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Aktualności2

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

lipca br.  w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie, 
Wójt Gminy Chorkówka Grzegorz Węgrzynowski oraz 
Skarbnik Gminy Anna Lula podpisali  z Dyrektor 

Departamentu Funduszu Sprawiedliwości Urszulą Dubejko umowę na 
dofinansowanie w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz 
Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.
Ze środków finansowych pozyskanych w ramach dofinansowania, a tak-
że wkładu własnego gminy w wysokości blisko 4 tys. zł zakupionych zo-
stanie: 72 pary rękawic strażackich, 14 par butów skórzanych specjal-

22 tys. zł z Funduszu Sprawiedliwości na sprzęt ratowniczy dla 
naszych gminnych strażaków

24

nych. Obuwie, które stanowi podstawowy element ochrony kończyn 
dolnych  strażaka podczas akcji, będzie wykonane z solidnego i odpor-
nego na zniszczenia materiału, z wysoką odpornością termiczną. Taki 
sprzęt niezbędny jest podczas niesienia pomocy poszkodowanym.
Dodatkowo zakupione będą: 3 kominiarki ułatwiające pracę w strefie 
zagrożenia oraz 10 odcinków węży tłocznych W 52 i 8 odcinków węży 
tłocznych W 75.

Urząd Gminy Chorkówka

iłownie zewnętrzne cieszą się sporą Spopularnością. Powstają w wielu miej-
scowościach, także u nas. Ta forma akty-

wności fizycznej jest przeznaczona dla osób
w każdym wieku. Wystarczy trochę odwagi, 
motywacji oraz chęci zadbania o własne 

Siłownie w Leśniówce i Faliszówce 
zdrowie. Teraz kolej na Leśniówkę i Fali-
szówkę, dzięki środkom finansowym, które 
gmina pozyskała w ramach „Programu roz-
woju małej infrastruktury sportowo-rekrea-
cyjnej OSA 2019”. W tych miejscowościach 
zostaną zamontowane urządzenia do 

sierpnia br. podczas XI sesji Rady Gminy Chorkówka VIII 
kadencji, uroczyste ślubowanie złożył Jerzy Szczur, który 
21 lipca br. został wybrany na radnego w wyborach 

uzupełniających w okręgu wyborczym nr 14 w Zręcinie. Panu Jerzemu 

Zmiany w składzie Rady Gminy Chorkówka 

12 Szczurowi życzymy powodzenia oraz sukcesów w sprawowaniu tej 
odpowiedzialnej funkcji.
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uż od kilku lat na zakończenie roku szkolnego najlepsi uczniowie ze Jszkoły w Kopytowej udają się w nagrodę na wycieczkę. Warunek jaki 
trzeba spełnić to uzyskanie promocji z wyróżnieniem do następnej 

klasy. W tym roku takich uczniów było 25. Dnia 14 czerwca pod opieką 
P. Ewy Bal i P. Agnieszki Brzozowskiej uczniowie wybrali się do Artkina 
w Krośnie, gdzie obejrzeli film „Praziomek”, a po seansie udali się na 
smaczne lody. Tego rodzaju inicjatywa sprawia, że uczniowie czują się 
dodatkowo wyróżnieni i docenieni za ciężką całoroczną pracę, a także 
zmotywowani do podjęcia tego wysiłku w nowym roku szkolnym.

Aneta Kołek
SP w Kopytowej

Wycieczka wyróżnionych uczniów

arszcz Sosnowskiego jest problemem dla mieszkańców wielu Bgmin. Rozrasta się w niebywałym tempie, a jego zwalczanie jest 
niebezpieczne ponieważ barszcz wytwarza silne toksyny, po-

wodujące poważne oparzenia. Barszcz Sosnowskiego jest rośliną niez-
wykle kłopotliwą, która w sposób inwazyjny zajmuje coraz większe 
obszary. Na terenie gminy Chorkówka obserwuje się występowanie tej 
rośliny w dużym natężeniu zwłaszcza wzdłuż brzegów rzeki Jasiołki. Jak 
co roku, gmina Chorkówka zleciła w ramach zapytania ofertowego 
przeglądnięcie brzegów tej rzeki na swoim terenie wraz z usunięciem 
wszystkich roślin. W celu osiągnięcia optymalnego rezultatu zastoso-
wano metodę mechanicznego usunięcia roślin z zastosowaniem oprys-
ków chemicznych. Rośliny zostały usunięte w miesiącu czerwcu tj. 
w okresie kiedy  kwiatostany nie są jeszcze dojrzałe i nie wydobywają się 
z nich nasiona. W tym roku z uwagi na sprzyjające warunki atmosfery-
czne  proces kwitnienia został przyśpieszony, dlatego ważna była szybka 
reakcja ze strony Urzędu. Zaobserwowano, że w miejscach w których 
roślina występowała w dużym natężeniu, dzięki systematycznym działa-
niom gminy podejmowanym w tym zakresie, inwazyjność występowa-
nia rośliny została zahamowana. Niestety nie wszystkie gminy podej-
mują takie działania, co skutkuje tym, że nasiona rośliny transportowa-
ne są wraz z wodą, z górnego biegu rzeki Jasiołki, na teren naszej gminy. 
W związku z częstym wylewaniem wód rzeki, zwłaszcza w okresie wio-

Barszcz Sosnowskiego usunięty

sennym, można zaobserwować nowe skupiska rośliny, powstające 
w miejscach w których stagnowała woda po wystąpieniu z koryta rzeki.
Ważne jest to, aby samorządy lokalne na terenie których występuje 
barszcz Sosnowskiego podejmowały systematyczne działania w tym 
zakresie, co pozwoli na skuteczną walkę z tą agresywną,  inwazyjną rośli-
ną. W przypadku działań podejmowanych przez pojedyncze samorządy 
walka z barszczem Sosnowskiego będzie przypominać ,,walkę z wiatra-
kami’’.

Urząd Gminy Chorkówka
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ćwiczeń, takie jak m.in. twister, prasa nożna, wioślarz, wahadło koła Tai 
Chi, podciąg nóg, a także stoliki, ławki, kosze na śmieci oraz tablice 
informacyjne. Całkowity koszt zadania wyniesie ponad 82 tys. zł  (koszt 
zadania w m. Faliszówka - 41 696,00 zł, w m. Leśniówka 41 019,00 zł).  

Wysokość dofinansowania to 50 % tej kwoty. Wyłoniono już 
wykonawcę, podpisana została także umowa na wykonanie zadania. 

Urząd Gminy Chorkówka

Nowy rok szkolny już się rozpoczął. Jednak wróćmy jeszcze na 
chwile do czasu sprzed wakacji, kiedy to najlepsi absolwenci 
szkół podstawowych i gimnazjalnych odebrali z rąk Wójta 

Gminy Chorkówka specjalne nagrody. 18 czerwca Wójt Gminy 
Chorkówka Grzegorz Węgrzynowski spotkał się z najzdolniejszymi 
absolwentami, którzy uzyskali najwyższe wyniki zarówno na 
świadectwach jak i końcowych egzaminach. W spotkaniu udział wzięli 
także Tomasz Tłuściak Zastępca Wójta Gminy Chorkówka, Wioletta 
Klimek Sekretarz Gminy Chorkówka, Anna Lula Skarbnik Gminy, 
Gabriela Nizianty Dyrektor Centrum Usług Oświatowych, a także 
dyrektorzy szkół Helena Nowak, Aneta Munia-Skrzęta, Katarzyna 
Dołęgowska, Włodzimierz Paluch, Beata Korecka, Małgorzata Pelczar, 
Paweł Przetacznik oraz Roman Skowron.
Nagrodę Wójta Gminy Chorkówka otrzymali:
Absolwenci klas VIII: Alicja Korzec - Szkoła Podstawowa im. Ignacego 
Łukasiewicza w Bóbrce, Szymon Skrzęta - Szkoła Podstawowa im. św. 
Jana z Dukli w Draganowej, Jan Turcza - Szkoła Podstawowa w Kobyla-
nach, Emilia Wierdak - Szkoła Podstawowa w Kobylanach, Alicja 
Majka - Szkoła Podstawowa w Kobylanach, Julia Czaja - Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Pawła II w Kopytowej, Milena Kołek - Szkoła Podstawo-
wa im. Jana Pawła II w Kopytowej, Emilia Capała- Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II w Kopytowej, Roksana Bator - Szkoła Podstawowa 
w Szczepańcowej, Weronika Świątek - Szkoła Podstawowa w Świerzo-
wej Polskiej, Szymon Jakubowski - Szkoła Podstawowa im. św. Jana 
Kantego i św. Jana Pawła II w Zręcinie, Patrycja Boczar - Szkoła Podsta-
wowa im. św. Jana Kantego i św. Jana Pawła II w Zręcinie, Aleksandra 
Kosiek - Szkoła Podstawowa im. Karola Klobassy-Zrenckiego w Żegl-

Nagrody Wójta Gminy Chorkówka dla najlepszych uczniów 
szkół gminnych

cach, Wiktoria Gradowicz - Szkoła Podstawowa im. Karola Klobassy-
Zrenckiego w Żeglcach.
Absolwenci III klas gimnazjalnych: Patrycja Smoleń - Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Kopytowej, Kordian Dąbrowski - Gimnazjum im. 
Ignacego Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej, Patryk Szydło - Gimna-
zjum im. Ignacego Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej, Aleksandra 
Stryczniewicz - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie, Magdalena 
Bożętka - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie,  Julia Pudło - 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie.
Szanowni absolwenci trzymamy za was kciuki i życzymy samych 
sukcesów w szkołach średnich, w których rozpoczęliście naukę od 
2 września br.  Powodzenia!

Urząd Gminy Chorkówka

1 sierpnia, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
lat temu młodzi ludzie powiedzieli "dość". Nie chcieli dłużej 
żyć w okupowanym kraju i chociaż zdania co do słuszności 
wybuchu powstania są podzielone, to pewni jesteśmy jed-

nego, że Powstańcom należy się pamięć i szacunek. Tradycyjne już, 
w Żeglcach odbyły się uroczyste obchody upamiętniające wydarzenia 
sprzed 75 lat. Punktualnie o godzinie 17:00 zarówno w Żeglcach jak 
i w innych sołectwach naszej gminy rozbrzmiała syrena. Następnie 
uczestnicy uroczystości odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego, a później 
udali się do kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Żeglcach, 

gdzie odbyła się msza święta koncelebrowana przez ks. prałata Jana 
Luchowskiego i ks. Bronisława Wyczawskiego. Księża w pięknych sło-
wach ujęli to, czym kierowali się Powstańcy, którzy stanęli do nierównej 
walki z okupantem. Po mszy świętej delegacje złożyły kwiaty oraz znicze 
pod pomnikiem upamiętniającym pomordowanych i poległych w walce 
za ojczyznę. Kolejna cześć uroczystości odbyła się w Domu Ludowym, 
gdzie grupa artystyczna "Że Chcę" w krótkim montażu słowno - muzy-
cznym przedstawiła najważniejsze fakty związane z Powstaniem War-
szawskim, recytowała patriotyczne wiersze oraz śpiewała piosenki. 

75
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II Turniej Piłkarskich Legend Gminy Chorkówka końca XX wieku
 sobotnie popołudnie 10 sierpnia 2019 r. na stadionie WLKS Błękitni Żeglce rozegrany został „II Turniej Piłkars-
kich Legend Gminy Chorkówka końca XX wieku”. W wy-

niku losowania drużyny zostały podzielone na dwie grupy, w których ry-
walizowano systemem "każdy z każdym". W grupie A spotkały się: Zrę-
cin, Świerzowa Polska i Kopytowa. W grupie B: Szczepańcowa, Fali-
szówka, Chorkówka i Żeglce.
Wyniki poszczególnych spotkań:  Grupa A: Zręcin - Świerzowa Polska 
2:3 , Świerzowa Polska - Kopytowa 2:1, Kopytowa - Zręcin 1:0.
Grupa B: Szczepańcowa - Faliszówka 3:6 , Chorkówka - Żeglce 0:1, 
Szczepańcowa - Chorkówka 1:3, Faliszówka - Żeglce 6:1 , Chorkówka - 
Faliszówka 3:0 , Szczepańcowa - Żeglce 0:2.
Po rozegraniu pojedynków w grupach awans do półfinałów uzyskały po 
dwie najlepsze drużyny z poszczególnych grup. W półfinałach zmierzyli 
się: Chorkówka ze Świerzową Polską 2:4 , Faliszówka z Kopytową 1:0.
W meczu o trzecie miejsce Kopytowa wygrała z Chorkówką 6:4, a w fi-
nale po zaciętej rywalizacji Świerzowa Polska pokonała Faliszówkę 1:0.
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, natomiast pierw-
sza trójka uhonorowana została pucharami. Najlepszym bramkarzem 
turnieju został Piotr Kozubal, a najlepszym zawodnikiem Mariusz Jas-
kółka. Wyróżnieni zawodnicy otrzymali statuetki, natomiast dla 
wszystkich uczestników turnieju organizatorzy przygotowali napoje 
i ciepły posiłek. 
Organizatorami turnieju byli "Prawi i Młodzi" - Monika Subik, Iwona 
Skalska, Wojciech Żurkiewicz, Grzegorz Węgrzynowski, Piotr Kozu-
bal, Tomasz Tłuściak, Stanisław Janik oraz LKS Błękitni Żeglce. 
Podczas podsumowania turnieju minutą ciszy uczczono pamięć o Janie 
Rodzinka, który w poprzednim roku był również jednym z organizato-
rów pierwszej edycji rozgrywek. Zapraszamy za rok na kolejny emocjo-
nujący turniej.

Organizatorzy

Zwieńczeniem tej części był występ dzieci z zaprzyjaźnionego przed-
szkola "Misiowo", natomiast zakończeniem części oficjalnej było 
wystąpienie Gabrieli Lipki-Maciejowskiej.

Organizacją tego wydarzeniem mieszkańcy Żeglec pragnęli podzięko-
wać za przepiękną lekcje patriotyzmu i odpowiedzialności za losy 
Ojczyzny, którą pokazali nam Powstańcy.

Katarzyna Jagieło
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zień 29 czerwca 2019 r. przejdzie do historii Ochotniczej DStraży Pożarnej w Poraju jako ważna data. W tym właśnie 
dniu, przy pięknej słonecznej pogodzie w jednostce zorga-

nizowana została doniosła uroczystość jubileuszu 70-lecia działalności 
tamtejszego OSP, połączona z nadaniem sztandaru oraz oficjalnym 
przekazaniem na wyposażenie jednostki lekkiego samochodu ratow-
niczo-gaśniczego marki Renault Master. Uroczystość zorganizowana 
została w centrum miejscowości, na placu za szkołą podstawową i roz-
poczęła się polową Mszą Świętą, odprawioną przez Proboszcza Parafii 
Nienaszów ks. Jana Gajdę. Podczas mszy poświęcony został nowy sztan-
dar, ufundowany dla jednostki OSP Poraj przez społeczność miejsco-
wości. Po celebrze uroczystej Mszy Świętej odbyła się druga część 
uroczystości jubileuszowych. Dowódca uroczystości dh mł.bryg. 
Dariusz Gruszka, pełniący zawodowo stanowisko zastępcy dowódcy 
jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Krośnie, złożył meldunek o go-
towości do uroczystości Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Krośnie druhowi Janowi Kilarowi, po czym przy 
dźwiękach hymnu Związku OSP RP na maszt wciągnięta została przez 
poczet flagowy flaga związkowa. Powitania zaproszonych gości i wszyst-
kich uczestników uroczystości dokonał Prezes OSP w Poraju dh Marek 
Rak. Następnie przedstawiony został rys historyczny szacownej jubilat-
ki. Ochotnicza Straż Pożarna w Poraju powstała 15 maja 1949 roku. Jej 
założycielami byli: Adolf Rej, który jako pierwszy pełnił funkcję naczel-
nika oraz Alfred Dubis, Władysław Kiełtyka, Józef Kiełtyka, Jan Gło-
gowski, Stanisław Kłosowski, Roman Cichoń, Roman Subik, Stanisław 
Wietecha, Dominik Dubis, Władysław Smoleń, Stanisław Dubis. 
Początki były bardzo trudne, pomimo dużego zaangażowania druhów, 
gdyż były braki w sprzęcie i podstawowym wyposażeniu. Członkowie 
jednostki koncentrowali się głównie na działaniach prewencyjnych, 
interwencjach na terenie miejscowości oraz działalności kulturalno-
oświatowej. W 1951 r. wybudowano pierwszą remizę, do której trafił 
gromadzony przez 2 lata sprzęt, w tym pompa ręczna tzw. sikawka. 
Także w tym roku do jednostki trafił pierwszy sprzęt silnikowy, jakim 
była motopompa pożarnicza M-400. W 1960 r. oddano do użytku kryty 
wodny zbiornik przeciwpożarowy, natomiast motopompę M-400 
zastąpiła motopompa o lepszych parametrach taktyczno-technicznych 
M-800. W 1973 roku podjęto decyzję o budowie Domu Strażaka. Po-
wołano społeczny komitet budowy, który zajął się pracami przygoto-
wawczymi, gromadzono niezbędne materiały budowlane, organizo-
wano zabawy taneczne. Po wielu latach przygotowań i budowy, nowy 
wielofunkcyjny obiekt remizy i domu ludowego oddano do użytku 11 

70-lecie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Poraju

listopada 1993 r. Na przełomie 2001 i 2002 r. do OSP Poraj trafił 
pierwszy typowy pojazd pożarniczy typu Żuk GLM-8, natomiast od 
2018 roku jednostka dysponuje nowoczesnym lekkim pojazdem 
pożarniczym typu furgon na podwoziu Renault Master. Ponadto na 
wyposażeniu jednostki znajdują się: motopompa pływająca i szlamowa, 
armatura i osprzęt pożarniczy, radiotelefon samochodowy, odzież 
specjalna i wyekwipowanie osobiste, umundurowanie wyjściowe. 
W 2009 roku przy OSP Poraj utworzona została jednostka operacyjno-
techniczna kat.IV, kora aktualnie liczy 12 członków, posiadających 
wymagane przeszkolenie. W skład Zarządu jednostki od 2016 roku 
wchodzą druhowie: Marek Rak-Prezes, wiceprezesi- Piotr Najba i Grze-
gorz Szarliński, naczelnik - Piotr Dziedzic, zastępca naczelnika - Adam 
Jaskółka, skarbnik - Franciszek Szarliński, sekretarz - Sebastian Cichoń. 
W skład komisji rewizyjnej wchodzą druhowie: przewodniczący - Ma-
rek Baran, Jakub Kołacz oraz Karol Ruciński. Aktualnie jednostka 
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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 Urzędu Gminy,  można dokonać 
kartą płatniczą.

 sobotę 22 czerwca br. przy pięknej, letniej pogodzie, Wodbył się V Bieg oraz Marsz Nordic Walking o puchar 
Sołectwa Żeglce. Na starcie stanęło 56 zawodników - 36 

osób wzięło udział w biegu i 20 osób w marszu. Przed startem, który za-
planowany został na godz. 15.30, wszyscy biorący udział uczcili minutą 
ciszy pamięć zmarłego w kwietniu śp. Jana Rodzinkę - wielokrotnego 
uczestnika naszych biegów, nie raz zwycięzcę i osobę która pomagała 
nam w organizacji. Po oddaniu hołdu, o godzinie 15.30 na trasę wyru-
szyli biegacze, a minutę później chodziarze. Po 21 minutach na mecie 
zameldował się zwycięzca biegu w kat. mężczyzn Mateusz Błaż z Kom-
borni (czas zwycięzcy 21,46). Najlepszą wśród pań z czasem 28,49 oka-
zała się Magdalena Kolanko z Głowienki, Marsz Nordic Walking 
z czasem 37,47 wygrał Tomasz Wojtowicz z Widacza, a w kat. kobiet 
Agnieszka Pasieka z Ustrobnej  uzyskując czas 39,18. W kategorii najle-
pszych zawodników sołectwa Żeglce nagrody i pamiątkowe dyplomy 
otrzymali Konrad Ochała w biegu, Marcin Laskoś i Małgorzata Kraw-
czyk w marszu.
Organizatorami piątej edycji Biegu i Marszu Nordic Walking byli: LKS 
Błękitni Żeglce, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żeglce „Ze chcę”, OSP 
Żeglce, Rada Sołecka, Radni Iwona Skalska i Stanisław Sajdak. W imie-
niu organizatorów składamy serdeczne podziękowania jednostkom 
OSP z Żeglec i Chorkówki za pomoc przy organizacji i zabezpieczeniu 
trasy biegu oraz sponsorom, którzy ufundowali nagrody rzeczowe, pu-
chary, dyplomy oraz poczęstunek: Wójt Gminy Chorkówka Grzegorz 
Węgrzynowski, Gmina Chorkówka, Radny Powiatu Krośnieńskiego 
Stanisław Sajdak, DBarber, OSK Gold, Sklep Lewiatan Zręcin Mariusz 
Soliński, Sklep Zielony Koszyk Kopytowa Wojciech Bularski, Sklep 

V Bieg oraz Marsz Nordic Walking o puchar Sołectwa Żeglce
Groszek Żeglce Dorota Ziemba, Dom-Tynk Tomasz Rachwalski, 
Mr.Car Arkadiusz i Janusz Frużyński, Krosdach Krosno. Podziękowania 
kierujemy również w stronę tych wszystkich osób, które w najmniejszy 
sposób przyczyniły się i pomogły w realizacji tego wydarzenia.

Organizatorzy 

liczy 26 członków, w tym: 1 honorowy i 2 wspierających. Ważnym 
akcentem uroczystości było wręczenie jednostce sztandaru a następnie 
jego udekorowanie srebrnym medalem ,,za zasługi dla pożarnictwa” 
przez Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie 
druha Jana Kilara. Następnie Wójt Gminy Chorkówka Grzegorz 
Węgrzynowski, w asyście zastępcy komendanta miejskiego PSP 
w Krośnie bryg. Zbigniewa Nowaka oraz Prezesa Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Chorkówce dh. Kazimierza Gładysza wręczyli 
przedstawicielom OSP Poraj akt przekazania, dowód rejestracyjny 
i kluczyki do samochodu pożarniczego. Z kolei pojazd został poświęco-
ny przez ks. Jana Gajdę. Druhowie z Poraju zaprezentowali zgromadzo-
nym nowo otrzymany samochód pożarniczy, uruchamiając przy tym 
sygnalizację świetlną i dźwiękową. Uroczystość jubileuszowa była 
okazją do wręczenia zasłużonym druhom strażackich odznaczeń. 
Srebrnym medalem „za zasługi dla pożarnictwa” odznaczony został dh 
Franciszek Szarliński, brązowym medalem dh Marek Rak. Odznaką 
„Strażak Wzorowy” udekorowani zostali druhowie: Sebastian Cichoń 
i Grzegorz Szarliński. Odznaki „za wysługę lat” otrzymali druhowie: 55 
lat - Władysław Dubis i Zdzisław Paluch, natomiast 20 lat - Piotr Dzie-
dzic i Adam Jaskółka. Wśród dostojnych gości uroczystości znaleźli się: 
Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz, 
Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska, 

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie dh Jan 
Kilar, zastępca komendanta miejskiego PSP w Krośnie bryg. Zbigniew 
Nowak, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chorkówce 
dh Kazimierz Gładysz, Komendant Gminny ZOSP RP dh Adam 
Łukaszewski, który pełnił jednocześnie rolę spikera uroczystości, radni 
Rady Gminy Chorkówka: Aleksandra Sitar, Stanisław Janik, Piotr 
Kozubal i Tomasz Munia, Wójt Gminy Chorkówka Grzegorz Węgrzy-
nowski wraz ze swoim zastępcą Tomaszem Tłuściakiem, Dyrektor 
GOK w Chorkówce Bogusław Pacek, proboszcz Parafii Nienaszów ks. 
Jan Gajda, sołtys wsi Poraj Małgorzata Baran, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Kopytowej Włodzimierz Paluch, członkowie Zarządu O. 
Gminnego ZOSP RP w Chorkówce, delegacje jednostek OSP z terenu 
gminy wraz z pocztami sztandarowymi oraz mieszkańcy Poraju. Goście 
w swych wystąpieniach przekazali serdeczne gratulacje i życzenia oraz 
okolicznościowe listy i upominki na ręce Prezesa jednostki OSP w Pora-
ju druha Marka Raka. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła orkies-
tra dęta OSP z Iskrzyni pod batutą Wiesława Wojnara. Po części oficjal-
nej strażackie pododdziały i zaproszeni goście przy dźwiękach orkiestry 
przemaszerowali do budynku remizy OSP, gdzie kontynuowano 
strażackie, jubileuszowe świętowanie.

Kazimierz Gładysz
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 września 2019 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku 2szkolnego. Zespół Szkół i Placówek w Bóbrce wziął udział 
w ogólnopolskiej akcji „Przerwany marsz”. W 80-tą rocznicę 

wybuchu II wojny światowej młode pokolenie Polaków razem 
z osobami urodzonymi do 8 maja 1945 r., wspólnie rozpoczęło nowy 
rok szkolny 2019/2020. Przekroczenie progu szkoły przedstawicieli 
wojennego pokolenia w sposób symboliczny dokończyło ich przerwaną 
przed osiemdziesięciu laty edukację. Pięć lat okupacji zabrało ich bez-
troskie dzieciństwo przysparzając dni pełnych cierpień i smutku, nie-

Międzypokoleniowa inauguracja roku szkolnego 2019/2020 
w Zespole Szkół i Placówek w Bóbrce

jednokrotnie odbierając im życie. 
Projekt „Przerwany Marsz” był próbą podziękowania pokoleniu Dzieci 
Wojny za to co zrobili dla Polski. Do udziału we wspólnej międzypo-
koleniowej inauguracji roku szkolnego zgłosiło się 1000 szkół z całej 
Polski oraz ze szkół polskich poza granicami naszego kraju.
Patronat Narodowy nad akcją objął Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej Andrzej Duda.

Zespół Szkół i Placówek w Bóbrce

ażde dziecko urodzone w latach 2013 - K2016, które odwiedzi Bibliotekę 
Gminną lub jedną z filii Biblioteki 

Gminnej, otrzyma Wyprawkę Czytelniczą. 
Składa się na nią pięknie wydana książka „Pierw-
sze czytanki dla…”oraz Karta Małego Czytelnika. 
Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wy-
pożyczeniem minimum jednej książki z księgo-
zbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma na-
klejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhono-
rowany imiennym dyplomem potwierdzającym 
jego czytelnicze zainteresowania. 
W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzi-
ce: poradnik „Książką połączeni, czyli przed-

Biblioteka Gminna w Chorkówce realizuje 
Projekt „Mała książka - Wielki człowiek”

szkolak idzie do biblioteki”. 
W projekcie mogą wziąć również udział dzieci 
wcześniej zapisane do Biblioteki.
Kartę biblioteczną może założyć tylko dorosły 
opiekun prawny dziecka i jego obecność jest ko-
nieczna do otrzymania Wyprawki.
Kampania społeczna „Mała książka - Wielki 
człowiek” przypomina o korzyściach wynika-
jących ze wspólnego, rodzinnego czytania.
Organizatorem Projektu jest Instytut Książki, 
a partnerem Projektu Biblioteka Gminna 
w Chorkówce. 

Biblioteka Gminna w Chorkówce

Biblioteka Gminna w Chorkówce od lipca br.  
na czas prac remontowych przeniesiona została 
do budynku Zespołu Szkół w Zręcinie. (Wejście 
z lewej strony budynku obok Przedszkola).

Czynna od poniedziałku do piątku  
w godz.  8.30 - 15.30

Dni i godziny otwarcia  filii:
Filia w Bóbrce (Dom Strażaka)
Poniedziałek od 8.00 - 11.45
Czwartek od 12.15 - 16.00
Filia w Draganowej (Dom Ludowy)
poniedziałek 10.30 - 14.30
czwartek 14.00 - 18.00
Filia w Faliszówce (Szkoła Podstawowa)
wtorek 9.00 -13.00
czwartek 13.00 - 17.00
Piątek 13.00 - 17.00

Godziny otwarcia Biblioteki Gminnej i Filii

Filia w Kobylanach (Przystanek PKS)
wtorek 10.30 - 14.30
środa 14.00 - 18.00
piątek 14.00 - 18.00
Filia w Kopytowej  (Dom Ludowy)
poniedziałek 12.00 - 16.00
środa 8.00 - 12.00

Filia w Szczepańcowej  (Dom Ludowy)
Wtorek 13.15 -17.00 
Środa 12.15 - 16.00
czwartek 8.00 - 12.00
Filia w Zręcinie (Ośrodek Zdrowia)
Poniedziałek 9.00 - 13.00
Wtorek 13.30 - 17.30
Środa 9.00 - 13.00
czwartek 13.30 - 17.30
Filia w Żeglcach (Dom Strażaka)
poniedziałek 13.30 - 17.30
środa 13.30 - 17.30
Piątek 13.30 - 17.30

Biblioteka Gminna w Chorkówce
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Sobótki Ropiorzy 2019

Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Bobrzanie” z  Bóbrki

Zespół Śpiewaczy „Jutrzenka” z Kopytowej Kapela Ludowa „Ropiorze” z Bóbrki

Sobótkowe ognisko

 tym roku XIV Przegląd Zespołów Śpiewaczych i Kapel WLudowych odbył się 21 lipca w Kopytowej. Organizato-
rami przeglądu była Gmina Chorkówka, Gminny Ośro-

dek Kultury w Chorkówce, Zespół Śpiewaczy „Jutrzenka” z Kopytowej, 
KGW Kopytowa oraz sołtys wraz radą sołecką z Kopytowej. Podczas 
przeglądu piosenki biesiadne, przyśpiewki ludowe zaprezentowało 15 
zespołów: „Jutrzenka” z Kopytowej, Kapela Ludowa „Ropiorze” 
z Bóbrki, „Bobrzanie” z Bóbrki,  „Jarzębina” z Piotrówki,  „Magnolia” 
z Podniebyla, „Seniorzy” ze Świerzowej P., „Kamratki” z Krosna - Tura-
szówki, „Potakowianki” z Potakówki, „Lesczanie” z Leska, „Nadzieja” ze 

 XIV Przegląd Zespołów Śpiewaczych i Kapel Ludowych
Zręcina, „Dworzanie” z Łubna, Zespół Śpiewaczy z Kobylan, „Chorko-
wianie” z Chorkówki oraz zespół wokalny z GOK-u w Chorkówce 
i Grupa Artystyczna „Maskarada”. 
W imprezie uczestniczyli zaproszeni goście: Stanisław Sajdak Radny 
Powiatu Krośnieńskiego, Grzegorz Węgrzynowski Wójt Gminy Chor-
kówka, Stanisław Chochołek Wiceprezes Zarządu LGD "Kraina Nafty" 
w Miejscu Piastowym oraz radni gminy: Aleksandra Sitar, Piotr Kozu-
bal, Tomasz Munia, Piotr Wierdak, Andrzej Wierdak. Przegląd zakoń-
czyła wspólna zabawa taneczna przy dźwiękach zespołu muzycznego 
„GOŁDI BAND”.

GOK Chorkówka

Zespół Wokalny, działający przy GOK-u w Chorkówce

 piękne niedzielne popołudnie 23 czerwca 2019 roku, po Wsześciu latach przerwy, z inicjatywy Radnego  Bogumiła 
Świątka obok Szybu Naftowego Kanadyjka odbyły się 

„Sobótki Ropiorzy 2019". Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Bóbrka, Skansen - Muzeum Przemysłu Naftowego i Ga-
zowniczego im. I. Łukasiewicza w Bóbrce, Koło Gospodyń Wiejskich 
w Bóbrce oraz Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce.  Sobótkowe 
święto uświetnili swoimi występami: Kapela Ludowa Ropiorze z Bóbr-
ki, Zespół Śpiewaczy Bobrzanie z Bóbrki, zespoły wokalne i Grupa 
Artystyczna Maskarada działające przy GOK-u w Chorkówce, Zespół 
Pieśni i Tańca Bobrzanie z Bóbrki oraz Kapela Jacy Tacy z Jaślisk.
Wspaniała publiczność brawami nagradzała występy zaproszonych 
artystów. Imprezie towarzyszyła wystawa rękodzieła artystycznego, 
przepiękne prace zaprezentowały: Krystyna Krzywda z Bóbrki, Ewa 
Szubra ze Świerzowej Polskiej, Danuta Kurdziel z Iwonicza, a słodkim 
miodem częstowała pasieka Helena. Przepyszne potrawy kuchni regio-
nalnej przygotowały Panie z KGW ze Szczepańcowej, KGW z Bóbrki 
oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bóbrka. Moc atrakcji miały również 
dzieci, korzystające z dmuchanych urządzeń i zjeżdżalni.
Po zapadnięciu zmroku zapłonęło ognisko oraz tradycyjne sobótki, 
przygotowane przez pracowników Skansenu. Zabawę taneczną w blas-

ku ogniska prowadził Zespół The Loud Band.
Dziękujemy za dobrą i owocną współpracę Prezesowi Skansenu - Mu-
zeum w Bóbrce Ryszardowi Rabskiemu, Starostwu Powiatowemu 
w Krośnie oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Chorkówce.
Składamy również serdeczne podziękowanie druhom z OSP Bóbrka 
oraz OSP Leśniówka, którzy sprawnie kierowali ruchem oraz czuwali 
nad bezpieczeństwem uczestników imprezy.
 Dziękujemy pięknie Wszystkim darczyńcom i osobom zaangażowanym 
za pomoc w organizacji imprezy i zapraszamy na Sobótki za rok.

SRW Bóbrka



9Wydarzenia kulturalno-sportowe

Zespół Śpiewaczy „Bobrzanie” z Bóbrki

Zespół Śpiewaczy „Jarzębina” z Piotrówki Zespół Śpiewaczy „Potakowianki” z Potakówki

Zespół Śpiewaczy „Lesczanie” z Leska

Zespół Śpiewaczy „Dworzanie” z Łubna

Zespół Śpiewaczy „Magnolia” z Podniebyla

Zespół Śpiewaczy „Seniorzy” ze Świerzowej Polskiej

Zespół Śpiewaczy „Kamratki”, dział. przy RCKP w Krośnie Zespół Śpiewaczy z Kobylan

Zespół Śpiewaczy „Nadzieja” ze Zręcina
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Zespół Wokalny, działający przy GOK-u w Chorkówce

Zespół Śpiewaczy „Chorkowianie” z Chorkówki

Grupa Artystyczna „Maskarada” z wójtem gminy, dyr. GOK i opiekunem

lipca na boisku piłkarskim Kompleksu Boisk Sportowych 
w Chorkówce oraz na stadionie LKS „Nafta” Chorkówka 
rozegrano XXI Powiatowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar 

Starosty Krośnieńskiego. O trofeum walczyły najlepsze drużyny piłkar-
skie z 10 gmin należących do powiatu krośnieńskiego. Na boiskach 
zmierzyli się: GKS „Zamczysko” Odrzykoń, LKS „Zorza” Łęki Dukiel-
skie, „Partyzant” Targowiska, ZKS „Nafta” Jedlicze, LKS „Jasiołka” Ja-
śliska, LKS „Lubatówka”, LKS „Orzeł” Pustyny, LUKS „Beskid” Posada 
Górna i KS „Kotwica” Korczyna. Naszą gminę reprezentowali zwycięz-
cy Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Chorkówka LKS 
„Orzeł” Faliszówka.
Wyniki rozgrywek prezentowaliśmy Państwu na bieżąco na fanpage’u 
Kompleksu Boisk Sportowych.
Po kilku godzinach piłkarskich zmagań, wielu golach, nerwach i zaciętej 
rywalizacji zwyciężyła drużyna ZKS „Nafta” Jedlicze, II miejsce 

XXI Powiatowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty 
Krośnieńskiego

28
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wywalczyli zawodnicy KS „Kotwica” Korczyna, a III LKS „Zorza” Łęki 
Dukielskie. Zwycięzcy otrzymali od Starosty Krośnieńskiego talon na 
1000 zł, zdobywcy miejsca drugiego na 800 zł, trzeciego na 600 zł. 
Pozostałe drużyny otrzymały talony w wysokości 300 zł. Wszystkie 
drużyny, które wzięły udział w rywalizacji, na pamiątkę Turnieju 
rozegranego na obiektach sportowych gminy Chorkówka otrzymały 
statuetki i drobne upominki od Wójta Grzegorza Węgrzynowskiego.
Nagrody wręczali: organizator Turnieju Starosta Krośnieński Jan 
Pelczar, współorganizator rozgrywek Wójt Gminy Chorkówka 
Grzegorz Węgrzynowski oraz jego zastępca Tomasz Tłuściak, a także 
Poseł na Sejm RP Piotr Babinetz, Radny Powiatu Krośnieńskiego 
Stanisław Sajdak, Radni Gminy Chorkówka: Piotr Kozubal, Tomasz 
Munia, Stanisław Janik i Zastępca Burmistrza Gminy Rymanów 
Grzegorz Wołczański.
W imieniu organizatorów składamy serdeczne podziękowania dla 
wszystkich tych, którzy przyczynili się do organizacji tego sportowego 
przedsięwzięcia, a szczególnie: Gminnemu Ośrodkowi Kultury 
w Chorkówce, Prezesowi LKS „Nafta” Chorkówka Bogusławowi Szy-
dło, pracownikom Kompleksu Boisk Sportowych w Chorkówce i Sta-
rostwa Powiatowego. Podziękowania kierujemy także do sędziów 
OZPN Krosno, którzy mieli przed sobą niełatwe zadanie.
Dziękujemy także kibicom za obecność i zagrzewanie do walki zawo-
dników wszystkich drużyn.

Urząd Gminy Chorkówka

LKS Orzeł Faliszówka

XIX Biesiada Karpacka
sierpnia br. odbyła się „XIX Biesiada Karpacka”, która na 
długo pozostanie w pamięci uczestników. Tegoroczna Biesia-
da odbyła się na stadionie sportowym LKS „Nafta” Chor-

kówka. Otwarta spora przestrzeń została doskonale zagospodarowana 
przez rękodzielników, stoiska gastronomiczne, stoiska informacyjno-
edukacyjne, a także atrakcje dla najmłodszych.
Tak jak każdego roku w Biesiadzie udział wzięli nasi przyjaciele z gminy 
Brezovica (SK). Ich stoisko z pysznymi lokalnymi przysmakami przygo-
towywanymi na miejscu cieszyło się sporym powodzeniem wśród 
uczestników Biesiady. Słowacka delegacja prezentowała smaki tradycyj-
nej kuchni oraz śpiew i taniec. Jak co roku urzekli zarówno umiejętno-
ściami wokalnymi jak i barwnymi strojami.
Równie pięknie zaprezentowali się artyści z gminy Chorkówka. Na 
scenie zaśpiewali uczestnicy zespołu wokalnego prowadzonego przez 
Magdalenę Makiel, a także wokalistki i wokaliści Grupy Artystycznej 
Maskarada, prowadzonej przez Alicję Zając. Obie grupy działają przy 
GOK-u w Chorkówce.
Po występach naszych gminnych artystów na scenie zaprezentowali się 

11

Przedstawiciele władzy wojewódzkiej, powiatowej i gminnej, a także zaproszenie 
goście i prowadzący

Zespół Wokalny, działający przy GOK-u w Chorkówce

Zespół Wokalny, działający przy GOK-u w Chorkówce

wokaliści grupy COVER SHOW, którzy oprowadzili nas po różnych 
rodzajach muzyki od przyśpiewek ludowych, po piosenkę biesiadną, 
przeboje Anny Jantar, Shakina Stevensa, zespołu ABBA. Pojawił się 
także akcent francuski w postaci pełnego energii kankana, a także 
egzotyczna samba.
Gwiazdą tegorocznej Biesiady była żywiołowa Patrycja Markowska 
z zespołem, która porwała publiczność do wspólnej zabawy. Wspaniały 
koncert zakończył się gromkimi brawami i bisem.
Po koncercie gwiazdy na scenie zagościł zespół Vamos, składający się 
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z pięciu utalentowanych i energicznych muzyków. Publiczność bawiła 
się do największych przebojów polskich i zagranicznych.
Konferansjerem biesiady zgodnie z długoletnia tradycją był Dyrektor 
GOK-U Bogusław Pacek.
Stoiska przygotowali: 
Kuchnia Regionalna: KGW Kopytowa - Stanowiska i KGW Żeglce, 
Rękodzieło Artystyczne: Grażyna Boczar - Wolańska, Zofia Bourne, 
Krystyna Krzywda, Ewa Szubra, Teresa Świętnicka,
Stoiska: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Krośnie, Kasa 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Krosno Oddział Regionalny 
w Rzeszowie, Placówka Terenowa w Krośnie, Społeczna Grupa Ratow-
niczo - Poszukiwawcza Legion Gerarda, Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych Projekt Zdrowie (Bezpłatne konsultacje dietetyczne).
Pomoc w organizacji imprezy: 
Jednostki OSP: Chorkówka, Kobylany, Kopytowa, Machnówka, 
Sulistrowa,  Szczepańcowa,  Żeglce.
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, Podkarpacki Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego z Siedzibą w Boguchwale, Wielobranżowa 
Spółdzielnia Socjalna „MAKS” z Chorkówki.
Sponsorzy Imprezy: Inżynieria Rzeszów, Przedsiębiorstwo Produkcji 
Materiałów Drogowych w Rzeszowie, Dariusz Gierlicki Krosno Meble
Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Bogbud Wronkowicz 
Bogdan, Rymanów Kobiplast Spółka Cywilna Grzegorz Kopacki, Jacek 
Kopacki, Dynów WRW s.c. Delikatesy Centrum Kopytowa, 
Świerzowa P., Zręcin Panowie: Jucha, Urbanek, Blicharczyk, GPF 
Generalny Partner Finansowy Jacek Waśko, Tarnów, Spółdzielnia Usług 
Wodno-kanalizacyjnych Produkcji Rolnej i Handlu „ROLWOD” 
Skołyszyn, Firma Uni-Rem Zbigniew Szarota, Eurocash Szczepańcowa, 
Delikatesy Groszek Chorkówka, Krosdach s.c. Urszula Rospond, Podziękowanie dla KGW z Brezovicy 



„JoAsia” - Krosno, Cukiernia „Lukresja” - Świerzowa P., Cukiernia 
„Ania” - Chorkówka, Piekarnia „Anwit” - Chorkówka, Kwiaciarnia 
„Viola” - Chorkówka, Usługi i Dystrybucja Wody Stanisław Sobota, 
Europvc  - Krosno.

Urząd Gminy Chorkówka
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Zespół Cover Show Zespół muzyczny Vamos

sierpnia obchodzimy święto Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny nazywane także Świętem Matki Boskiej Ziel-
nej. Także w tym dniu przypada Święto Wojska Polskiego, 

obchodzone na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej stoczonej 
w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r.
Z tej okazji w kościele parafialnym w Kopytowej odbyła się uroczysta 
msza, która zainaugurowała obchody „Święta Wojska Polskiego”, zorga-
nizowane przez parafię oraz tamtejsze organizacje społeczne. We mszy 
świętej udział wzięli Lucyna Podhalicz Wicewojewoda Podkarpacki, 
Piotr Babinetz Poseł na Sejm RP, Grzegorz Węgrzynowski Wójt Gminy 
Chorkówka wraz z zastępcą Tomaszem Tłuściakiem, radni Rady 
Powiatu Krośnieńskiego, radni Rady Gminy Chorkówka, przedstawi-
ciele oświaty oraz organizacji społecznych działających na terenie wsi 
Kopytowa, a także mieszkańcy.
Wyjątkowy charakter święta podkreśliła obecność pocztów sztandaro-
wych, oraz oprawa muzyczna w wykonaniu Chóru „Legato” działające-
go przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Szczepańcowa.
Zgodnie z tradycją przedstawiciele organizacji społecznych działają-
cych na terenie miejscowości Kopytowa, a także sąsiedniej wsi Podnie-
byle przygotowali piękne wieńce wykonane ze zbóż, traw, owoców 
i warzyw. Po mszy złożone zostały kwiaty pod obeliskiem upamiętniają-
cym ofiary I i II wojny światowej. 
Druga część uroczystości odbyła się na placu przy Domu Ludowym, 
gdzie głos zabrali Piotr Babinetz Poseł na Sejm RP, Grzegorz Węgrzy-
nowski Wójt Gminy Chorkówka, a także zastępca Tomasz Tłuściak. 
W części artystycznej wystąpili: Chór „Legato” pod dyrygenturą Mag-
daleny Makiel, Grupa Artystyczna „Maskarada” pod kierunkiem Alicji 
Zając, a także uczennice Szkoły Podstawowej w Kopytowej. 
Uroczystość prowadził Bogusław Pacek Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury. 
Podczas spotkania uczestnicy mogli podziwiać wystawę przygotowaną 
przez Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne „Galicja”.

Urząd Gminy Chorkówka
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Złożenie kwiatów pod obeliskiem

Uroczysta Msza Święta

Uczennice ze Szkoły Podstawowej w Kopytowej

Chór „Legato”

Grupa Artystyczna „Maskarada”

Jakub Hejnar - Krosno, Kebab 66 Zręcin, Delikatesy Lewiatan - Zręcin, 
Firma „Zalas-Auto” Mirosław Wrona, Impuls Trade Sp. z o. o., Impuls 
Brokers Sp. z o. o., „Delta” Skład Materiałów Budowlanych w Zręcinie - 
Bartłomiej Ciupa, “Dampa” Chorkówka Usługi Budowlane, Bank 
Spółdzielczy Rymanów o/Chorkówka, Piekarnia Ciastkarnia W. i J. 
Sajdak -  Zręcin, Lodziarnio Kawiarnia „Familly”  - Zręcin, Cukiernia 
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 piękną, słoneczną niedzielę 25 sierpnia br. w Kobylanach Wodbyły się „Dożynki Gminne z Ekonomią Społeczną”. 
Grupy Wieńcowe zebrały się na placu przed remizą OSP 

i o godz. 14.30 wyruszył korowód dożynkowy do Kościoła Parafialnego 
pw. Narodzenia NMP w Kobylanach. Po mszy świętej, barwny korowód 
z pięknie przygotowanymi wieńcami prowadzony przez Orkiestrę Dętą 
OSP Odrzykoń udał się do parku na plac dożynkowy. Funkcję starostów 
dożynek pełnili Lucyna Głowa przewodnicząca KGW w Kobylanach 
oraz Jan Samborowski sołtys tej miejscowości. Osiemnaście grup wień-
cowych z poszczególnych miejscowości naszej gminy zaprezentowało 
się na scenie omawiając lub ośpiewując wieńce dożynkowe oraz wrę-
czyły chleby Grzegorzowi Węgrzynowskiemu Wójtowi Gminy Chor-
kówka.
Czas dożynek umilała orkiestra dęta, występ dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej z Kobylan, a także występy poszczególnych grup wieńcowych 
Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń oraz kapeli ludowej „Ropio-
rze” i zespołów śpiewaczych: z Kobylan, z Leśniówki, z Bóbrki „Bob-
rzan”, z Chorkówki „Chorkowian”, z Kopytowej „Jutrzenki” i zespołu 
„Nadzieja” ze Zręcina. Podczas uroczystości dożynkowej licznie zgro-
madzeni uczestnicy dożynek obejrzeli widowisko pt. „Żeby chleba było 
do syta” w wykonaniu Zespołu Obrzędowego i Kapeli Ludowej „Gra-
boszczanie” z Grabownicy Starzeńskiej. Organizatorami tegorocznych 

„Dożynki Gminne z Ekonomią Społeczną” w Kobylanach

Starostowie Dożynek

Orkiestra Dęta OSP Odrzykoń 

Przedstawiciele władzy w towarzystwie organizatorów

Grupa Wieńcowa z Kobylan

Występ uczennic ze Szkoły Podstawowej w Kobylanach

dożynek było Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Kobylany razem”, 
KGW w Kobylanach, Parafia, Rada Sołecka z Sołtysem Wsi oraz GOK 
w Chorkówce.  W przygotowaniu imprezy oraz w zabezpieczeniu po-
magali członkowie OSP Kobylany. Podczas dożynek można było 
degustować potrawy kuchni regionalnej, przygotowane przez 



rznianki”, „Łęczanie”, a atrakcją tegorocznego Pikniku była inscenizacja 
kiszenia kapusty w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego „Jutrzenka” 
z udziałem niesfornej kozy. Pokaz kiszenia kapusty nie tylko zaciekawił 
widzów, ale dostarczył też dużo radości w tak piękne popołudnie 
niedzielne.
Nie zabrakło też obfitego bufetu, w którym można było zakupić i sko-
sztować regionalnych dań takich jak: pieczonych ziemniaków, frytek, 
placków ziemniaczanych, talarków pieczonych na kuchni, pierogów 
oraz ciast domowych przygotowanych przez mieszkańców Kopytowej.
Końcowym akcentem tegorocznego „Pieczonego Ziemniaka” był wy-
stęp Zespołu muzycznego „Vamos”, który przygrywał i zachęcał do tańca 
mieszkańców i przybyłych gości oraz umilał wolny czas wszystkim do 
późnych godzin nocnych. 
W imieniu własnym oraz wszystkich grup parafialnych i społecznych 
z serca wszystkim dziękuję za okazaną ogromną życzliwość i pomoc 
w organizacji Pikniku. Swoje podziękowanie kieruję do: sponsorów 
i darczyńców, dziękuję wszystkim którzy w jakikolwiek sposób włączyli 
się w organizację tegorocznej imprezy na rzecz dalszego remontu 
Kościoła Parafialnego w  Kopytowej.
Wszystkim dziękuję i już dziś zapraszam na kolejny rok.

Ks. dr Bronisław Wyczawski
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członkinie KGW i stowarzyszenia z Kobylan organizatorów uroczysto-
ści. Przygotowane zostało również stoisko - wystawa płodów rolnych 
przez Zofię Trybus z PODR w Boguchwale Zespół Doradców  w Kroś-
nie. Na tym stoisku można było podziwiać okazałe zboża, warzywa, 
rośliny. Uczestnicy dożynek mogli zapoznać się również z ofertą Wielo-
branżowej Spółdzielni Socjalnej „Maks” z Chorkówki. W Dożynkach 
Gminnych udział wzięli Piotr Babinetz Poseł na Sejm RP, Jerzy Borcz 
Przewodniczący Rady Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Joanna 
Bril Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Maria Kurowska 
Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Andrzej Guzik 
Wicestarosta Powiatu Krośnieńskiego, Andrzej Krężałek Przewodni-
czący Rady Powiatu Krośnieńskiego, Kazimierz Gładysz Radny Rady 
Powiatu Krośnieńskiego, Monika Subik Dyrektor- Etatowy Członek 
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego, Maciej Sekuła Przewodniczący Rady 
Gminy Chorkówka, Grzegorz Węgrzynowski Wójt Gminy Chorkówka 
oraz jego zastępca Tomasz Tłuściak, Wioletta Klimek Sekretarz Gminy 
Chorkówka, Anna Lula Skarbnik Gminy Chorkówka, Stanisław Kozie-
lec Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej, Piotr Wierdak 
przedstawiciel Rady Powiatowej Izby Rolniczej, Bogusław Pacek dyre-
ktor GOK-u oraz radni, sołtysi, przewodniczące KGW, prezesi stowa-

„Święto Pieczonego Ziemniaka 1 września 2019 r.”
egoroczne niedzielne popołudnie w miejscowości Kopytowa Ttętniło radością i zabawą zorganizowaną przez Parafię Kopyto-
wa i Wiejskie organizacje społeczne, przy dużym wsparciu 

Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce. Pokazy taneczne w wyko-
naniu dzieci z zespołów tanecznych działających przy GOK Chorków-
ka wprowadziły w nastrój świętowania tegorocznego Pikniku. Piękne 
tańce, kolorowe stroje, ciekawe układy taneczne przykuwały uwagę go-
ści i mieszkańców Kopytowej oraz zaproszonych gości. Ciekawą atrak-
cją tegorocznego Pikniku była „Ciuchcia”, która umożliwiła podróżo-
wanie dzieciom, ich rodzicom i zaproszonym gościom, co przyczyniło 
się i dało możliwość do zwiedzania malowniczych terenów naszej miej-
scowości. 
Nie zabrakło też atrakcji dla najmłodszych - dmuchane kolorowe zjeż-
dżalnie, zamki, gokarty czy dmuchana bramka przykuwała uwagę dzieci 
i stworzyła dla nich sporo zabawy i atrakcji, umilając im wolny popołu-
dniowy czas.
W tegorocznym Pikniku „Święta Pieczonego Ziemniaka” wzięli udział 
zacni goście: poseł RP Stanisław Piotrowicz, Członek Zarządu 
Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska, wicestarosta Powiatu 
Krośnieńskiego Andrzej Guzik, Przewodniczący Rady Powiatu 
Krośnieńskiego Andrzej Krężałek, Dyrektor etatowy Członek Zarządu 
Monika Subik, Radny Powiatu Krosno Kazimierz Gładysz, Burmistrz 
Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik, Sekretarz Gminy Jedlicze Barbara 
Korzeniowska, Radna Gminy Jedlicze Józefa Uram, Wójt Gminy 
Chorkówka Grzegorz Węgrzynowski, Wicewójt Gminy Chorkówka 
Tomasz Tłuściak, Dyrektor GOK Chorkówka Bogusław Pacek, Radna 
Gminy Chorkówka Aleksandra Sitar, Radny Gminy Chorkówka i Soł-
tys sołectwa Kopytowa Tomasz Munia, Radny Gminy Chorkówka 
Piotr Kozubal i Piotr Wierdak .
Dla tak zacnych i miłych gości przegrywały zespoły śpiewacze: „Wiet-

rzyszeń działających na terenie gminy Chorkówka, a także licznie 
zebrani mieszkańcy gminy. Do organizatorów i uczestników dożynek 
list gratulacyjny przesłała Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki.
Inicjatywa współfinansowana ze środków przekazanych przez Operatora 
Programu Grantowego w ramach projektu „Podkarpacki Ośrodek 
Wspierania Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce
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Puchar Wójta Gminy Chorkówka zdobył Ludowy Klub Sportowy 
„Orzeł” Faliszówka

egoroczne rozgrywki o Puchar Wójta Gminy Chorkówka Trozegrano przy pięknej słonecznej pogodzie. Dziewięć drużyn 
z naszej gminy walczyło o tytuł na stadionie Kompleksu Boisk 

Sportowych w Chorkówce. Wysokie temperatury dały się we znaki za-
wodnikom, którzy nie szczędzili sił w zdobywaniu kolejnych bramek. 
Wyniki grupy I: LKS „Jasiołka” Świerzowa Polska - LKS „Błękitni” Że-
glce 0:0 (rzuty karne 7:6), LKS „Błękitni” Żeglce - LKS „Orzeł” Fali-
szówka 0:1, LKS „Jasiołka” Świerzowa Polska - LKS „Orzeł” Faliszówka 
0:3.
Grupa II: LKS „Victoria” Kobylany - KS Szczepańcowa 1:1 (rzuty karne 
3:2), KS Szczepańcowa - LKS „Tęcza” Zręcin 0:3, LKS „Victoria” Koby-
lany - LKS „Tęcza” Zręcin 0:0.
Grupa III: LKS „Nafciarz” Bóbrka - LKS „Polonia” Kopytowa 0:3, LKS 
„Kopytowa” - LKS „Nafta” Chorkówka 3:2, LKS „Nafciarz” Bóbrka - 
LKS „Nafta” Chorkówka 0:0.
W finale zmierzyły się kluby: LKS „Orzeł” Faliszówka - LKS „Tęcza” 
Zręcin 1:0, LKS „Tęcza” Zręcin - LKS „Polonia” Kopytowa 1:6, LKS 
„Orzeł” Faliszówka - LKS „Polonia” Kopytowa 1:0.
Wyróżniono także zawodników: Najlepszy zawodnik Turnieju - Karol 
Dobosz, Wojciech Munia, Najlepszy bramkarz Turnieju - Fabian 
Sajdak.
Zwycięzcom puchary wręczyli Wójt Gminy Chorkówka Grzegorz 
Węgrzynowski, Zastępca Wójta Tomasz Tłuściak oraz radni Wojciech 
Żurkiewicz, Stanisław Janik, Andrzej Wierdak a także grający w skła-
dzie LKS „Polonia” Kopytowa Tomasz Munia. Gratulacje zdobywcom 
pucharu, a także pozostałym drużynom biorącym udział w rywalizacji 
złożyła Maria Kurowska Członek Zarządu Województwa Podkar-
packiego. Turniej prowadził i komentował Bogusław Pacek Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce.

Urząd Gminy Chorkówka

Dyplom dla najlepszego zawodnika

Radość ze zwycięstwa 
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