia Czaja za 
prezentacje o Władysławie Baran z Teodorówki. Uczniowie przygoto-
wywali swoje prace konkursowe pod opieką nauczycieli: Agnieszki 
Brzozowskiej, Bogumiły Rogali i Sławomira Zuzaka.

Agnieszka Brzozowska
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kopytowej

maja w Szkole Podstawowej w Kopytowej obchodzono 
Dzień Patrona. Uroczystość  przebiegała  pod  hasłem „Nie 
bój się, wypłyń na głębię…” Nasz święty Patron Jan Paweł II 

przez całe swoje życie wzywał do zaufania Bogu, a swój pontyfikat 
rozpoczął słowami: „Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Te 
słowa napełniały nadzieją serca wielu ludzi. Tymi słowami Papież 

Dzień Patrona w Szkole Podstawowej w Kopytowej

17
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Jury. 31 maja 2019 r. młoda ,,Artystka” wraz z opiekunem P. Bożeną 
Pęcak uczestniczyła w pikniku w Jaśle, podczas którego odebrała 
atrakcyjne nagrody. Otrzymała plecak, album przyrodniczy i inne 
wartościowe gadżety. 

Bożena Pęcak
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kopytowej

na osobie Papieża Polaka. Uczniowie przybliżyli nam wszystkim Jego 
postać oraz zasady, którymi kierował się w życiu. W swoim nauczaniu 
wyrażał troskę o pokój, rodzinę i dzieci, udzielał nam niezwykłych wska-
zówek, np.: „Zwyciężajcie nienawiść - miłością, nieprawdę - prawdą, 
przemoc - cierpieniem”. Pouczał również, że: „Wartości człowieka nie 
mierzy się tym, co posiada, lecz tym, kim jest”. Papież kochał dzieci. Po-
kładał w nich nadzieję, ufał, że to dzieciom w przyszłości uda się zmie-
nić oblicze tego świata. W naszych sercach także powinno być miejsce 
dla kochanego Ojca Świętego, a jego osobowość, wartości, którym był 
wierny oraz miłość do drugiego człowieka i bezgraniczna ufność Bogu, 
niech będzie dla nas inspiracją i pomocą w zmaganiu się z trudnościami.
Część artystyczną zakończył taniec dzieci dla Ojca Świętego. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim gościom, uczniom i rodzicom, którzy tego dnia 
poświęcili swój czas aby przeżywać z nami tę uroczystość.

Lucyna Capała
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kopytowej

Sukces plastyczny Aurelii Muni z SP w Kopytowej
czennica Szkoły Podstawowej w Kopytowej - Aurelia Munia Uuczestniczyła w Konkursie Plastyczno – Ekologicznym pt: 
,,Odnawialne źródła energii”, zorganizowanym przez 

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki (Gmina Chorkówka jest jedną z 22 
gmin należących do Związku).  Praca Aurelii została nagrodzona przez 

 dniach 6-8 czerwca 2019 roku WMartyna Jakieła i Emilia Wierdak  
uczennice klasy VIII z Kobylan 

pod opieką pani Katarzyny Dołęgowskiej oraz 
Szymon Jakubowski uczeń kl. VIII ze Zręcina 
pod opieką pani Beaty Bodaszewskiej wyjechali 
do Łodzi na uroczyste podsumowanie XVIII 
Ogólnopolskiego Konkursu „Arsenał Pamięci”, 
którego zostali Laureatami. Uczniowie  otrzyma-
li atrakcyjne  nagrody, a także uczestniczyli w cie-
kawej  wycieczce po regionie łódzkim.
Martyna Jakieła za pracę „Wspomnienia mojej 
prababci Józefy Hacz” i Szymon Jakubowski  za 
pracę „Dziękuję Bogu, że przeżyłam - wspomnie-
nia pani Władysławy Czekańskiej” otrzymali wy-

LAUREACI „ARSENAŁU PAMIĘCI”

różnienia specjalne i dodatkowe nagrody. Taki zaszczyt spotkał tylko kilku 
uczniów z całej Polski.
Spotkanie podsumowujące konkurs zorganizowane w Łodzi było wspaniałą 
lekcją historii. We czwartek, 6 czerwca uczestniczyliśmy w spotkaniu 
z gościem specjalnym - druhną Gryzedą Studnicką pseudonim „Zela” - 
uczestniczką powstania warszawskiego, harcerką Szarych Szeregów. Wierna 
przysiędze, że będzie zawsze niosła pomoc bliźnim, służyła jako sanitariu-
szka w powstaniu. Mimo iż od tego wydarzenia upłynęło 75 lat, doskonale 
pamięta wybuch niemieckiego czołgu - pułapki, podczas którego zginęło 
300 żołnierzy i cywilów, ze szczegółami wspomina wydarzenia ze swojej, 
jakże trudnej młodości.
W drugim dniu - w ramach nagrody - wzięliśmy udział w wycieczce po re-
gionie łódzkim.
W sobotę 8 czerwca 2019 r. w Sali Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi odbyło 
się spotkanie pokoleń, czyli uroczyste podsumowanie XVIII Ogólno-
polskiego Konkursu „Arsenał Pamięci”.
Uczestnikami spotkania byli wyjątkowi goście: harcerze Szarych Szeregów, 
Jaworzniacy, Żołnierze Niezłomni oraz Sybiracy. Z roku na rok jest ich 
wśród nas coraz mniej. Rozpoczynając spotkanie harcmistrz Krzysztof Jaku-

biec powiedział: „W każdym polskim domu istnieje wiele drobnych, z pozo-
ru niewiele znaczących przedmiotów - pożółkłe fotografie, dokumenty, 
ukryte na dnie szafy czy szuflady drobiazgi. Na ich widok oczy babci czy 
dziadka nabierają blasku lub wypełniają się łzami wzruszenia. Poznajmy 
dzieje tych rekwizytów historii, których znaczenia nawet się nie domyślamy 
a które były niemym świadkiem najważniejszych dla kogoś przeżyć. Strzęp 
materiału może okazać się opaską powstańczą. Okruszek zaschniętego chle-
ba może być wspomnieniem głodowych lat wojennej lub wygnańczej tuła-
czki. Wyblakła fotografia może okazać się jedynym śladem istnienia kogoś, 
kto życie swoje ofiarował na Ołtarzu Ojczyzny”.
Ogólnopolski konkurs „Arsenał Pamięci” to bardzo cenna inicjatywa, a naj-
bardziej cieszy fakt, że chcą brać w niej udział młodzi ludzie. To napawa 
optymizmem i daje nadzieję, że nasza piękna chociaż bolesna przeszłość nie 
zostanie zapomniana. 
Wyjazd był dla nas bardzo atrakcyjny i ciekawy. Naprawdę warto brać udział 
w konkursach, które nie tylko wzbogacają wiedzę ale i przynoszą wiele 
satysfakcji. 

Katarzyna Dołęgowska
Szkoła Podstawowa w Kobylanach
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 piątek 10 maja w Ośrodku Kul-Wtury w Dukli odbył się Powiato-
wy Konkurs Piosenki Znanej 

i Lubianej. Gminny Ośrodek Kultury w Chor-
kówce reprezentowały w konkursie solistki, 
biorące udział w zajęciach wokalnych pod kier. 
Magdaleny Makiel: Laura Babirecka, Maja 
Kurowska, Magdalena Munia oraz Daria 
Samborowska, będąca członkiem Grupy Arty-
stycznej „Maskarada” pod kier. Alicji Zając. 
W kategorii dorosłych wystąpiła Katarzyna 
Ciołkosz.
Wyróżnienia w swoich kategoriach wieko-
wych zdobyły: Laura Babirecka, Magdalena 

 Udział solistów z Gminy Chorkówka w Powiatowym 
Konkursie Piosenki Znanej i Lubianej w Dukli

Munia, Daria Samborowska i Katarzyna Cioł-
kosz.
Dziękujemy reprezentantkom Gminnego 
Ośrodka Kultury w Chorkówce za udział 

w konkursie. Serdecznie gratulujemy nagro-
dzonym i wszystkim życzymy dalszych suk-
cesów.

GOK w Chorkówce

Wyróżnienie w Małogoszczy III miejsce w Goleniowie

espół taneczny „Omega”, działający przy Gminnym Ośrodku ZKultury w Chorkówce 27 kwietnia wziął udział w XXV Ogól-
nopolskich Konfrontacjach Zespołów Tanecznych w Mało-

goszczy w woj. Świętokrzyskim. Zespół wytańczył wyróżnienie w cho-
reografii Tomasza Berkowicza w kategorii tanecznej: inne formy po-
wyżej 16 lat. W konfrontacjach tanecznych wzięło udział 1000 uczest-
ników w 107 prezentacjach tanecznych, które oceniało profesjonalne 
jury w składzie: Piotr Galiński (przewodniczący), Martyna Hickiewicz, 
Michał Milewski i Mariusz Jasuwenas. 

Sukcesy zespołu tanecznego „Omega”
Kolejnym sukcesem zespołu było zdobycie trzeciego miejsca podczas 
Mistrzostw Polski WADF w kategorii mini zespoły w stylu urban street 
dance fushion show w choreografii Hip Hop Tango. Ten sukces oraz 
wiele wcześniejszych zespół zawdzięcza przede wszystkim Tomaszowi 
Berkowiczowi instruktorowi, choreografowi zespołu. Mistrzostwa 
odbyły się w Goleniowie w woj. zachodniopomorskim w dniach 11-12 
maja br.

GOK w Chorkówce

Wydarzenia kulturalno-sportowe
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minny Ośrodek Kultury w Chorkówce 16 maja br. był Gorganizatorem kolejnej edycji Festiwalu Piosenki Obcojęzy-
cznej. W festiwalu udział wzięli dzieci i młodzież z terenu 

gminy Chorkówka, powiatu krośnieńskiego i powiatu jasielskiego. 
Uczestnicy śpiewali piosenki w języku angielskim. Poziom wykonania 
utworów był bardzo wysoki, wszyscy byli świetnie przygotowani. Komi-
sja w składzie: Dorota Świstak (dyrektor GOK w Iwoniczu Zdroju), 
Olga Słowik - Matys (absolwentka filologii angielskiej, tłumacz jęz. 
ang.), Adam Zajdel (nauczyciel muzyki) oraz Damian Michniewski 
(muzyk) po przesłuchaniu wszystkich prezentacji przyznała miejsca 
i wyróżniła następujące osoby:
Kategoria szkoły podstawowe kl. I-III: I MIEJSCE: Magdalena Kiełtyka 
(GOK Chorkówka), II MIEJSCE: Klara Dziura (SP Dobieszyn), 
III MIEJSCE: Oliwier Wieczorek (SP Jedlicze), Rafał Soboń (GOK 
Chorkówka).
Kategoria szkoły podstawowe kl. IV-VI: GRAND PRIX festiwalu otrzy-
mała Magdalena Munia (Klub Młodzieży w Kobylanach). I MIEJSCE: 
Kamila Zawada (SP Szebnie), II MIEJSCE: Milena Bogaczyk (SP Iwo-
nicz), Karolina Polak ( Jasielski Dom Kultury), III MIEJSCE: Oliwia 
Garbacik (SP Długie) WYRÓŻNIENIE: Natalia Bęben (GOK Kor-
czyna), Gabriel Ciołkosz (ZS i P. Bóbrka), Łucja Trybus (ZS i P. Bóbrka)
Kategoria szkoły podstawowe kl. VII, VIII i III kl. gimnazjalne: I MIEJ-
SCE: Weronika Dębska (Studio Tańca i Muzyki AT Dance w Jaśle), 

 Festiwal Piosenki Obcojęzycznej

II MIEJSCE: Gabriela Kmon (GOK Korczyna), III MIEJSCE: Kinga 
Kinel (SP Iwonicz), Lilianna Wyczesany (ZS Zręcin), WYRÓŻNIE-
NIE: Emilia Tomoń (ZS Świerzowa P.).
Laureaci festiwalu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce.

GOK w Chorkówce

Uczestnicy w kat. kl. I-III z wójtem Gminy i komisją konkursową

Uczestnicy w kat. kl IV-VI Uczestnicy w kat. kl VII, VII i kl. III gim.

radycyjnie w maju od pokoleń strażacy uroczyście obchodzą TDzień Strażaka, czcząc przy tym swego patrona Świętego Flo-
riana. Gminne uroczystości z okazji Dnia Strażaka, przy pięk-

nej, słonecznej pogodzie zorganizowane zostały 18 maja 2019 r. Gospo-
darzem tegorocznego strażackiego święta była jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Żeglcach. W uroczystości udział wzięły delegacje jed-
nostek OSP z terenu gminy Chorkówka wraz z pocztami sztandarowy-
mi oraz gościnnie zaprzyjaźniona z żeglecką jednostką delegacja straża-
ków z OSP Głowienka, także ze sztandarem. Obchody Dnia Strażaka 

Gminny Dzień Strażaka
rozpoczęto uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym w Żeglcach, 
odprawioną przez proboszcza Parafii ks. prałata Jana Luchowskiego, 
który wygłosił także piękną homilię. Po mszy świętej strażacy oraz za-
proszeni goście przemaszerowali na plac przed domem ludowym. Tam 
odbyła się oficjalna część strażackich uroczystości, która rozpoczęła się 
złożeniem meldunku przez Komendanta Gminnego ZOSP RP w Chor-
kówce druha Adama Łukaszewskiego, Prezesowi Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Krośnie druhowi Janowi Kilarowi, po czym 
odegrany został hymn Związku. Powitania wszystkich uczestników 
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uroczystości, w tym zaproszonych gości dokonał Prezes Zarządu Od-
działu Gminnego ZOSP RP w Chorkówce dh Kazimierz Gładysz, 
który następnie wygłosił referat okolicznościowy. W swym wystąpieniu 
przedstawił m.in. organizację i działalność gminnej strażackiej organi-
zacji, w tym podległych 15-tu jednostek OSP. Stwierdził, iż strażacy 
ochotnicy z gminy Chorkówka na swe święto przychodzą w poczuciu 
dobrze spełnionego obowiązku, wypełnionego humanitarną, bezinte-
resowną służbą, charakteryzującą się stałą i ofiarną gotowością służenia 
w potrzebie w myśl strażackiego zawołania „Bogu na chwałę, ludziom 
na pożytek”. Przekazał także serdeczne słowa podziękowania władzom 
samorządowym gminy, poprzednich i obecnej kadencji za wydzielanie 
w budżecie gminy środków finansowych na cele ochrony przeciwpo-
żarowej, w tym działalność podległych jednostek OSP oraz za 
tworzenie bardzo dobrego klimatu dla rozwoju ochotniczego pożarnic-
twa. Podziękował również przedstawicielom władz zwierzchnich 
Związku OSP RP oraz Państwowej Straży Pożarnej za udzielaną mery-
toryczną i finansową pomoc oraz bieżącą bardzo dobrą współpracę. 
Ważnym akcentem uroczystości było wręczenie zasłużonym druhom 
odznaczeń strażackich. Złotym medalem „za zasługi dla pożarnictwa” 
odznaczony został druh Mariusz Wityński, brązowymi medalami „za 
zasługi dla pożarnictwa” udekorowani zostali druhowie: Anna Łopat-
kiewicz, Marcin Krzywda i Mateusz Węgrzynowski. Odznakę „Strażak 
Wzorowy” otrzymał dh Modest Gunia. Ponadto, w zależności od stażu 
służby w szeregach OSP wręczone zostały odznaki „za wysługę lat”, 
które otrzymali druhowie: 45 lat- Jan Filip, 35 lat - Jan Wierdak, 20 lat- 
Paweł Fruga, Marcin Laskoś, Mariusz Wityński i Jakub Węgrzyn, 10 lat - 
Magdalena Dubis, Przemysław Dubis, Katarzyna Jagieło, Jarosław Ka-
sza, Anna Łopatkiewicz, Krzysztof Łopatkiewicz i Wojciech Waliszko. 
Wśród dostojnych gości uroczystości znaleźli się: Poseł na Sejm RP Bog-
dan Rzońca, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kroś-

nie dh Jan Kilar, Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego KM PSP 
w Krośnie st. kpt. Krzysztof Szczęsny, radny Rady Powiatu Krośnień-
skiego Stanisław Sajdak, Proboszcz Parafii Żeglce ks. prałat Jan Lucho-
wski, Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka Maciej Sekuła, radna 
Rady Gminy, zarazem sołtys wsi Żeglce Iwona Skalska, Wójt Gminy 
Chorkówka Grzegorz Węgrzynowski wraz ze swoim zastępcą Toma-
szem Tłuściakiem, Dyrektor GOK w Chorkówce Bogusław Pacek, Dy-
rektor Szkoły Podstawowej im. Karola Klobasy-Zrenckiego w Żeglcach 
Roman Skowron, przewodnicząca KGW w Żeglcach Halina Kochań-
ska, prezes Stowarzyszenia „Że Chcę” Olga Matys-Słowik. W swych wy-
stąpieniach goście podziękowali druhom za ich społeczną służbę, a także 
złożyli życzenia powodów do radości, ludzkiej życzliwości, przyjaciół 
w działaniu, społecznego uznania oraz satysfakcji z wypełnianych 
zadań. Ratownikom życzono bezpiecznych powrotów z akcji.

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chorkówce
dh Kazimierz Gładysz

dbył się on 19 maja 2019 roku. Tegoroczna kapryśna pogoda Omajowa tym razem dopisała. Na scenie zaprezentowało się 
dwóch solistów, dwie schole, jeden duet oraz dwanaście zes-

połów i jeden chór. Artyści wykonali najpiękniejsze pieśni poświęcone 
Matce Bożej oraz piosenki  pielgrzymkowe.
Przed zgromadzoną publicznością zaprezentowali się: Ksiądz pro-
boszcz Parafii Bóbrka -Stanisław Babiarz, Schola z Bóbrki, Kapela Lu-
dowa „Ropiorze”z Bóbrki, Zespół Śpiewaczy „Bobrzanie” z Bóbrki, 
Zespół Śpiewaczy „Chorkowianie” z Chorkówki, Ewa Kłos, Zespół 
Śpiewaczy „Rogowice” z Rogów, Zespół Śpiewaczy „Jarzębina” z Pio-

III Przegląd Pieśni Maryjnych i Pielgrzymkowych 
w Bóbrce 

trówki, Zespół Śpiewaczy „Wietrznianki” z Wietrzna, Zespół Śpiewa-
czy „Seniorzy” ze Świerzowej Polskiej, Zespół Śpiewaczy „Kamratki” 
z RCKP w Krośnie, Zespół Śpiewaczy „Dworzanie” z Łubna, Zespół 
Śpiewaczy „Głojszczanie” z Głojsc, Zespół Śpiewaczy „Nadzieja” ze Zrę-
cina, Zespół Śpiewaczy „Zalaski” z Zalesia, Bogusław Szczurek i Janina 
Więcek, Schola z Makowisk, Chór „Legato” działający przy Stowarzy-
szeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Szczepańcowa.
Gości powitał gospodarz wsi sołtys Stanisław Czarnota.
W rolę konferansjera wcielił się Bogusław Pacek - Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Chorkówce.



Podczas mszy rozpoczynającej Przegląd, w kościele parafialnym 
zaśpiewał Chór „Chorus” z Korczyny.
Podczas Przeglądu nie mogło zabraknąć kuchni regionalnej, swoje 
wyroby prezentowali także rękodzielnicy.
Dziękujemy księdzu proboszczowi, paniom z Koła Gospodyń 
Wiejskich z Bóbrki i Niżnej Łąki, Ochotniczej Straży Pożarnej z Bóbrki, 
Radzie Parafialnej z Bóbrki, Komitetowi Budowy Kościoła w Niżnej 
Łące, Radzie Rodziców Zespołu Szkół i Placówek w Bóbrce, Radzie 
Sołeckiej, Zarządowi Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bóbrka oraz 
rękodzielnikom. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się 
w jakikolwiek sposób do organizacji tej naszej już cyklicznej uroczys-
tości. Do zobaczenia za rok.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bóbrka

13Wydarzenia kulturalno-sportowe

Zespół Śpiewaczy „Bobrzanie”

Kapela Ludowa „Ropiorze” Schola z Bóbrki wraz z ks. proboszczem

W sali Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce 24 maja 
br. odbyło się spotkanie pn. „Bezpieczne dziecko w szkole, 
w domu i na drodze”. W spotkaniu, które prowadziła 

Anna Kukawska aktorka z serialu „Policjantki i Policjanci”, wzięli udział 
uczniowie z Zespołu Szkół w Chorkówce, ze Szkoły Podstawowej ze 
Zręcina i z Żeglec. Poruszane były ważne tematy związane z przeciw-
działaniem problemowi alkoholowemu.
Omówiła również problem narkotyków, dopalaczy i palenia papiero-
sów przez młodzież. Z uwagi, że jest aktorką przeprowadziła kilka za-
baw edukacyjnych w postaci wywiadów w kilkuosobowych grupach 
oraz zabawę pt. „Impro”. Zabawa ta polegała na improwizowaniu wypo-
wiedzi, których mottem były zagadnienia alkoholizmu, narkomanii 
i nikotynizmu.

GOK w Chorkówce

 Spotkanie profilaktyczne ”Bezpieczne dziecko w szkole, 
w domu i na drodze”

Anna Kukawska - aktorka i Bogusław Pacek - dyrektor GOK Uczestnicy spotkania

Zabawy edukacyjne prowadzone przez aktorkę
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maja 2019 roku przy pięknej słonecznej pogodzie odbył się 
Piknik Rodzinny w Świerzowej Polskiej z okazji Dnia Mat-
ki, Dnia Ojca i Dnia Dziecka. Organizatorami tej plenero-

wej imprezy byli: Zespół Szkół w Świerzowej Polskiej, radni miejsco-
wości Świerzowa Polska Alina Celej i Piotr Kozubal, sołtys Bogusława 
Kawalec wraz z Radą Sołecką, Kołem Gospodyń Wiejskich i OSP 
w Świerzowej Polskiej oraz GOK-iem w Chorkówce.
Swoją obecnością zaszczycili nas Wójt Gminy Chorkówka Grzegorz 
Węgrzynowski i niektórzy sponsorzy.
Uroczystość rozpoczęła się o 14.30 gorącym powitaniem zebranych go-
ści przez panią dyrektor oraz pana wicedyrektora Zespołu Szkół w Świe-
rzowej Polskiej. Imprezę uatrakcyjniły dzieci i młodzież szkolna swoimi 

Piknik Rodzinny w Świerzowej Polskiej
występami w różnych kategoriach, m.in.: recytacja, śpiew, scenki teatral-
ne, taniec, balet, gra na instrumentach, występ chóru, pokaz judo. Nie 
zabrakło również atrakcyjnych konkurencji: przeciąganie liny: mamy 
kontra tatusiowie, rozgrywki szachowe, konkurs plastyczny: „Mój sklep 
zielony koszyk”. Rada Sołecka, Koło Gospodyń zapewniły obfity bufet 
a rodzice uczniów ze szkoły i przedszkola postarali się o pyszne ciasta. 
Całkowity dochód z pikniku przeznaczony będzie na zorganizowanie 
uroczystości 600-lecia Świerzowej Polskiej, która odbędzie się 28 wrześ-
nia 2019 r.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim za przybycie i wsparcie 
finansowe.

Tekst i foto:organizatorzy
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maja obchodzimy Dzień Działacza Kultury. Kilka dni 
przed tym świętem odbył się Powiatowy Dzień Działacza 
Kultury. Spotkanie zorganizowano by podziękować i uho-

norować naszych lokalnych twórców, animatorów, ludzi kultury.  
Od kilku lat Starosta Krośnieński przyznaje nagrody za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kul-
tury.
Tak jak w latach minionych takie wyróżnienia są przyznawane także 
działaczom i animatorom z naszej gminy. W tym roku nagrodzono:  
Amatorską Grupę Artystyczno-Kabaretową „Że Chcę”, działającą przy 
Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Żeglce - za osiągnięcia w dziedzinie twór-
czości artystycznej, upowszechnianie i ochronę kulturalnych wartości 
i dziedzictwa. Ewa Kłos otrzymała Dyplom Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego za szczególne zasługi w upowszechnianiu 
kultury muzycznej.

Urząd Gminy Chorkówka

Powiatowy Dzień Działacza Kultury 
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Nagrodzeni działacze kultury z przedstawicielami władzy samorządowej

o raz pierwszy na Kompleksie Boisk Sportowych w Chorkówce P29 maja br. odbyły się Biegi szlakiem Ignacego Łukasiewicza. 
Organizatorami biegów był Gminny Ośrodek Kultury w Chor-

kówce i UKS „Orlik” Zręcin. W biegach uczestniczyło 155 zawodni-
czek i zawodników, reprezentujących wszystkie szkoły podstawowe z te-
renu Gminy Chorkówka. Biegi odbyły się na różnych dystansach 
i w różnych kategoriach wiekowych. Nagrody rzeczowe dla uczestników 
biegów, którzy zajęli miejsca I-V ufundowali Gminny Ośrodek Kultury
i Klub Sportowy UKS „Orlik” Zręcin, a okolicznościowe medale otrzy-
mali laureaci za miejsca I-III. Dyplomami uhonorowano biegaczy za za-
jęcie miejsc I-X. Spośród wszystkich uczestników biorących udział 
w biegach, rozlosowano m.in. piłki nożne i piłki siatkowe oraz bidony. 
W ceremonii wręczania nagród uczestniczyli: Grzegorz Węgrzynowski 
Wójt Gminy Chorkówka, Tomasz Tłuściak Zastępca Wójta Gminy 
Chorkówka, Krzysztof Markiewicz Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Chorkówka, Bogusław Pacek Dyrektor GOK-u oraz Adam Przybysz 

 Biegi szlakiem Ignacego Łukasiewicza w Chorkówce
Prezes UKS „Orlik” Zręcin, sędzia główny zawodów. 
Organizator biegów dziękuje Firmie „UNI-REM” Zbigniew Szarota 
z Kobylan oraz Firmie „DELTA” Bartłomiej Ciupa ze Zręcina za pomoc 
finansową w organizacji biegów.
Wyniki Biegów: 200 m  DZIEWCZYNY,  rocznik 2009 i młodsi: 
1. Maja Szala (SP Faliszówka), 2. Milena Wierdak (SP Kobylany), 
3. Julita Nitka (ZS Świerzowa P.).
200 m  CHŁOPCY,  rocznik 2009 i młodsi: 1. Kacper Wilk (ZS Świe-
rzowa P.), 2. Fabian Jastrząb (SP Kopytowa), 3. Oliwier Adamik (SP 
Zręcin).
400 m  DZIEWCZYNY,  rocznik 2008: 1. Julita Marszał (SP Fali-
szówka), 2. Weronika Szmist (SP Szczepańcowa), 3. Emilia Krako-
wiecka (SP Faliszówka).
600 m CHŁOPCY,  rocznik 2008: 1. Sebastian Węgrzynowski (ZS 
Chorkówka), 2. Jakub Martyka (SP Kobylany), 3. Wiktor Grzesik (SP 
Kopytowa).
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600 m DZIEWCZYNY, rocznik 2007: 1. Sara Kludacz (SP Fali-
szówka), 2. Zuzanna Woźniak (SP Szczepańcowa), 3. Paulina Tarno-
wska (SP Szczepańcowa).
800 m CHŁOPCY, rocznik 2007: 1. Miłosz Biały  (SP Kobylany), To-
biasz Jastrząb (SP Kopytowa), 3. Dawid Zuzak (SP Zręcin).
600 m DZIEWCZYNY, rocznik 2006: 1. Paulina Macieik (SP Zrę-
cin), 2. Kamila Zając (SP Zręcin), 3. Oliwia Mocek (SP Kobylany).
1000 m CHŁOPCY, rocznik 2006: 1. Konrad Czuchrzyński (SP 
Żeglce), 2. Bartłomiej Jastrząb (ZS Świerzowa P.), 3. Wojciech Guzik 
(SP Zręcin).
600 m DZIEWCZYNY, rocznik 2005: 1. Karolina Kludacz (ZS 
Chorkówka), 2. Weronika Guzik (SP Zręcin), 3.  Julia Uliasz (SP Szcze-
pańcowa).
1200 m CHŁOPCY, rocznik 2005: 1. Dominik Prętnik (ZS Chor-
kówka), 2. Eryk Czebieniak (SP Szczepańcowa), 3. Wojciech Liwosz 
(ZS Chorkówka).
800 m DZIEWCZYNY, rocznik 2004: 1. Monika Wiklowska (SP 
Zręcin), 2. Maria Obłój (SP Kopytowa), 3. Aleksandra Penar (SP Zrę-
cin).
1200 m CHŁOPCY, rocznik 2004: 1. Krzysztof Samborowski (ZS 
Chorkówka), 2. Szymon Skrzęta (SP Draganowa), 3. Patryk Słowik (SP 
Draganowa).

800 m DZIEWCZYNY, rocznik 2003: 1. Oliwia Wilk (Gimnazjum 
Świerzowa P.), 2. Karolina Foremny (ZS Zręcin), 3. Małgorzata 
Wierdak (ZS Zręcin).
1200 m CHŁOPCY, rocznik 2003 : 1. Adrian Mastej (ZS Świerzowa 
P.), 2. Kornel Filip (ZS Zręcin), 3. Konrad Ochała (SP Żeglce).

GOK w Chorkówce

 sali sportowej Zespołu Szkół w Zręcinie 7 czerwca br. Wodbyła się Spartakiada Przedszkolaków. Organizatorami 
tej imprezy sportowej był Zespół Szkół w Zręcinie 

i Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce. W spartakiadzie uczestni-
czyły drużyny: „Smerfy” z Samorządowego Przedszkola „Baśniowa 
Kraina”, działającego przy Zespole Szkół w Chorkówce, „Orzełki” z Sa-
morządowego Przedszkola, działającego przy Zespole Szkół w Świerzo-
wej P. , „Tygrysy” z Samorządowego Przedszkola w Zręcinie i „Tęczowa 
Zerówka” z Zespołu Szkół w Zręcinie. 
Przygotowane zostały transparenty i okrzyki zagrzewające do walki. Po 
uroczystym powitaniu przez Pawła Przetacznika dyrektora szkoły oraz 
Grzegorza Węgrzynowskiego Wójta Gminy Chorkówka i Bogusława 
Packa dyrektora GOK-u, wszystkie drużyny ubrane w specjalnie przy-
gotowane koszulki, wzięły udział w krótkiej rozgrzewce i rozpoczęła się 
rywalizacja zespołowa. Przedszkolaki miały okazję do wykazania się 
w dwunastu konkurencjach: wyścigi rzędów, wyścigi z woreczkami, 
z piłką do ręcznej, z piłką do siatkówki, toczenie piłki pod nogami, bieg 
przez bramkę, hula hop, szarfa, slalom z piłką, przeciąganie liny oraz 
tunel. Konkurencje sportowe prowadził Mirosław Guzik nauczyciel 
z ZS w Zręcinie. Po zakończeniu zawodów wszystkie dzieci otrzymały 
medale, drużyny za zajęcie I, II i III miejsca puchary. Przygotowany zo-
stał również słodki poczęstunek dla uczestników imprezy. Wyniki spar-
takiady przedstawiają się następująco:

 Spartakiada Przedszkolaków w Zespole Szkół w Zręcinie

Powitanie uczestników spartakiady

- I miejsce: „Tygrysy” Samorządowe Przedszkole- ZS  w Zręcinie,
- II miejsce: ”Orzełki” Samorządowe Przedszkole - ZS w Świerzowej P.,
- III miejsce: „Smerfy” Samorządowe Przedszkole „Baśniowa Kraina” - 
ZS w Chorkówce,
- IV miejsce: „Tęczowa Zerówka”  ZS w Zręcinie.

GOK w Chorkówce 
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maja br. na Kompleksie Boisk Sportowych w Chorkówce 
odbyła się Rodzinna Majówka na sportowo, zorganizowana 
z okazji Dnia Dziecka. Było tanecznie (wystąpiły grupy 

taneczne działające przy GOK-u w Chorkówce), sportowo, słodko 
i bardzo zabawnie. Dzieci, a także odważni dorośli wzięli udział w kon-
kurencjach sportowych takich jak biegi, skok w dal, skoki na skakance 
czy kręcenie hula-hop. Dzieciaki mogły zjeżdżać na dmuchanej zjeż-
dżalni, pomalować twarze, robić bańki mydlane, a także zjeść smakołyki 
serwowane przez Wielobranżową Spółdzielnię Socjalną „Maks” 
w Chorkówce.

Sportowa majówka z gminą Chorkówka

31

Zabawy animacyjneMłode artystki udzielające pierwszego wywiadu

Słodki poczęstunek Premiera filmu w Gminie Chorkówka

Dzieci bawiły się wyśmienicie. Równie dobrze bawili się dorośli szcze-
gólnie ci, którzy odkryli na nowo w sobie dziecięcą radość. O muzykę, 
konferansjerkę, a także zdyscyplinowanie rozbieganych i roześmianych 
zawodników zatroszczył się Bogusław Pacek Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Chorkówce, pracownicy tej instytucji, a także Kom-
pleksu Boisk Sportowych.
Po sportowych zmaganiach odbyła się projekcja filmu „Łukasiewicz 
nafciarz romantyk”, w której udział wziął producent Bogdan Adam 
Miszczak.

Urząd Gminy Chorkówka


