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gospodarowania odpadami komunalnymi, 
potocznie określanego „rewolucją śmieciową”, 
minęło już półtora roku. Zgodnie z zapisami 
ustawowymi, dokonano podsumowania fun-
kcjonowania tego systemu w 2014 roku. Miesz-
kańcy gminy Chorkówka obowiązki związane 
z prowadzeniem selektywnej zbiórki potrakto-
wali bardzo poważnie. 

“Mniej produkujemy śmieci i lepiej je segre-
gujemy” - tak jednym zdaniem można podsu-
mować mijający rok pod kątem gospodaro-
wania odpadami komunalnymi w naszej 
gminie.
W 2014 roku od statystycznego mieszkańca 
gminy Chorkówka odebrano 48 kg zmieszanych 

Od wdrożenia nowego systemu 

Mniej produkujemy śmieci i lepiej je segregujemy
odpadów komunalnych. Łącznie sprzed posesji 
od wszystkich osób zebrano ok. 655 ton 
odpadów niesegregowanych, czyli ok. 133 tony 
mniej niż w roku 2013. 
Mieszkańcy naszej gminy coraz lepiej segregują 
śmieci. W sumie z nieruchomości zamieszka-
łych odebrano ponad 483 tony wszystkich 
odpadów gromadzonych w sposób selektywny, 
tj. odpadów z tworzyw sztucznych, szkła, 
papieru i tektury, odpadów zielonych, popiołów 
i wielkogabarytowych. Jest to o 36 % więcej niż 
w roku ubiegłym.
Statystycznie każdy mieszkaniec w 2014 roku ze 
swojego strumienia śmieci wydzielał  ponad 42 
kg odpadów, które w wyniku segregowania 
zostały ponownie wykorzystane. W porównaniu 
z rokiem 2013 stanowi to ok. 68%-owy wzrost.

Sam wynik dotyczący selektywnej zbiórki odpa-
dów opakowaniowych (tj. opakowań ze szkła, 
tworzyw sztucznych, metalu i papieru - łącznie
w workach oraz pojemnikach) w 2014 r. to blisko 
656 ton - o ponad 70 % więcej niż w 2013 r. 
Wyniki dotyczące selektywnej zbiórki odpa-
dów na terenie gminy Chorkówka są zadowa-
lające. Pokazują, że nowy system wprowadzo-
ny 1 lipca 2013 roku zaczyna się sprawdzać.
Poniżej zestawienie ilościowe odpadów ode-
branych z terenu gminy Chorkówka w 2014 
roku:
1423 tony [Mg] – wszystkie odpady komunalne,
w tym m.in.:
655 [Mg] - odpady zmieszane,
198 [Mg] - opakowania z tworzyw sztucznych,
231 [Mg] - opakowania ze szkła,
0,5 [Mg] - opakowania z metalu,
7,5 [Mg] - zużyte opony,
276,6 [Mg] - inne odpady z mechanicznej 
obróbki,
11,8 [Mg] -  popioły,
28 [Mg] - odpady wielkogabaratowe,
9,8 [Mg] - zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny.

Magdalena Harmata
Wydział Infrastruktury i Środowiska

Każdy kto złożył wniosek o wydanie 
dowodu osobistego po 1 marca 2015 roku otrzy-
ma dokument na nowym wzorze. W dokumen-
cie tym zniknie informacja o miejscu zameldo-
wania. W nowym dokumencie nie będzie też 
informacji o wzroście, kolorze oczu ani zeskano-
wanego podpisu właściciela, a dotychczasowe 
zdjęcie z profilu zostanie zastąpione forografią 
obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do 
górnej części barków, przedstawiającą osobę 
w pozycji frontalnej. W dowodzie pojawi się in-
formacja o polskim obywatelstwie, a opisy pól 
będą również w języku angielskim. Dowód  po-
siada szereg nowych zabezpieczeń, między 
innymi dwukrotnie powtórzone zdjęcie posia-
dacza, mikrodruki, tłoczenia i specjalne farby.
Prawo do posiadania dowodu osobistego przy-
sługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej 
Polskiej. Wniosek o wydanie dowodu składa się 
w organie  dowolnej gminy na terytorium RP.

Od 1 marca 2015 roku zaczęły obowiązywać 
nowe dowody osobiste

Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub 
w formie dokumentu elektronicznego.
Złożenia wniosku dokonuje osoba posiadająca  
pełną zdolność do czynności prawnych lub 
osoba nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 
urodzin. W imieniu osoby nieposiadajacej zdol-
ności do czynności prawnych lub posiadającej 
ograniczoną zdolność do czynności prawnych 
wniosek składa  rodzic, opiekun prawny lub 
kurator.

Wydanie dowodu następuje nieodpłatnie nie 
później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia  
wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypa-
dkach termin ten może zostać przedłużony.
Dowody wydane przed 1 marca 2015 roku 
zachowują ważność do upływu terminów w nich 
określonych. Adres miejsca zameldowania 
zamieszczony w dowodzie osobistym wydanym 
na podstawie dotychczasowych przepisów nie 
potwierdza adresu miejsca zameldowania, oraz 
nie stanowi podstawy do jego wymiany.
UWAGA; Kto uchyla sie od obowiązku 
posiadania lub wymiany dowodu osobistego, 
zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód 
osobisty, nie zwraca dowodu osobistego w razie 
utraty obywatelstwa polskiego podlega karze 
ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo karze 
grzywny.

Marzena Mackoś
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
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Gospodarka niskoemisyjna to najpro-
ściej mówiąc taka działalność człowieka, która 
przynosi zysk inwestorom, wzrost gospodarczy 
krajowi i redukcję emisji CO . Kładzie nacisk na 2

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
(OZE) takich jak energia słońca czy geotermia.
Celem Polski jest przejście na gospodarkę 
niskoemisyjną do 2050 r. Transformacja ma 
rozpocząć się na poziomie lokalnym. Stąd po-
trzeba tworzenia planów gospodarki niskoemi-
syjnej.

Plan gospodarki niskoemisyjnej 
(PGN) to dokument strategiczny, który wyzna-
cza konkretne cele w zakresie redukcji emisji 
gazów cieplarnianych, efektywności energety-
cznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii na terenie miast i gmin. Plan systematy-
zuje działania podejmowane przez lokalne 
samorządy w tym zakresie. Poprzez analizę 
stanu aktualnego wyznacza główne obszary, 
w jakich będą realizowane działania.

Wspólny PGN, tworzony jest obecnie 
dla miasta Krosna i sześciu gmin bezpośrednio 
z nim sąsiadujących tj. Chorkówki, Jedlicza, 
Miejsca Piastowego, Korczyny, Krościenka 
Wyżnego oraz Wojaszówki.
Cele  PGN do 2020 r., dla naszego obszaru,  są 
zgodne z celami unijnego pakietu klimatyczno-
energetycznego (tzw. pakietu 3x20), który 
zakłada:
- zwiększenie do 2020 roku efektywności 
energetycznej o 20% w stosunku do „scenariusza 
BAU” (ang. business as usual);
- zwiększenie do roku 2020 udziału energii ze 
źródeł odnawialnych do 20% całkowitego 
zużycia energii finalnej w UE;
- zmniejszenie do 2020 roku emisji gazów 
cieplarnianych o co najmniej 20%, w poró-
wnaniu do 1990 roku, z możliwością wzrostu tej 
wielkości nawet do 30%, pod warunkiem, że inne 
kraje rozwinięte zobowiążą się do porównywal-
nej redukcji emisji, a wybrane kraje rozwijające 
się wniosą odpowiedni wkład na miarę swoich 
możliwości redukcyjnych.
Nadmienić należy, że w skład Pakietu energety-

Gospodarka niskoemisyjna
czno-klimatycznego wchodzi sześć aktów pra-
wnych. Są to dyrektywy dotyczące:
- promowania energii ze źródeł odnawialnych,
- norm emisji z samochodów,
- specyfikacji paliw,
- wspólnych wysiłków na rzecz redukcji emisji,
-wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla,
-przeglądu europejskiego systemu handlu 
emisjami.

Cele założone w Planie Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla miasta Krosna i gmin 
sąsiednich, będą realizowane poprzez szereg 
zadań, zarówno inwestycyjnych jak i nieinwe-
stycyjnych przyporządkowanych zdefiniowa-
nym obszarom, którymi są:
1. wykorzystanie OZE - budowa mikroinstalacji 
OZE (kolektory słoneczne, panele fotowolta-
iczne) - zarówno na budynkach mieszkalnych 
jak i budynkach użyteczności publicznej,
2. efektywna produkcja ciepła - wymiana lub 
remont nieefektywnych źródeł ciepła w budyn-
kach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. 
Przyłączenie budynków mieszkalnych do miej-
skiej sieci ciepłowniczej (obszar miasta Krosna),
3. niskoemisyjny transport - wymiana taboru 
komunikacji miejskiej (dotyczy MKS sp. z o.o. 
Krosno), rozbudowa i przebudowa infrastru-
ktury drogowej,
4. ograniczenie emisji w budynkach - termo-
modernizacja budynków mieszkalnych oraz 
użyteczności publicznej, budowa nowych obie-
któw w wysokim standardzie energetycznym, 
prawidłowe postępowanie z odpadami, odpo-
wiednia logistyka odbioru oraz wykorzystania 
poszczególnych frakcji odpadów, 

5. zarządzanie zużyciem energii - dobór rozwią-
zań oraz sprzętu i wyposażenia minimalizu-
jących zużycie energii, poprawa efektywności 
energetycznej stosowanych technologii oświe-
tleniowych (zastosowanie energooszczędnych 
technologii oświetleniowych w oświetleniu 
ulicznym oraz oświetleniu wewnętrznym - 
oświetlenie LED, reduktory mocy, inteligentne 
systemy oświetleniowe). 

Posiadanie planu gospodarki nisko-
emisyjnej jest warunkiem niezbędnym przy 
ubieganiu się o dotacje z Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-
2020, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020,  Programu działań na rzecz środowiska
i klimatu (LIFE), funduszu EOG oraz środków 
krajowych (rozdysponowanych przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej). 
Poza wymogiem formalnym, jakim jest 
obowiązek posiadania przez samorządy PGN, 
należy popatrzeć na wymierne efekty jego 
realizacji.  Będą nimi: oszczędność dla lokalnych 
budżetów (optymalizacja zużycia paliw i energii 
w budynkach mieszkalnych i gminnych), 
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, redu-
kcja emisji innych ubocznych produktów spala-
nia (tlenki węgla, azotu i siarki, benzo(a)pirenu 
oraz pyłów PM10 i PM2.5) w powietrzu, co 
przyczyni się do poprawy jakości powietrza. 

Koszt opracowania PGN dla obszaru obejmują-
cego miasto Krosno oraz Gminy: Chorkówka, 
Jedlicze, Miejsce Piastowe, Korczyna, Kroś-
cienko Wyżne oraz Wojaszówka, współfinanso-
wany jest ze środków NFOŚiGW. Współfinan-
sowaniem objęte są również działania promo-
cyjne tj. druk ulotek, kampania informacyjna 
w prasie, a także emisja spotów reklamowych 
w radiu. 

Wioletta Klimek
Wydział Infrastruktury i Środowiska 

      Podstawą samodzielnej polityki finansowej 
gminy jest budżet. Budżet jednostki samorządu 
terytorialnego jest uchwalany w formie uchwały 
budżetowej na rok budżetowy i stanowi roczny 
plan dochodów i wydatków. Budżet Gminy 
Chorkówka na rok 2014 został uchwalony  
Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/258/13 z dnia 
30 grudnia 2013 r. i kilkakrotnie zmieniany 
w ciągu 2014 roku. Ostatecznie po dokonanych 
zmianach plan dochodów budżetu Gminy 
Chorkówka wyniósł 37.477.675,19 zł, nato-
miast plan wydatków wyniósł 40.936.923,76 zł. 
Planowane dochody wykonano w 99,27% co 
stanowi kwotę 37.205.449,62 zł natomiast 
wydatki zostały zrealizowane w 93,79% tj. na 
kwotę 38.396.018,65 zł. Źródła dochodów jakie 

Realizacja   budżetu   Gminy   Chorkówka 
za 2014 rok

Gmina pozyskała oraz rodzaj poniesionych 
wydatków w ubiegłym roku przedstawiamy 
poniżej.

Źródła dochodów Gminy w 2014 roku
- Subwencje - oświatowa na funkcjonowanie 
szkół, uzupełniająca, równoważąca i wyrówna-
wcza- 19.468.623,00 zł
- Dotacja na  usuwanie azbestu z WFOŚ i GW 
I NFOŚ i GW-  7.247,10 zł
- Dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla 
rolników:-51.406,40 zł
- Dotacja na remonty grobów wojennych-
10.000,00 zł
- Dotacja na remonty dróg dojazdowych do 
gruntów- 50.000,00 zł

- Dotacja na realizację zadań zleconych dot 
administracji (w tym dotacja dot. aktualizacji  
rejestru wyborców, wyborów do Parlamentu 
Europejskiego, wyborów do rad gmin, powiatów 
i samorządów  województw)- 248.855,99 zł
- Dotacja do zrealizowanego projektu  "Kompe-
tentny urzędnik to przyjazny urząd" w ramach 
PO KL- 7.200,00 zł
- Dotacje celowe na działalność oświatową- 
482.935,33 zł
- Dotacja do zrealizowanego projektu "Fanta-
styczny świat przedszkolaków w Gminie 
Chorkówka" w ramach PO KL - 153.052,50 zł
- Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania 
realizowane na podstawie porozumień między 
jst dot. oświaty- 29.439,74 zł
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- Dofinansowanie do zrealizowanego projektu 
"Termomodernizacja 4 budynków użyteczności 
publicznej w Gminie Chorkówka" w ramach 
RPO  WP- 488.242,98 zł
- Dofinansowanie z WFOŚ i GW do zakupu 
pompy TOHATSU do pompowania wody 
czystej dla OSP Szczepańcowa- 15.000,00 zł
- Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywioło-
wych -remont nawierzchni dróg- 118.813,00 zł
- Dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych, 
zasiłków okresowych, stałych i innych wydatków 
związanych z funkcjonowaniem Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej-  5.506.802,26 zł
- Dotacje na wypłatę stypendiów dla uczniów, 
wyprawki szkolnej- 294.323,93 zł
- Dofinansowanie do zrealizowanego zadania 
pn.”Przebudowa drogi gminnej ul. Graniczna
 w Świerzowej Polskiej"- 253.437,77 zł
- Dofinansowanie do realizowanego projektu 
”Instalacja systemów energii odnawialnej na 
budynkach użyteczności publicznej oraz na do-
mach prywatnych na terenie gmin należących do 
ZGDW”- 5.515,64 zł
- Dofinansowanie z Gminy Dukla do zadania 
”Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości 
Sulistrowa” - Etap I- 115.916,26 zł
- Dofinansowanie do zrealizowanego projektu 
”Zagospodarowanie terenu poprzez budowę 
placu zabaw w miejscowości Poraj” w ramach 
PROW- 22.927,36 zł
- Dofinansowanie do zrealizowanego projektu 
”Zagospodarowanie terenu poprzez budowę 
placu zabaw w miejscowości Świerzowa Polska”
w ramach PROW- 24.400,00 zł
- Dofinansowanie do zrealizowanego projektu 
„Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Domu 
Ludowego w Szczepańcowej, budowa placu za-
baw, budowa chodnika i utwardzenie istniejące-
go placu postojowego” w ramach PROW- 
97.832,00 zł
- Dofinansowanie do zrealizowanego Projektu 
w  ramach Programu ERASMUS- 8.681,91 zł
- Udziały w podatku dochodowym od osób 
fizycznych i prawnych- 4.698.351,30 zł

Ogółem otrzymane dotacje, subwencje, 
udziały w podatku- 32.159.004,47 zł
- Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od 
nieruchomości- 2.374.654,99 zł
- Wpływy z podatku od środków transporto-
wych- 59.585,28 zł
- Wpływy z odsetek od środków na rachunkach 
bankowych i odsetek od zaległości podatko-
wych- 142.075,87 zł
- Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej-
20.612,40 zł
- Wpłaty mieszkańców na realizację projektu 
„Instalacja systemów energii odnawialnej na 
budynkach użyteczności publicznej oraz na 
domach prywatnych na terenie gmin należących 
do ZGDW”- 364.333,22 zł
- Niewykorzystane w terminie wydatki, które 
nie wygasają z upływem roku budżetowego-
18.000,00 zł
- Wpływy z tytułu czynszu i dzierżawy mienia 
komunalnego- 112.425,32 zł
- Inne dochody związane z wynajmem pomie-
szczeń- 109.275,82 zł
- Wpływy ze sprzedaży składników mienia-
66.554,45 zł

- Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie-
13.266,85 zł
- Wpływy z podatku od czynności cywilnopra-
wnych, spadków i darowizn- 121 800,96 zł
- Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych- 130.965,28 zł
- Wpływy z opłaty skarbowej- 21.857,00 zł
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej- 4.246,02 zł
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń 
rodzinnych- 33.715,23 zł
- Wpływy z opłat w przedszkolach- 91.801,00 zł
- Wpływy z usług w stołówkach szkolnych-
295.780,30 zł
- Wpływy z usług opiekuńczych- 19.956,41 zł
- Dochody związane z realizacją zadań zleco-
nych:- 27.872,59 zł
- Wpływy z opłat komunalnych- 923.999,04 zł
- Wpływy za noclegi w schronisku szkolnym-
8.424,40 zł
- Wpływy z pozostałych różnych dochodów-
67.257,43 zł
- Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska-
17.985,29 zł

Ogółem dochody własne gminy od osób 
prawnych i fizycznych- 5.046.445,15 zł
OGÓŁEM DOCHODY WYKONANE ZA 
2014 ROK- 37.205.449,62

Rodzaj wydatków dokonanych w 2014 roku

- Podatek od nieruchomości i leśny- 
210.452,00 zł
- Wpłaty na rzecz izb rolniczych- 15.268,64 zł
- Zwrot podatku akcyzowego dla rolników, 
pozostała działalność- 52.398,74 zł
- Wydatki na usuwanie skutków klęsk żywioło-
wych- remont dróg w miejscowościach Szcze-
pańcowa i Świerzowa Polska- 177.988,32 zł
- Bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych-
557.154,07 zł
- Rekultywacja dróg do gruntów w miejscowo-
ściach: Sulistrowa i Chorkówka- 60.020,93 zł
- Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego 
na drogę powiatową w miejscowości Mach-
nówka- 26.000,00 zł
- Wydatki bieżące dot. rozbudowy sieci 
szerokopasmowej. Dotacja dla Miasta Krosna 
na rezerwację częstotliwości- 12.869,91 zł
- Utwardzenie działki w Świerzowej Polskiej-
18.500,00 zł
- Wykonanie zadania pn.”Przebudowa drogi 
gminnej ul. Graniczna w Świerzowej Polskiej"-
411.750,35 zł
- Wydatki na utrzymanie budynków mienia 
komunalnego, ośrodków zdrowia (remonty, 
opłaty za energię elektryczną, gaz, zakup wypo-
sażenia oraz wydatki związane z gospodarką 
gruntami)- 185.271,07 zł
- Wykonywanie zadań zleconych powierzonych 
do realizacji gminie- 254.803,93 zł
- Wydatki na obsługę Rady Gminy- 
123.029,81 zł
- Opracowanie dokumentacji zagospodarowa-
nia przestrzennego- 10.735,00 zł
- Wydatki na obsługę administracyjną, m.in. 
wydatki związane z poborem podatków i opłat 
(inkaso sołtysów, druki, opłaty pocztowe), inwe-
stycje i zakupy inwestycyjne (m.in. zakup  gru-
ntu, kserokopiarki, komputerów, realizacja 

projektu pn:"Termomodernizacja budynku  
UG"- 2.975.105,05 zł
- Promocja Gminy, pozostała działalność: m.in.  
składki na ZGW, ZGDW, ST, diety sołtysów-
155.164,18 zł
- Wydatki na aktualizację rejestru wyborców, 
wydatki związane z wyborami do Parlamentu 
Europejskiego,  wyborami do rad gmin-
138.739,99 zł
- Bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Po-
żarnych, dotacja dla OSP Szczepańcowa i pozo-
stałych jednostek oraz wydatki inwestycyjne 
związane z usługą budowlaną przy bud. DS. 
Żeglce i Bóbrka- 292.209,79 zł
- Dotacja do zakupu lekkiego samochodu  
ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla 
OSP Zręcin, pomp dla OSP Świerzowa 
i Szczepańcowa, drabiny pożarniczej dla OSP 
Kopytowa- 92.986,50 zł
- Spłaty odsetek od kredytów i koszty obsługi 
bankowej- 68.412,46 zł
- Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół 
podstawowych (wynagrodzenia nauczycieli, 
opłaty za energię, gaz, remonty, dotacja dla 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sulistro-
wej, itp.) zakupy i wydatki inwestycyjne- 
10.289.361,15 zł
- Bieżące utrzymanie oddziałów przedszkol-
nych-705.969,29 zł
- Wydatki na funkcjonowanie przedszkoli, 
zwrot kosztów dotacji dla Miasta Krosna,  
Gmin: Jedlicze i Tarnowiec- 1.434.549,11 zł
- Wydatki realizacji projektu „Fantastyczny 
świat przedszkolaków w Gminie Chorkówka”-
183.858,51 zł
- Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie gim-
nazjów, zakup inwestycyjny- 4.337.258,76 zł
- Wydatki związane z dowożeniem uczniów-
286.987,09 zł
- Wydatki na zadanie inwestycyjne pn: „Rozbu-
dowa i przebudowa budynku gimnazjum 
w Świerzowej Polskiej o budynek sali gimnasty-
cznej z przewiązką”- 1.487.175,76 zł
- Obsługa ekonomiczno-administracyjna szkół-
660.569,27 zł
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-
33.333,73 zł
- Utrzymanie stołówek szkolnych-882.640,49 zł
- Pozostała działalność z zakresu oświaty i wy-
chowania- 8.099,65 zł
- Wydatki na ochronę zdrowia przeciwdziałanie 
alkoholizmowi, dotacja dla GOK- 148.325,01 zł
- Pomoc finansowa dla Miasta Krosna na dofi-
nansowanie zakupu samochodu dla Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kro-
śnie- 12.000,00 zł
- Koszty utrzymania świetlic szkolnych- 
73.662,45 zł
- Pomoc materialna dla uczniów (stypendia, 
wyprawka szkolna)- 365.087,16 zł
- Wydatki szkolnego schroniska młodzieżo-
wego- 24.092,57 zł
- Wydatki na pomoc społeczną (funkcjonowanie 
GOPS)- 595.625,08 zł
- Wydatki związane z wypłatą świadczeń 
rodzinnych- 4.655.948,88 zł
- Wypłaty zasiłków celowych, okresowych, sta-
łych, dodatków mieszkaniowych, składki na 
ubezpieczenie zdrowotne, wydatki związane
z przemocą w rodzinie, rodzinami 
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zastępczymi, pobytem w domach pomocy 
społecznej czy też w placówkach opiekuńczych 
itp.- 858.939,20 zł
- Dotacja na świadczenie usług opiekuńczych, 
wydatki na świadczenie specjalistycznych usług 
opiekuńczych- 154.900,50 zł
- Wydatki na dożywianie uczniów i prace społe-
cznie użyteczne- 232.264,33 zł
- Wykonanie dokumentacji  projektu kanalizacji 
w miejscowościach: Kopytowa, Faliszówka i Po-
raj- 47.995,38 zł
- Wydatki dot. rozpoczętej inwestycji pn: „Bu-
dowa oczyszczalni ścieków w miejscowości 
Sulistrowa” - Etap I- 231.832,52 zł
- Wydatki bieżące i majątkowe dotyczące wdra-
żania projektu instalacji systemów energii odna-
wialnej- 336.687,35 zł
- Gospodarka odpadami i ochrona środowiska 
(m.in., wydatki wynikające z ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku, usuwanie azbestu, 
utrzymanie zieleni)- 666.559,67 zł
- Wydatki dot.  wyłapywania bezdomnych 
psów- 20.058,38 zł
- Wydatki dot. oświetlenia ulic m.in.: energia 
i konserwacja lamp na terenie całej gminy, 
remonty- 425.585,09 zł
- Dokumentacja dot. rozbudowy oświetlenia 
ulic  w miejscowości Kopytowa- 18.000,00 zł
- Rozbudowa oświetlenia ulic w miejscowo-
ściach: Zręcin i Chorkówka- 8.799,97 zł
- Wydatki projektu:” Termomodernizacja  bu-
dynków użyteczności publicznej w Gminie 

Chorkówka”- 492.290,09 zł
- Wydatki na działalność kulturalną w tym 
utrzymanie domów ludowych (opłaty za energię, 
gaz, zakup wyposażenia, remonty budynków)-
212.485,46 zł
- Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury-
320.000,00 zł
- Dotacja na utrzymanie biblioteki gminnej 
z filiami- 306.000,00 zł
- Odnowa wsi Szczepańcowa realizacja 
projektu: „Rozbudowa, przebudowa i nadbu-
dowa Domu Ludowego w Szczepańcowej, bu-
dowa placu zabaw, budowa chodnika i utwar-
dzenie istniejącego placu postojowego”, wypo-
sażenie- 880.839,79 zł
- Wydatki projektu: ”Budowa 7 placów zabaw 
w Gminie Chorkówka"- 376.660,23 zł
- Wydatki projektu: ”Budowa Domu Ludowego 
w miejscowości  Żeglce”- 579.973,38 zł
- Wydatki projektu:” Zagospodarowanie prze-
strzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw 
w miejscowości Poraj- 33.128,82 zł
- Pozostała działalność kulturalna- 15.919,59 zł
- Wydatki na kulturę fizyczną i sport w tym: 
dotacje dla klubów sportowych z terenu gminy-
150.000,00 zł
- Wydatki na utrzymanie obiektów sportowych-
3.694,20 zł

OGÓŁEM WYDATKI ZREALIZOWANE 
w 2014 roku- 38.396.018,65 zł

Stopień realizacji wydatków  w dużej 
mierze jest uzależniony od możliwości ich 
finansowania, potrzeb mieszkańców i przyjętej 
polityki społeczno-gospodarczej. 
W strukturze wykonania wydatków budżetu 
gminy dominują nadal wydatki na oświatę 
i wychowanie oraz opiekę społeczną. Wydatki 
na oświatę w ubiegłym roku stanowią 54,10% 
całego budżetu gminy, a na opiekę społeczną 
16,92% wykonanych wydatków ogółem. 
W ubiegłym roku duże środki finansowe zostały 
przeznaczone na inwestycje z zakresu kultury. 
Pozyskano m.in. dofinansowania: z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013, Regionalnego Programu  Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-
2013, Narodowego programu przebudowy dróg 
lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostę-
pność-Rozwój.

Zakres i charakter dochodów budżetu 
gminy warunkuje możliwość realizacji poszcze-
gólnych zadań. Z reguły poziom dochodów 
własnych jest  niewystarczający do sfinansowa-
nia realizowanych przedsięwzięć, dlatego też 
niezbędne jest zasilanie zewnętrzne budżetu 
poprzez otrzymywane subwencje i dotacje. 
Środki otrzymane w postaci dotacji i subwencji 
to stabilne i wydajne źródło dochodów.

Stanisława Bator
Skarbnik Gminy Chorkówka

W ostatnich latach istotnym problemem w naszej gminie stały 
się bezdomne zwierzęta, w szczególności psy. Każdego roku do Urzędu 
Gminy kierowanych jest wiele zgłoszeń w tej sprawie. Masowo skarżymy 
się na wolno biegające zwierzęta, których właścicieli nie można ustalić. 
Różne są przyczyny takiego stanu rzeczy, rozwiązań jednak dużo mniej. Jak 
wygląda sytuacja?

Na podstawie odebranego przez pracownika urzędu gminy 
zgłoszenia, pies zostaje wyłapany i na okres ok. 2 tygodni umieszczony 
w kojcu, którym dysponuje  urząd. W tym czasie 
poszukuje się właściciela lub osobę zainteresowaną 
adopcją. W przypadku braku reakcji, pies trafia do 
schroniska - w naszym przypadku jest to schronisko 
„Wesoły Kundelek” w Lesku, z którym Gmina 
Chorkówka ma podpisaną umowę. Zdarza się, że 
umieszczone w schronisku psy wraz z upływem czasu 
znajdą nowych właścicieli, są też takie, które spędzają w 
nim resztę życia. 
Optymistycznym jest fakt, że w naszej gminie 
stosunkowo często udaje się ustalić dotychczasowego 
właściciela psa lub znaleźć dla niego nowy dom. 
I choć jesteśmy coraz bardziej wrażliwi na krzywdę zwierząt, średnio 10 
psów rocznie z terenu gminy Chorkówka „ląduje” w schronisku. 

Koszty wyłapywania psów, przyjęcia do schroniska, opłaty 
abonamentowej (gwarantującej gotowość przyjęcia zwierzęcia do schroni-
ska) pokrywane są z budżetu gminy, a tym samym z podatków mieszka-
ńców.
Apelujemy o odpowiedzialność. Postarajmy się o humanitarne  ograni-
czenie populacji psów i kotów poprzez wykonanie zabiegu sterylizacji lub 
kastracji. Chrońmy naszych czworonożnych przyjaciół przed losem 
zwierząt niechcianych i porzucanych w miejscach oddalonych od domostw 
czy pozostawianych w lesie.
W marcu obchodzimy w Polsce Miesiąc Sterylizacji. Jest to czas, w którym 
wiele lecznic weterynaryjnych przyłącza się do akcji promującej zabiegi 
i wykonuje je po obniżonej cenie. 

Przypominamy mieszkańcom gminy, że na właścicielach 
czworonogów ciąży wiele obowiązków. Podstawowym jest ich humani-
tarne traktowanie zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zwierząt. 
Obowiązkowo należy pamiętać o szczepieniu  przeciwko wściekliźnie 
psów. Lekarze weterynarii zalecają, aby również koty były szczepione 
przeciwko tej chorobie.
Szczepienie  przeciwko wściekliźnie psów jest obowiązkowe i należy je 
powtarzać każdego roku. Ważnym elementem profilaktyki jest także 

zabezpieczenie psa przed pasożytami zewnętrznymi, 
w szczególności pchłami i kleszczami.
Informacje na temat bezdomnych zwierząt z terenu 
Gminy Chorkówka zamieszczane są pod adresem 
http://www.chorkowka.pl/kacik-adopcy jny 
Zachęcamy do odwiedzania gdy pies nam zaginie, lub 
gdy szukamy wspaniałego towarzysza, opiekuna 
i terapeuty.

Agnieszka Bobrowska
Wydział Infrastruktury i Środowiska

 (Nie)chciane zwierzęta 
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Kadencja sołtysa trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów i kończy się 
po zakończonej kadencji rady gminy. Po upływie kadencji rady gminy, 
dotychczasowy Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego 
sołtysa i rady sołeckiej. Wybór sołtysa odbywa się wg zasad określonych 
przez Radę Gminy w Statutach Sołectw.Do dnia 26 stycznia br. Gminna 
Komisja Wyborcza w Chorkówce przyjmowała zgłoszenia kandydatów na 
sołtysów. Zgłoszonych zostało łącznie 31 kandydatów. 
W wyznaczonym terminie w dwóch obwodach tj. w obwodzie nr 1 
w Bóbrce i nr 8 w Machnówce zarejestrowanych zostało tylko po jednym 
kandydacie na sołtysa. W związku z tym głosowanie w tych obwodach  nie 
zostało przeprowadzone. W pozostałych 12 sołectwach po 
przeprowadzeniu głosowania w dniu 22 lutego 2015 r. GKW ustaliła 
wynik wyborów stwierdzając, że w 9 sołectwach funkcję sołtysa pełnić będą 
osoby, które dotychczas pełniły funkcję sołtysa. W miejscowościach 
Draganowa, Faliszówka, Kobylany, Szczepańcowa i Żeglce mieszkańcy 
wybrali nowych sołtysów.

Na sołtysów sołectw Gminy Chorkówka wybrane zostały 
następujące osoby: w Bóbrce Pan Stanisław Czarnota, w Chorkówce Pan 
Stanisław Liwosz, w Draganowej Pani Zofia Munia, w Faliszówce Pan 
Ireneusz Szczepanik, w Kobylanach Pan Kazimierz Krężałek w Kopytowej 
Pan Marian Janik, w Leśniówce Pan Jerzy Wrona, w Machnówce Pan 
Zdzisław Malczewski, w Poraju Pani Teresa Paluch, w Sulistrowej Pan 
Gabriel Czaja, w Świerzowej Polskiej Pani Alina Celej, w Szczepańcowej 
Pani Marta Żołna, w Zręcinie Pan Ryszard Prętnik, w Żeglcach Pan 
Grzegorz Węgrzynowski.

Wybory sołtysów w Gminie Chorkówka
Wszystkim sołtysom gratulujemy wyboru i życzymy sukcesów w pracy 
z mieszkańcami.
Frekwencja w wyborach kształtowała się następująco:

Ewa Solińska
Wydział Organizacyjny i Sprawy Obywatelskich

Z życia Rady Gminy w Chorkówce
W okresie od grudnia 2014 roku do marca 2015 roku Rada 

Gminy Chorkówka odbyła cztery sesje.
Podczas III sesji Rady Gminy Chorkówka VII kadencji, która 

odbyła się w dniu 20 grudnia 2014 roku, omówiony został budżet Gminy 
Chorkówka na 2015 rok. Uchwalone zostały miedzy innymi następujące 
uchwały: uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu 
osobowego Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy Chorkówka; 
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego 
Komisji Statutowej Rady Gminy Chorkówka; uchwała w sprawie 
zarządzenia wyborów sołtysów; uchwała w sprawie wskazania radnego na 
członka Gminnej Komisji Wyborczej; uchwała w sprawie uchwalenia 
budżetu gminy na 2015; uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Chorkówka; uchwała sprawie wyboru 
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia wysokości opłaty; uchwała zmieniająca uchwałę Nr 
XXVIII/157/12 Rady Gminy Chorkówka z dnia 28 grudnia 2012 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację 
zadania pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunal-

nych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chorkówka”.
Podczas IV sesji w dniu 30 grudnia 2014 r. Rada Gminy podjęła 

następujące uchwały: uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chor-
kówka na 2015 rok; uchwała w sprawie odmowy wyrażenia zgody na 
rozwiązanie stosunku pracy z radnym; uchwała w sprawie rozpatrzenia 
skargi na działalność Wójta; uchwała w sprawie uchylenia uchwał 
własnych; uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego; uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2014 
roku na lata 2015-2023; uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, 
które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2014; uchwała 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok; uchwała w sprawie 
zmian w wieloletniej prognozie finansowej; uchwała w sprawie zmian 
w uchwale budżetowej na 2015 rok.

W dyskusji Wójt między innymi przedstawił propozycję zmiany 
czasu pracy Urzędu. Poinformował, iż  podczas zebrań wiejskich niektórzy 
mieszkańcy narzekali na czas pracy urzędu i wnioskowali o wydłużenie 
godzin pracy w jeden dzień tygodnia np. poniedziałek. Dlatego też 



de minimis zgodnej z rozporządzeniem Komisji nr 1408/2013 z dnia 18 
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze 
rolnym.

Przepisom o pomocy w rolnictwie podlega każdy, kto produkuje, 
przetwarza i wprowadza do obrotu produkty rolne. Produktem rolnym jest 
jakikolwiek produkt wymieniony w załączniku I do Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej  (TFUE) za wyjątkiem produktów 
rybołówstwa.
Zasady udzielania pomocy w rolnictwie oraz warunki dopuszczalności 
pomocy, wynikają bezpośrednio z przepisów prawa wspólnotowego.
Wielkość pomocy przyznana określonemu beneficjentowi nie może 
przekroczyć 15 000 euro brutto w okresie trzech lat podatkowych.
Rolnik (beneficjent pomocy) przetwarzający produkty rolne lub 
wprowadzający produkty rolne do obrotu musi złożyć formularz informacji 
przedstawianych przez wnioskodawcę (wzór formularza Dz.U.Nr 121 
z 2010r. poz. 810 do pobrania na stronie bip.chorkowka.pl) oraz 
zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis w roku, w którym składa 
wniosek o udzielenie pomocy publicznej oraz w ciągu dwóch lat 
poprzedzających, lub oświadczenie o nieuzyskaniu w wyżej wymienionym 
okresie pomocy de minimis w rolnictwie.

Leokadia Lula
Wydział Finansowy 

Pismo Samorządowe GŁOS CHORKÓWKI 7
zaproponował aby zmiany godzin pracy w Urzędzie dotyczyły  
poniedziałków a Urząd czynny byłby od 7.00 do 17.00 oraz piątków, gdzie 
Urząd pracowałby od 7.00 do 13.00. Rada Gminy zaakceptowała 
przedstawioną propozycję. 

W dniu 9 lutego 2015 r. Rada Gminy uchwaliła następujące 
uchwały: uchwała w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania dotych-
czasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowa-
dzanie ścieków; uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 
gminy Chorkówka; uchwała w sprawie funduszu sołeckiego na rok budże-
towy 2016; uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
Rada Gminy dokonała podziału środków finansowych z przeznaczeniem 
na utrzymanie i remont dróg gminnych w każdej z miejscowości. 

VI sesja Rady Gminy Chorkówka odbyła się w dniu 9 marca 
2015 r. Podczas sesji uchwalone zostały następujące uchwały: uchwała 
w sprawie określenia kryteriów naboru na rok szkolny 2015/2016 do 
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Chorkówka, oraz 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów; uchwała 
w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Chorkówka oraz dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów; uchwała zmieniająca 
uchwałę w sprawie podziału gminy Chorkówka na obwody głosowania, 
ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych; uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Chorkówka; uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Draganowa - 
linia elektroenergetyczna 11- kV”; uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków; 
uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdo-
mnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chor-
kówka na 2015 rok”; uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej Gminy Chorkówka; uchwała w sprawie zmian w uchwale 
budżetowej na 2015 rok.
Szczegółowa treść uchwał wraz z protokołami z obrad sesji publikowane są 
na stronach BIP-u. Dane dotyczące naszej Gminy dostępne są poprzez 
stronę internetową www.chorkowka.pl. Obrady sesji są jawne i każdy 
zainteresowany mieszkaniec Gminy może w nich uczestniczyć.

Ewa Solińska
Wydział Organizacyjny i Sprawy Obywatelskich

Rolnik, który nabywa grunt na utworzenie nowego 
gospodarstwa rolnego lub na powiększenie już istniejącego gospodarstwa 
rolnego, zgodnie z art.12 ust.4 ustawy o podatku rolnym, może skorzystać 
z ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntu. Prawo do ulgi powstaje 
z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym została 
zawarta umowa kupna – sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wysokość 
ulgi wynosi 100 % podatku rolnego należnego za nabyty grunt przez 5 lat 
od zakupu, zaś w szóstym roku obniża się podatek od zakupionego gruntu 
o 75 %,  a w siódmym roku o 50 % .
Ulga ta może zostać udzielona wyłącznie na wniosek podatnika 
i przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym został złożony wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym. 
Warunki, jakie powinien spełnić rolnik, aby otrzymać ulgę, oprócz 
złożenia wniosku wraz z dołączonym aktem notarialnym, to:
1. Łączna powierzchnia kolejno nabywanych gruntów stanowiących 
użytki rolne nie może przekroczyć 100 ha,
2. Grunt musi być zakupiony z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 
lub z mienia gminy albo od indywidualnych właścicieli gospodarstw 
rolnych, z wyjątkiem przypadków, gdy nabywca jest małżonkiem, 
krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub 
synową sprzedawcy gruntów. 

Od  2014 r. ulgi w podatku rolnym udzielane na podstawie 
przepisów art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym z tytułu nabycia użytków rolnych są stosowane w formule pomocy 

Nabycie gruntu przez rolnika a pomoc publiczna

Obecny Prezydent pełni urząd od 
6 sierpnia 2010 roku. Jego kadencja zakończy się 
6 sierpnia 2015 roku, z chwilą złożenia przysięgi 
przez nowo wybranego prezydenta. 
 W dniu 4 lutego 2015 roku, marszałek Sejmu 
podpisał postanowienie o zarządzeniu wyborów 
prezydenckich na dzień 10 maja 2015r. oraz określił 
dni, w których upływają terminy wykonania 
czynności wyborczych przewidzianych w Kodeksie 
wyborczym. 
Zgodnie z kalendarzem wyborczym pełnomocnicy 
komitetów wyborczych do 16 marca 2015 r. mają czas na zawiadomienie 
Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) o utworzeniu komitetów 
wyborczych kandydatów. Do zawiadomienia należy dołączyć co najmniej 
1000 podpisów obywateli popierających kandydata oraz m.in. pisemne 

Wybory Prezydenckie
oświadczenie kandydata o zgodzie na start 
w wyborach. Informacja o utworzonych komitetach 
wyborczych jest ogłaszana przez PKW w Monitorze 
Polskim oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
Termin powołania przez PKW okręgowych komisji 
wyborczych upływa 23 marca 2015 r. 
Na zgłoszenie kandydatów na urząd prezydenta 
w celu zarejestrowania pełnomocnicy komitetów 
wyborczych mają czas do 45. dnia przed dniem 
wyborów, czyli do 26 marca 2015 r. do godz. 24.00. 
Zgłoszenie kandydata, oprócz jego danych oraz 

danych komitetu wyborczego powinno zawierać wykaz osób popierających 
zgłoszenie - co najmniej 100 tys. podpisów obywateli mających tzw. czynne 
prawo wyborcze, czyli prawo wybierania posłów i senatorów.
Do 10 kwietnia 2015 r. (30. dzień przed wyborami) wójtowie, 
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burmistrzowie i prezydenci miast mają obowiązek podać do wiadomości 
publicznej informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz 
siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach 
obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania koresponden-
cyjnego i przez pełnomocnika. 
Kandydatów do obwodowych komisji wyborczych pełnomocnicy 
wyborczy mogą zgłaszać do 17 kwietnia 2015 r.
W skład obwodowej komisji wyborczej powołuje się od 6 do 8 osób spośród 
kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych (lub 
upoważnione przez nich osoby) komitetów wyborczych mających 
zarejestrowanego kandydata na Prezydenta RP oraz jedna osobę wskazaną 
przez wójta. Kandydatami na członków obwodowych komisji wyborczych 
zgłaszanymi  przez pełnomocników wyborczych mogą być osoby ujęte 
w stałym rejestrze wyborców danej gminy. W przypadku zgłoszenia do 
składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej 
dopuszczalny skład komisji, skład komisji ustala się w drodze publicznego 
losowania przeprowadzonego przez wójta. Jeżeli natomiast liczba 
zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego 
składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje wójt spośród 
osób ujętych w stałym rejestrze wyborców gminy. 
Powyższe oznacza, że w celu zgłoszenia chęci udziału w pracach komisji, 
należy zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników wyborczych tych 
komitetów , które mają zarejestrowanego kandydata na Prezydenta RP. 
Wykaz pełnomocników wyborczych oraz ich adresy dostępne są na 
stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.
Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że zryczałtowana dieta za 
czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników 
głosowania w wyborach Prezydenta RP wynosi :
1) dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych  - 200 zł;
2) dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych  - 
180 zł;
3) dla członków obwodowych komisji wyborczych  160 zł.
Do 19 kwietnia 2015 r. (21. dzień przed dniem wyborów) zostaną 
powołane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast obwodowe 
komisje wyborcze. Do tej samej daty gminy będą miały czas na 
sporządzenie spisów wyborców.
Dane o kandydatach na urząd prezydenta zostaną podane do publicznej 
wiadomości przez PKW do 20 kwietnia 2015 r. (20. dzień przed dniem 
wyborów).
Do 25 kwietnia br. (15. dzień przed wyborami) możliwe będzie zgłaszanie 
zamiaru głosowania korespondencyjnego. Zgłoszenie zamiaru głosowania 
korespondencyjnego dokonuje się w gminie, w której wyborca ujęty jest 
w rejestrze wyborców. Zgłoszenie takie powinno zawierać : nazwisko i imię 
(imiona) imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny pesel wyborcy, 
oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie 
adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, który zostanie 
dostarczony przez pracownika urzędu nie później niż 7 dni przed dniem 

wyborów. Wyborca głosujący korespondencyjnie po wypełnieniu karty do 
głosowania wkłada do koperty na kartę do głosowania , następnie do 
koperty zwrotnej i przesyła ją do właściwej obwodowej komisji wyborczej 
lub przed dniem głosowania osobiście dostarczy do urzędu gminy lub 
 w godzinach głosowania dostarczy osobiście  kopertę do obwodowej 
komisji wyborczej.
Wyborcy, którzy będą chcieli udzielić innej osobie pełnomocnictwa do 
głosowania, będą to mogli zrobić najpóźniej 1 maja 2015 r. (9. dzień przed 
dniem wyborów).
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności lub który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat. 
może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach. 
Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej 
samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub 
posiadający zaświadczenie o prawie do głosowania. Pełnomocnictwo do 
głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób jeżeli 
co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub 
osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 
w stosunku do pełnomocnika. Pełnomocnikiem nie może być osoba 
wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania 
osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie 
zaufania, jak również kandydaci w danych wyborach. Pełnomocnictwo do 
głosownia udziela się przed wójtem lub przed innym pracownikiem urzędu 
gminy upoważnionym przez wójta do sporządzania aktów pełnomo-
cnictwa do głosowania. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się 
na wniosek wyborcy wniesiony do wójta gminy, najpóźniej w 9 dniu przed 
dniem wyborów. Wniosek powinien zawierać : nazwisko i imię ( imiona ), 
imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny pesel oraz adres 
zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone 
pełnomocnictwo do głosowania, a także oznaczenie wyborów, których 
dotyczy pełnomocnictwo do głosowania. Do wniosku załącza się kopię 
aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia 
niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwo do głosowania, 
pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem. Akt pełnomocnictwa 
do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy 
udzielającego pełnomocnictwo do głosowania wskazanym we wniosku.
Natomiast składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców 
w wybranym obwodzie głosowania będzie możliwe do 5 maja 2015 r.
Komitety, których kandydaci zostali zarejestrowani, będą miały prawo do 
nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych w programach 
publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych od 25 kwietnia do 
północy 8 maja 2015 r.
Kampania wyborcza zakończy się 8 maja o godz. 24.00.
Głosowanie w wyborach prezydenta odbędzie się 10 maja 2015 r., 
a lokale wyborcze będą czynne od godz. 7.00 do godz. 21.00.

Bożena Panek
Sekretarz Gminy Chorkówka

Działalność inwestycyjna w naszej Gminie
Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że publiczna działalność 

inwestycyjna rozpoczyna się od wymiaru lokalnego. I chociaż być może 
trudno w to uwierzyć, inwestycje dotyczące małych jednostek samorządu 
terytorialnego stanowią bardzo istotny element stymulacji rozwoju kraju. 
Dzięki środkom unijnym z programów operacyjnych na lata 2007-2013, 
a także innym środkom zewnętrznym, finansowanie inwestycji mogło 
odbywać się w formie montażu finansowego, polegającego na 
wykorzystaniu różnych źródeł finansowania. Dzięki tej metodzie 
finasowania inwestycji, możliwe stały się realizacje zadań  inwestycyjnych 
przyczyniających się do poprawy poziomu i jakości życia miejscowej 
ludności. 

Również na najbliższe lata w planach inwestycyjnych dominują 
wydatki na szeroko rozumianą infrastrukturę techniczną. Rozpoczęta 
wprawdzie w ubiegłym roku, ale tak naprawdę ciągle nie uruchomiona 
nowa pula środków z perspektywy finansowej UE na lata 2014 – 2020, 
spowoduje zapewne dalszy rozwój naszego regionu, w tym również naszej 
Gminy. 
Zakłada się, że w bieżącym roku w Gminie Chorkówka priorytetowo 

traktowane będą inwestycje komunalne tj. sieci kanalizacyjne 
i wodociągowe. Większego znaczenia nabierze także infrastruktura 
sportowo – rekreacyjna. 

Trudno już dzisiaj mówić o tym co uda się sfinansować przy 
udziale środków unijnych. Programy Operacyjne zostały wprawdzie 
przyjęte przez Komisję Europejską, ale ciągle trwają prace na szczeblu 
rządowym i samorządu województwa, uszczegóławiające i regulujące 
zakres projektów oraz kwalifikowalność wydatków. Z informacji 
publikowanych przez Instytucje Zarządzające wynika, że pierwszych 
naborów wniosków możemy spodziewać się do Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, których uruchomienie 
zaplanowano na III kwartał br. 
Niezależnie od nowych źródeł finansowania, w budżecie naszej gminy na 
rok 2015 zaplanowana została na zadania inwestycyjne kwota w wysokości 
ok. 8 mln złotych, co stanowi blisko 20% wartości całego budżetu. 
W kwocie tej ok. 3,5 mln złotych mają udział środki pozyskane ze źródeł 
zewnętrznych.    



Kilka inwestycji zapoczątkowanych w minionej kadencji niebawem 
dobiegnie końca, realizację innych planujemy rozpocząć. Są też takie, dla 
których uruchomiony zostanie etap projektowania i uzyskiwania pozwoleń 
na budowę. 
Najbliżej ukończenia są prace przy nowo wznoszonym budynku Domu 
Ludowego w Żeglcach. Stan zaawansowania prac jest ogromny. Do 
wykonania pozostały jedynie prace wykończeniowe. Budynek zostanie 
„oddany do użytkowania” (w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego) 
w maju br. Oddanie go do użytku mieszkańcom, nastąpi po wcześniejszym  
wyposażeniu obiektu. Zakupione zostanie wyposażenie: sali widowiskowej 
(stoły, krzesła), kuchni wraz z zapleczem, pomieszczeń przeznaczonych dla 
organizacji społecznych oraz biura sołtysa. Mamy nadzieję, że nowy 
budynek dobrze będzie służył mieszkańcom oraz będzie miejscem ich 
integracji i wzajemnej współpracy. 

Dobiegają do końca także prace przy budowie sali gimnastycznej przy 
Gimnazjum im. I. Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej - jednej 
z największych inwestycji kubaturowej w naszej gminie w ostatnich latach. 
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W obiekcie na parterze znajduje się sala z widownią na 158 miejsc, 
komunikacja, szatnie, wc i umywalnie, pomieszczenie porządkowe, pokój 
trenerów, magazyny na sprzęt sportowy oraz szatnia, umywalnia i wc dla 
dzieci przedszkolnych (zaprojektowane według wymagań warunków 
technicznych dla tej grupy użytkowników). Na piętrze z kolei - salka 
treningowa, komunikacje, szatnie, wc i umywalnie.

Wykonawca inwestycji zamontuje na sali gimnastycznej urządzenia 
niezbędne do gier zespołowych, takich jak koszykówka, piłka ręczna, 
siatkówka, a także urządzenia dodatkowe takie jak drabinki i lustra oraz 
materiały zabezpieczające okna i trybuny przed uszkodzeniem podczas 
rozgrywek. 
Z umowy z wykonawcą wynika, że prace zakończą się w czerwcu br. Po 
przyjęciu obiektu od wykonawcy, Gmina zakupi drobny sprzęt sportowy, 
wyposażenie magazynów, szatni i pokoju trenerów, a także sprzęt 
niezbędny do utrzymania czystości. 
Nowopowstała infrastruktura służyć będzie dzieciom i młodzieży szkolnej 
celem realizacji lekcji wf w systemie klasowo-lekcyjnym i fakultatywnym, 
a także zajęć dodatkowych umożliwiających rozwijanie zainteresowań 
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i zdolności lub korygujących postawę. W ramach istniejącego UKS 
odbywać się będą zajęcia z nowych dyscyplin sportowych. Z sali 
gimnastycznej korzystać będą również dzieci przedszkolne, uczestnicząc 
w zajęciach w ramach wychowania przedszkolnego w tym gimnastyki 
korekcyjnej i zabaw ruchowych.
Obiekt będzie udostępniany także zorganizowanym grupom, które wyrażą 
chęć realizacji zajęć o charakterze sportowo-rekreacyjnym, mającym na 
celu m.in. rozwój umiejętności sportowych, ograniczenie tendencji do 
siedzącego trybu życia oraz zmniejszenie występowania zjawisk 
patologicznych.

Bardzo ważnym kierunkiem inwestycji stają się obecnie 
przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury proekologicznej, w tym 
energetycznej. Realizowany w naszej gminie projekt obejmujący montaż 
kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej na 
prywatnych budynkach mieszkalnych nabiera tempa. Około 35% 
właścicieli nieruchomości może już korzystać z zainstalowanych urządzeń. 
Mamy nadzieję, że pierwsze oszczędności jakie niesie to odnawialne źródło 
energii odczują mieszkańcy niebawem.

Kolejne inwestycje mają charakter liniowy. W marcu otworzone 
zostały oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszony przetarg dotyczący 
budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości 
Draganowa i magistrali przesyłowej wody z Kobylan do Draganowej oraz 
budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylany 
i Sulistrowa. Zakres robót kanalizacyjnych obejmie prace związane 
z ułożeniem kanałów ściekowych „biegnących w jednym wykopie” z budo-
waną siecią wodociągową. Ma to na celu ograniczenie wielokrotnego 
rozkopywania działek, które miałoby miejsce w przypadku etapowania 

inwestycji. Organizacja robót w opisany sposób ograniczy także koszty jej 
realizacji.  
Łączna długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi 12,8 km, 
natomiast sieci kanalizacyjnej - 2,38 km.  Wybudowane kolektory 
sanitarne stanowić będą kolejny etap rozpoczętej w ubiegłym roku budowy 
oczyszczalni ścieków. 
Również w marcu uzyskano pozwolenie na budowę kanalizacji 
w miejscowościach: Kopytowa, Faliszówka, Poraj oraz na budowę 
magistrali przesyłowej wody z miejscowości Żeglce do Kopytowej. 
Wartość kosztorysowa tych zadań to ponad 36 mln zł, w związku z tym, ich 
realizacja uzależniona będzie od możliwości związanych z pozyskaniem 
środków pozabudżetowych. 

Trwają także prace związane z przygotowaniem terenu pod 
budowę kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Chorkówce. Lokalizację 
inwestycji zaplanowano na nieruchomościach przyległych do placu przy 
Gminnym Ośrodku Kultury. W minionym roku, Gmina Chorkówka 
dokonała odpłatnego nabycia działek, które uprzednio zajęte były pod 
zbiornik wodny tj. staw. W bieżącym roku, planuje się wykonanie niwelacji 
terenu oraz wykonanie dokumentacji projektowej. Założeniem jest 
stworzenie zespołu boisk, w skład którego wejdą: boisko ze sztuczną 
nawierzchnią do piłki nożnej, bieżnia, boisko wielofunkcyjne (koszykówka, 
siatkówka). Ostateczny zakres inwestycji zostanie ustalony po 
zaakceptowaniu koncepcji zagospodarowania terenu.

Wioletta Klimek 
Wydział Infrastruktury i Środowiska

Od 1 marca 2015 r. weszły w życie nowe 
ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, 
o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, 
a także przepisy wykonawcze do tych ustaw.
Obsługa zadań z zakresu ewidencji ludności, 
dowodów osobistych oraz Prawa o aktach 

stanu cywilnego, jest realizowana przy pomocy jednej wspólnej dla 
wszystkich gmin w Polsce aplikacji Źródło. Aplikacja ta została 
opracowana, zbudowana i wprowadzona na zlecenie Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych. Zadania te są wykonywane na zasadach i w granicach 
określanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. 
Pracownicy Urzędu Gminy w Chorkówce  realizujący ww. zadania zdali 
egzamin z obsługi systemu i są merytorycznie przygotowani do 
wykonywania zadań, na podstawie nowych przepisów prawa i przy użyciu 
nowego oprogramowania. Dotychczas obsługa mieszkańców nie była 
prowadzona jednocześnie na taką skalę, we wszystkich gminach w Polsce, 
przy pomocy jednego systemu informatycznego. 

Mając na uwadze złożony charakter całego przedsięwzięcia i szereg 
elementów pozostających poza wpływem tutejszego urzędu, prosimy 
Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość w początkowym okresie 
funkcjonowania nowej aplikacji.

Urząd Stanu Cywilnego
Nowe akty stanu cywilnego - urodzenia, małżeństwa i zgonu - po 

1 marca 2015 r. są tworzone w centralnym rejestrze stanu cywilnego. Akty 
papierowe przechowywane w archiwum USC będą sukcesywnie 
przepisywane do centralnego rejestru stanu cywilnego za pomocą nowej 
centralnej aplikacji  „Źródło."
Elektroniczna rejestracja pozwoli na to, że każdy obywatel będzie miał 
możliwość uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego w dowolnym 
urzędzie stanu cywilnego.  Odbywać się to będzie na zasadzie migracji 
aktu z USC przechowującego ten akt. W związku z koniecznością 
przeprowadzenia procedury wysłania zlecenia migracji aktu oraz 
oczekiwania na odpowiedź, w w/w przypadkach najlepiej najpierw zgłosić 
taką prośbę telefonicznie. Oprócz dokumentów papierowych będzie 

Zmiany w sprawach obywatelskich 
po 1 marca 2015 - „Aplikacja  Źródło”

istniała możliwość uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego w postaci 
dokumentu elektronicznego, po spełnieniu wymagań określonych
 w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne. Aby dokonać takiej czynności 
elektronicznie, konieczne jest posiadanie tzw. profilu zaufanego lub 
podpisu kwalifikowanego, w celu uwierzytelnienia tożsamości 
wnioskodawcy.
W ramach reformy nie przewidziano migracji danych z lokalnych 
elektronicznych systemów do nowego, centralnego systemu BUSC (Baza 
Usług Stanu Cywilnego). Oznacza to, że rejestr BUSC został 
wprowadzony do użytku bez bazy danych i wykonanie w nim jakiejkolwiek 
czynności skutkuje koniecznością ręcznego nanoszenia wszystkich danych 
z archiwalnych ksiąg stanu cywilnego. Z uwagi na to może wydłużyć się 
czas sporządzenia aktu urodzenia, zgonu, wydania zaświadczenia, wydania 
odpisu aktu z archiwum USC. 

Rejestracja bieżąca urodzeń, małżeństw i zgonów.
Po akt urodzenia i zgonu, tak jak dotychczas, należy zgłaszać się 

do urzędu stanu cywilnego właściwego według miejsca zdarzenia.
Od 1 marca ewidencja ludności nie zajmuje się już nadawaniem numerów 
PESEL dla nowo narodzonych dzieci. W chwili obecnej nadanie numeru 
PESEL należy do obowiązków USC właściwego ze względu na miejsce 
urodzenia dziecka. Czyli w momencie rejestracji  w Urzędzie Stanu 
Cywilnego, oprócz aktu urodzenia otrzymamy również numer PESEL dla 
dziecka. Zarejestrowanie dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego jest 
jednoznaczne z zameldowaniem na pobyt stały, pod adresem rodziców lub 
rodzica u którego dziecko faktycznie przebywa.Nastąpiła  zmiana ilości 
wydawanych odpisów, bezpośrednio po sporządzeniu aktu urodzenia, 
małżeństwa i zgonu. Zamiast trzech odpisów, jak było do tej pory, z urzędu 
(bezpłatnie) będzie wydawany tylko jeden odpis aktu. W przypadku 
potrzeby uzyskania większej ilości odpisów należy złożyć odrębny wniosek 
o ich wydanie. 
Zawarcie małżeństwa następuje w USC wybranym przez osoby 
zamierzające zawrzeć małżeństwo. Zaświadczenie do ślubu wyznanio-
wego ze skutkami cywilnymi również można otrzymać w wybranym przez 
siebie urzędzie stanu cywilnego.
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Możliwe jest zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu 
cywilnego, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa 
zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo 
osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek 
małżeński. 
Ślub poza lokalem kosztuje dodatkowo 1.000 zł. 
Nie ulegają zmianie opłaty skarbowe: 22 zł - odpis skrócony aktu, 33 zł 
odpis zupełny,  ślub 84 zł. 
W sprawach administracyjnej zmiany imion i nazwisk zniesiono 
właściwość miejscową. Po 1 marca 2015 r. podanie w tych sprawach można 
składać do wybranego kierownika USC. 

Ewidencja ludności
W przypadku zameldowania jest wymagane osobiste stawienie 

się w urzędzie, bądź upoważnienie na piśmie innej osoby do załatwienia tej 
sprawy za nas. Zameldowania dokonujemy na podstawie formularza 
składanego w urzędzie gminy, na terenie której znajduje się nieruchomość, 
w której ma nastąpić zameldowanie. Nadal również do zameldowana 
będzie wymagane potwierdzenie faktu pobytu w lokalu, dokonane przez 
właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do niego. 
Przy dokonywaniu tych czynności będzie niezbędny do wglądu dowód 
osobisty lub paszport, a także oryginał tytułu prawnego do lokalu, 
w którym ma nastąpić zameldowanie (np. umowa cywilno-prawna, wypis
z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub wypis
z rejestru gruntów.). Dokonując zameldowania na pobyt stały automa-
tycznie zostaje wymazany nasz poprzedni meldunek. Nie ma potrzeby 
wymeldowywania się w dotychczasowym miejscu pobytu.
Zmienią się zasady wydawania zaświadczeń przy zameldowaniu
 i wymeldowaniu. 
Z urzędu będą wydawane jedynie zaświadczenia w przypadku 
zameldowania na pobyt stały (takie zaświadczenie będzie ważne do chwili 
zmiany miejsca zameldowania). W każdym innym przypadku (zameldo-
wanie na pobyt czasowy, wymeldowania bez zameldowania stałego) 
zaświadczenie będzie wydawane jedynie na indywidualny wniosek klienta. 
Za takie zaświadczenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy
o opłacie skarbowej, pobierana jest opłata w wysokości 17 zł.

Ułatwienia dla mieszkańców:
Możliwość sporządzenia formularza zameldowania / wymeldo-

wania przez pracownika urzędu w postaci wydruku z systemu teleinforma-
tycznego, w obecności osoby dokonującej zgłoszenia na podstawie danych 

podanych przez osobę. Osoba zgłaszająca pobyt będzie potwierdzała 
własnoręcznym podpisem dane zawarte w tak sporządzonym formularzu,
 a podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu fakt pobytu. 
Wymeldowania z pobytu stałego, bądź czasowego będzie można dokonać 
nie tylko w formie tradycyjnej - pisemnego zgłoszenia w urzędzie, ale
i w formie dokumentu elektronicznego dostępnego na platformie e PUAP, 
pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia 
odbioru. Formularz elektroniczny musi być uwierzytelniony przez zgłasza-
jącego kwalifikowanym podpisem osobistym, lub profilem zaufanym
e-PUAP. Formularze te będą udostępnione przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych, na stronie e-PUAP. 

Zgłoszenia wyjazdu poza granice RP i powrotu do kraju.
Od 1 marca wszystkich obywateli RP obowiązują zgłoszenia 

wyjazdów za granicę oraz  zgłoszenia powrotów do kraju. Każdy kto 
wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie 
wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem 
z miejsca pobytu stałego i czasowego. Obywatel polski, który wyjeżdża 
poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na 
okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz 
powrót co nie skutkuje to zmianą meldunkową.
Wyżej wymienionych zgłoszeń, dokonuje się najpóźniej w dniu 
opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego.
Zgłoszeń dokonujemy albo w formie pisemnej w organie gminy, 
przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo w formie 
dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadze-
nie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, pod warunkiem 
otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru. 

Dowody Osobiste 
Od 1.03.2015 r. obowiązuje nowy wzór dowodu osobistego. 

Dotychczasowe dowody osobiste zachowują swoją ważność i nie będzie 
konieczności ich wymiany na dokument nowego typu. Zmiana miejsca 
zameldowania również nie skutkuje wymianą dowodu osobistego. 
Dokładny tryb postępowania został opisany w artykule „Od 1 marca 2015 
roku zaczęły obowiązywać nowe dowody osobiste”.

Katarzyna Krukierek
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Koło Gospodyń Wiejskich w Szczepańcowej Uczniowie SP w Szczepańcowej

Wielkanoc jest najważniejszym świętem chrześcijan, stanowi 
ona wspomnienie Zmartwychwstania i  symbol odradzającej się przyrody. 
Gminny Ośrodek w Chorkówce niezmiennie od lat czuwa nad kultywowa-
niem tradycji wielkanocnych w naszej gminie, tak było i w tym roku.

Już po raz szesnasty w Gminie Chorkówka odbyła się Karpacka 
Wielkanoc. Tegoroczne uroczystości miały miejsce 28 marca br. w Szcze-
pańcowej, głównymi organizatorami był Gminny Ośrodek Kultury i Koło 
Gospodyń Wiejskich w Szczepańcowej na czele z przewodniczącą Martą 
Adamczyk i sołtysem Szczepańcowej Martą Żołna. Licznie zgromadzo-

XVI Karpacka Wielkanoc
nych gości przywitał dyrektor GOK-u - Bogusław Pacek, po czym ksiądz 
dr Mirosław Grendus - probosz Parafii Szczepańcowa poprowadził  
modlitwę i omówił symbolikę oraz znaczenie Świąt Wielkanocnych w ży-
ciu współczesnego człowieka. Stoły wielkanocne przygotowały Koła 
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Z udziałem 20 uczniów - zwycięzców  eliminacji szkolnych 
odbył się w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce  w dniu 13 
marca 2015r. kolejny  etap eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.
Wiedzę uczniów, rozwiązujących w dwóch kategoriach wiekowych testy 
opracowane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Krośnie, oceniało jury w składzie bryg. Ireneusz Długosz 
(przewodniczący), prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
w Chorkówce druh Kazimierz Gładysz, wiceprezes  Zarządu Oddziału 
Gminnego druh Marek Michalczyk, sekretarz ZOG ZOSP RP 
w  Chorkówce druh Stanisław Lula.
Wśród uczniów szkół podstawowych zwyciężył Jan Turcza ze Szkoły 
Podstawowej w Kobylanach przed Jakubem Królem ze Szkoły Podstawo-
wej w Szczepańcowej i Kacprem Krausem ze Szkoły Podstawowej 
w  Żeglcach.

Turniej Wiedzy pożarniczej
Natomiast w kategorii gimnazjalistów najlepszym okazał  się  Bartosz 
Sajdak  z  Gimnazjum w  Świerzowej Polskiej , przed Jakubem Kołaczem  
z  Gimnazjum w Świerzowej Polskiej i Konradem Baranem z  Gimnazjum 
w Zręcinie. 
Gminę Chorkówka w eliminacjach powiatowych reprezentować będą Jan 
Turcza i Bartosz Sajdak. Zwycięzcy otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe
i książkowe z rąk  z-cy Wójta Gminy Chorkówka Dariusza Batora
i Prezesa ZG ZOSP RP w Chorkówce druha Kazimierza Gładysza,  
ufundowane przez Zarząd Gminny ZOSP RP w Chorkówce i Urząd 
Gminy w Chorkówce. Wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani 
dyplomamii drobnymi upominkami.

Stanisław Lula
Wydział Infrastruktury i Środowiska

Uczestnicy turnieju w kat. kl. IV-VI SP Uczestnicy turnieju w kat. gimnazja

Gospodyń Wiejskich: z Bóbrki, Chorkówki, Draganowej, Faliszówki, 
Kobylan, Kopytowej, Kopytowej - Stanowiska, Leśniówki, Machnówki, 
Poraju, Sulistrowej, Szczepańcowej, Świerzowej P., Zręcina, Żeglec, 
Stowarzyszenia Forum Inicjatyw Społecznych ze Zręcina oraz Stowarzy-
szenia na rzecz Rozwoju Wsi Szczepańcowa. Pięknie udekorowane stoły 
uginały się pod ciężarem przygotowanych potraw, które zarówno wyśmie-
nicie smakowały jak i cieszyły oko swoim wyglądem. Tradycyjnie domino-
wały swojskie wyroby: jajka, kiełbasa, chleb, chrzan, różnokolorowe 
pisanki, wielkanocne baby i mazurki.
Uroczystość uświetnił swoim występem Chór Szczepańcowa, który 
wykonał pieśni pasyjne i wielkopostne. W wielkanocny nastrój zgroma-
dzonych gości wprowadził także występ uczniów ze Szkoły Podstawowej 
w Szczepańcowej.
Tegoroczne obchody Karpackiej Wielkanocy swoją obecnością zaszczycili 
m.in. Krzysztof Korzec - Komendant PSP w Krośnie, Adolf Kasprzyk - 
Wicestarosta Krośnieński, radni powiatu, radni Gminy Chorkówka na 
czele z przewodniczącym Maciejem Sekułą, władze samorządowe Gminy 

Chorkówka wraz Wójtem Andrzejem 
Konieckim, dyrektorzy szkół, sołtysi, Irena 
Soboń - Przew. Regionalnej Rady Kobiet, 
Roman Piłat - Prezes Powiat. Związku 
Ro ln ików, Kółek  i  Organ iz ac j i  
Rolniczych, mieszkańcy gminy i inni 
goście. Życzenia świąteczne wszystkim 
zgromadzonym przekazali Wicestarosta 
K r o ś n i e ń s k i  o r a z  W ó j t  G m i ny  

Chorkówka.
Uroczystości, które odbyły się w Szczepańcowej stanowiły jedną 

z części XVI Karpackiej Wielkanocy.
W niedzielę 29 marca w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury
w Chorkówce została otwarta wystawa XVI Gminnego Przeglądu 
Twórczości Wielkanocnej, która radosną atmosferą przybliża do 
nadchodzących świąt, wyczekiwanej przez wszystkich wiosny, przypomina 
tradycje oraz symbole z nimi związane. 
W wystawie swoje prace plastyczne zaprezentowali uczniowie następu-
jących placówek oświatowych: ZS i PI. Bóbrka, Zespół Szkół 
w Chorkówce - SP i Przedszkole, SP Draganowa, SP Faliszówka, SP 
Kobylany, ZSP Kopytowa - SP i Gimnazjum, SP Leśniówka, SP 
Sczepańcowa, Zespół Szkół Świerzowa Polska - SP i Przedszkole, SP 
Zręcin, SP Żeglce, Gimnazjum Świerzowa Polska, Gimnazjum Zręcin,  
Niepubliczne Przedszkole Misiowo, Klub Młodzieży w Leśniówce. Prace 
przykuwają uwagę swoją oryginalnością i misternym wykonaniem, 
zadziwiają różnorodnością użytych materiałów i technik plastycznych. 
Organizator Przeglądu powołał komisję artystyczną, która dokona oceny
 i wyróżni kilkadziesiąt prac co będzie bardzo trudnym zadaniem, gdyż 
wszystkie prace są przepiękne. Wystawa będzie czynna do 4 kwietnia.

Gminny Ośrodek Kultury składa serdeczne podziękowania 
wszystkim nauczycielom, opiekunom, instruktorom, rodzicom oraz 
wszystkim innym osobom za kultywowanie tradycji wielkanocnych
 i pomoc w przygotowanie tegorocznej ekspozycji świątecznej.

GOK Chorkówka
Przewodniczące KGW oraz zaproszeni goście



umożliwiającej rozpoznanie form przemocy i częstotliwość jej 
występowania. W przypadku stwierdzenia podczas badania lekarskiego 
(np. ślady ciężkiego uszkodzenia ciała, ślady podejrzanych oparzeń, 
wykorzystania seksualnego) pracownik ochrony zdrowia zgłasza na policję 
lub do prokuratury podejrzenie  o możliwości popełnienia przestępstwa 
przemocy i umieszcza w dokumentacji pacjenta wpisu o objawach 
przemocy oraz wystawia zaświadczenia o przyczynach i rodzaju uszkodzeń 
ciała.

Pracownik ochrony zdrowia wypełnienia formularz „Niebieska 
Karta -  A” w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest 
dotknięta przemocą w rodzinie.  „Niebieska Karta - B” zostaje przekazana 
osobie, wobec której istnieje podejrzenie że jest dotknięta przemocą 
w rodzinie. „Niebieska Karta - B” jest pouczeniem dla osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie. 
Lekarz zwolniony jest z zachowania tajemnicy w sytuacji, gdy 
zachowanie tajemnicy może spowodować istotne niebezpieczeństwo dla 
życia lub zdrowia osoby leczonej lub osób z jej otoczenia.
 

Małgorzata Guzik
Przewodniczący Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy 
w rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy 
w Rodzinie w Chorkówce 
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Dzień Babci i Dziadka w szkole w Kopytowej
Chociaż styczeń jest miesiącem zimowym to zdarzają się 

w nim jednak takie dni, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu. To 
święto naszych Babć i Dziadków. W Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Kopytowej uroczystość ta jest na stałe wpisana 
w harmonogram imprez szkolnych.

Jak zwykle goście nie zawiedli i przybyli bardzo licznie. Na 
wstępie Pan Dyrektor Włodzimierz Paluch przywitał wszystkich 
ciepłymi słowami i złożył serdeczne życzenia przybyłym Babciom 
i Dziadkom. Następnie zaprosił wszystkich obecnych do wysłuchania 
życzeń wyrecytowanych i wyśpiewanych przez uczniów klas I - III 
i dzieci z oddziału przedszkolnego. Podczas prezentowanego programu 
słowno - muzycznego nie obyło się bez braw, uśmiechów i ukradkiem 
ocieranych łez. Część artystyczna zakończyła się wręczeniem Babciom 
i Dziadkom kwiatów i laurek wykonanych przez ich wnuczęta.

W dalszej części uroczystości goście zostali podjęci słodkim 
poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców z rad oddziałowych. 
Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Zaproszeni goście 

opuszczali szkołę ze wzruszeniem dziękując za miło spędzone chwile.
Aneta Kołek

ZSP w Kopytowej 

W piątek 27 lutego najmłodsi uczniowie naszej szkoły zostali 
uroczyście przyjęci w poczet czytelników biblioteki szkolnej.  
Podczas pierwszej części uroczystości dzieci obejrzały krótką inscenizację 
z udziałem postaci bajkowych, które przypomniały im o potrzebie czytania 
i szanowania książek .
W drugiej części uczniowie złożyli przyrzeczenie czytelnika, po czym 
nastąpił akt pasowania. Na pamiątkę tego wydarzenia każde dziecko 
otrzymało okolicznościowy dyplom i zakładkę do książki. Następnie 
w towarzystwie starszych koleżanek i kolegów dzieci udały się do 
biblioteki, aby poznać zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych. 
Mamy nadzieję, że od tej pory każdy pierwszak będzie często odwiedzał 
bibliotekę i rozbudzi w sobie potrzebę czytania oraz poznawania nowych 
bohaterów książkowych i ich przygód.

Aneta Kołek
ZSP w Kopytowej

Pasowanie na czytelnika w Szkole Podstawowej w Kopytowej

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedsta-
wiciele instytucji i organizacji związanych z realizacją zadań na rzecz 
pomocy osobom indywidualnym i rodzinom oraz przedstawiciele ochrony 
zdrowia.
Przedstawicielem ochrony zdrowia uprawnionym do działań pomoco-
wych jest osoba wykonująca zawód medyczny jak: lekarz, pielęgniarka, 
położna i ratownik medyczny. 
Procedura postępowania pracowników ochrony zdrowia w sytuacji 
podejrzenia lub uzyskania informacji o występowaniu przemocy 
w rodzinie.
Pracownik ochrony zdrowia może podjąć podejrzenie o występowaniu 
przemocy w takcie wykonywania czynności służbowych jak: badania 
ambulatoryjnego w przychodni, wizyty lekarskiej w domu pacjenta, wizyty 
patronażowej położnej, pielęgniarki, podczas zabiegów pielęgnacyjnych 
w domu pacjenta. 
W sytuacji stwierdzenia, że pacjent jest ofiarą stosowania przemocy, 
pracownik ochrony zdrowia podejmuje działania interwencyjne jak 
wezwanie policji i wezwanie pogotowia ratunkowego. W przypadku, gdy 
ofiarą przemocy jest dziecko i zachodzi konieczność natychmiastowego 
odizolowania dziecka należy wezwać policję. W sytuacji, gdy dziecko 
znajduje się w szpitalu, lekarz może podjąć decyzję o jego zatrzymaniu na 
oddziale przy jednoczesnym zgłoszeniu tego faktu do Sądu Rodzinnego.
Do działań pracowników ochrony zdrowia należy rozpoznanie sygnałów 
świadczących o występowaniu przemocy, szczególnie gdy ofiary bądź 
świadkowie próbują to ukryć oraz umiejętne przeprowadzenie rozmowy 

Współpraca pracowników ochrony zdrowia w Zespole 
Interdyscyplinarnym oraz zasady  postępowania w ramach stwierdzenia 

zjawiska stosowania przemocy w rodzinie



Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza 
w Chorkówce przystąpiła do realizacji PROJEKTU

„MISJA PRZYRODA” - ZIELONE SZKOŁY W PARKACH NARODOWYCH
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Wycieczka do Londynu
23 stycznia grupa 25 uczniów z Gim-

nazjum w Świerzowej Polskiej wraz z opieku-
nami wyruszyła w daleką podróż do Londynu. 
Trasa wiodła przez cztery kraje: Niemcy, 
Holandię, Belgię i Francję (około 1500 km). Po 
przepłynięciu Kanału La Manche (1,5 godz.) 
ujrzeliśmy słynne klify w Dover - znak, że 
dopłynęliśmy do Wielkiej Brytanii.

Zwiedzanie zaczęliśmy od Króle-
wskiego Obserwatorium w Greenwich, gdzie 
znajduje się południk "0" dzielący kulę ziemską 
na wschodnią i zachodnią. Następnie udaliśmy 

W bieżącym roku szkolnym ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Chorkówce wzięli 
udział w Międzynarodowym Konkursie 
z patronatem honorowym Ministra Edukacji 
Narodowej  „Bajka i legenda świata w życie nam 
się wplata”.

Konkurs miał za zadanie przypo-
mnienie młodemu pokoleniu wspaniałych 
legend, baśni i bajek w szeroko rozumianej 
formie prac plastycznych lub twórczości 
literackiej, jak również zwrócenie uwagi na ich 
wartość  i wpływ na nasze życie. Miał on także za 
zadanie przybliżyć bohaterów z innych stron 
świata. Uczestnicy konkursu prezentowali 
w formie plastycznej, a także literackiej bajki 
i legendy znane w swojej okolicy, bądź też 
wymyślone przez siebie. Zakwalifikowane do 
konkursu prace znalazły się na stronie portalu 
egminy. Wśród 1435 prac z różnych krajów 
można było podziwiać 12 wykonanych przez 
naszych uczniów. Z klas I - III zaprezentowali 

Nagroda w międzynarodowym konkursie dla uczennicy ze Szkoły 
Podstawowej w Chorkówce

się Piotr Fiałkiewicz, Maja Samborowska, 
Mateusz Bobusia, Artur Sęp, Amelia Kozubal, 
z klas IV – VI Aleksandra Bartuś, Karolina Fore-
mny, Zuzanna Kielar, Nina Bobusia, Weronika 
Skalska, Paweł Krzywda, Magdalena Bugiel. 
Uczniów do konkursu przygotowały panie: 
Zofia Abramek- nauczyciel plastyki, Barbara 
Borek- nauczyciel bibliotekarz i Renata 
Michalczyk- nauczyciel edukacji wczesno-
szkolnej.

Uczennica klasy IV Aleksandra 
Bartuś zajęła II miejsce w kategorii klasy IV-VI. 
Zaprezentowała ona własne ilustrowane 
opowiadanie pt: „Pajęczyca Klara”. Nagrodę 
dostała za ilustrację. Nie jest to pierwsza 
nagroda Oli. Uczennica zdobyła już ich kilka 
w konkursach szkolnych, gminnych i powiato-
wych. Gratulujemy i życzymy dalszych sukce-
sów.

Renata Michalczyk
nauczyciel ZS Chorkówka

Szkoła została wytypowana do udziału w Projekcie w wyniku 
procedury kwalifikacyjnej. W lutym br. została podpisana umowa 
o współpracy pomiędzy Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi 
Polskiej – Counterpart Fund” z siedzibą w Warszawie a Gminą 
Chorkówka w zakresie realizacji projektu. Projekt finansowany jest ze 
środków funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu 
i Norwegii  oraz środków Funduszu.

Założenia ogólne projektu to budowanie wśród uczniów 
świadomości i poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze 
własnego regionu i Polski oraz akceptacji dla terenów chronionych: parki 
narodowe i obszary Natura 2000. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie 
poznają bogactwo gatunkowe otaczającego ich środowiska przyro-
dniczego i praktyczne znaczenie pojęcia różnorodności biologicznej. 
Realizacja zajęć odbywać się będzie w trzech etapach. 
Etap I będzie realizowany bezpośrednio przed wyjazdem do parku 
narodowego. W ramach tego etapu uczniowie dowiedzą się o celach 
projektu, jego założeniach edukacyjnych, a także zostaną wprowadzeni 
w fabułę projektu. Ich zadaniem będzie przygotowanie informacji o parku 
narodowym, do którego udadzą się na zajęcia edukacyjne. 
Etap II to zajęcia edukacyjne w parku narodowym, realizowane w formule 
tzw. zielonej szkoły w okresie kwiecień – czerwiec 2015 r.
Etap III stanowiący kontynuację I i II etapu, będzie odbywał się w formie 

zajęć pozalekcyjnych w miejscu zamieszkania uczniów lub najbliższej 
okolicy szkoły. W ramach tego etapu przewiduje się realizację projektów 
edukacyjnych oraz ogólnopolski konkurs prac projektowych, zgodnie 
z fabułą projektu.

Adresatami projektu są uczniowie klas IV-VI. Zajęcia 
edukacyjne w ramach projektu będą prowadzone przez odpowiednio 
przeszkolonych nauczycieli oraz pracowników edukacyjnych parków 
w czasie pobytu na zielonej szkole w parku narodowym. Zajęcia będą miały 
formę, przede wszystkim, ćwiczeń i zabaw terenowych, w oparciu 
o przygotowany przez Fundację program edukacyjny. 

W ramach projektu przewiduje się realizację II edycji 
ogólnopolskiego konkursu dla uczniów - uczestników projektu. 

Nad prawidłowością wszystkich działań czuwa Komitet 
Sterujący, składający się z przedstawicieli m.in. Ministerstwa Środowiska, 
Ministerstwa Edukacji Narodowej, Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Wsi Polskiej. 

Więcej informacji nt. projektu można znaleźć na stronie 
internetowej www.efrwd.pl .

Projekt „Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” 
korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu

 i Norwegii w ramach funduszy EOG.

się do Muzeum Morskiego, a stamtąd na rejs po 
Tamizie, podczas którego mogliśmy podziwiać 
najsłynniejsze zabytki Londynu. W czasie 
pobytu zwiedzaliśmy mnóstwo niezwykłych 
miejsc, między innymi Muzeum Historii 
Naturalnej, gdzie zachwycały olbrzymie 
szkielety dinozaurów, fascynujące Muzeum 
Nauki, Muzeum figur woskowych Madame 
Tussaud's, Muzeum Brytyjskie, London Eye 
(przejażdżka trwała 30 min.), Galerię Narodo-
wą. Widzieliśmy też  Pałac Buckingham i od-
prawę warty, a do pałacu wiodła trasa przez 



Punktem wyjścia do ewentualnych dalszych 
działań jest określenie z którym ze zjawisk; 
przemocą czy agresją mamy do czynienia. 
W przypadku przemocy siły ofiary są mniejsze 
niż sprawcy, dlatego istnieje konieczność 
dobrania działań chroniących zdrowie 
i bezpieczeństwo ofiary. Prawie zawsze wymaga 
to interwencji z zewnątrz.

W potocznym języku bicie kogoś, 
maltretowanie, krzywdzenie to przemoc. Kiedy 
jednak należy stwierdzić czy konkretne zacho-
wanie jest przemocą, potrzebne jest odwołanie 
się do szczegółowej wiedzy psychologicznej 
i prawnej.
Przemocy doznają /zgodnie z definicją prze-
mocy/ najczęściej osoby słabsze: kobiety, dzieci, 
ludzie starsi, osoby niepełnosprawne. Z badań 
i statystyk wynika, że w 95 % przypadków ofiarą 

jest kobieta. Idealnym kandydatem na ofiarę jest 
dziecko - zazwyczaj słabsze i w pełni uzależnio-
ne od starszych. Nikt nie zna rzeczywistej skali 
tego zjawiska. Przemoc w rodzinie to „tajemnica 
czterech ścian”. Dzieje się za zamkniętymi 
drzwiami, bez świadków. Otoczona i obwaro-
wana jest wieloma stereotypami, mitami,, 
zakazami i nakazami, które dotyczą wszystkich 
uwikłanych w nią osób: sprawców, ofiar, świad-
ków, domowników, członków rodziny, sąsiadów, 
znajomych, przyjaciół, a także przedstawicieli 
służb i instytucji.
Mity i stereotypy to kulturowo uwarunkowane 
silne i często ponadczasowe przekonania 
gromadzące wiedzę i sposób rozumienia 
różnych wydarzeń danej społeczności niesione 
przez pokolenia. Mają bardzo duży wpływ na 
przemoc domową. Stoją często bowiem na 
straży jednej z największych wartości w naszej 
kulturze, jaką jest rodzina. Mity i stereotypy 
wyznaczają pożądane relacje w rodzinie w ro-
dzinie, opisują role kobiecie, mężczyźnie, 
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Przemoc jako narzędzie dominacji lub 
sprawowania kontroli jednych ludzi nad innymi 
występowała zawsze. Występowała we wszy-
stkich środowiskach i grupach społecznych. Po-
mimo tego, jak daleko zaprowadziła nas cywili-
zacja, kultura i technologia oraz fakt, że żyjemy 
w XXI wieku, przemoc występuje nadal. Mimo 
tego, że jest potępiana i nieakceptowana przez 
większość społeczeństwa, to jej częstotliwość 
i zasięg wogóle nie maleje, lecz notuje się ten-
dencję wzrostową tego zjawiska.
Niemal codziennie telewizja, radio, prasa, 
internet przynoszą wieści o krzywdach wyrzą-
dzanych ludziom przez innych ludzi. O maltre-
towaniu słabszych - dzieci, osób starszych, 
o znęcaniu się nad najbliższymi członkami 
rodziny, o agresji przełożonych wobec podwła-
dnych słyszy się bardzo często.
Wzrastająca świadomość społeczna oraz norma-
lizacja prawna zdążają do przeciwstawienia się 
i ograniczenia rozmiarów tego zjawiska. Z po-
wodu specyficznych form, rodzajów, źródeł 
i czynników powodujących oraz mechanizmów 
działania nie jest możliwe całkowite wyelimino-
wanie przemocy z życia społecznego. Jednak 
ważne jest nagłaśnianie problemu, wszech-
stronna informacja o możliwościach jej pow-
strzymania i profesjonalne działanie instytucji 
powołanych i odpowiedzialnych za udzielanie 
wsparcia i pomocy instytucjonalnej osobom 
doświadczającym przemocy.

Z perspektywy społecznej przemoc 
domowa to zjawisko, które stanowi zagrożenie 
dla wszystkich uwikłanych w nią osób. Osób, 
doświadczających przemocy, osób stosujących 
przemoc, domowników będących bezpośre-
dnimi świadkami, pozostałych członków rodzi-
ny mających mniejszą lub większą świadomość 
tego, że ktoś z rodziny jest krzywdzony lub krzy-
wdzi; sąsiadów którzy domyślają się, że w tym 
domu coś się dzieje niedobrego. Najbardziej 
cierpią jednak dzieci, które uważają, że to sami 
dorośli powinni sobie z tym poradzić a same 
chciałyby mieć szczęśliwe, normalne dzie-
ciństwo.

Agresja to nie to samo co przemoc. 
Agresję od przemocy odróżnia przewaga jednej 
ze stron. W przemocy sprawca ma zawsze 
przewagę. W przypadku agresji nie ma wyraźnej
przewagi sił pomiędzy stronami konfliktu. Siły 
obu stron są wyrównane.

dzieciom relacje między nimi, dają wskazówki 
jak należy postępować wobec problemów 
rodzinnych. Wiele z nich w najlepszej intencji 
ochrony rodziny sprzyja niestety przemocy, 
często usprawiedliwia i podpowiada powstrzy-
mywanie się od ingerencji w sprawy rodziny 
z zewnątrz.

Jednym z najsilniej działających 
mechanizmów przemocy, znanym już od 
starożytności jest zjawisko „prania mózgu”. 
Zauważalne i dotkliwe jest ono obecnie w wielu 
dziedzinach życia: reklamie, sektach religijnych, 
polityce i w życiu społecznym a także w życiu 
rodzinnym.
Socjotechnika tego zjawiska polega na 
systematycznym wpływaniu na czyjeś poglądy, 
postawy, i przekonania. Ma na celu wywołać 
zmianę przekonań, potrzeb, postaw, uczuć. 
A skutkiem końcowym ma być całkowite 
podporządkowanie  osoby manipulowanej 
i wywołanie jej działania zgodnego z celem 
założonym przez osobę manipulującą.
W rodzinie i małych grupach roboczych osoba 
stosująca przemoc stosuje najczęściej groźby, 
izolowanie, poniżanie i upokarzanie, stopniową 
degradację, monopolizację uwagi. Sporadyczne 
okazywanie pobłażliwości wzmacnia stosowane 
działania i wywołuje u ofiary poczucie „wszech-
mocy” przemocnika.
Izolowanie polega na stopniowym odcinaniu 
ofiary od kontaktów z rodziną, znajomymi, 
przyjaciółmi, sąsiadami. Przejawia się poprzez 
krytykowanie, podważanie wartości i degradację 
postaw znajomych i rodziny partnera przez 
sprawcę przemocy. Skutkiem tych działań jest 
zerwanie przez ofiarę wszelkich kontaktów 
z rodziną, znajomymi i sąsiadami, Często 
odchodzi z pracy co skutkuje całkowitą 
zależnością finansową od sprawcy przemocy.
Poniżanie i upokarzanie występuje na każdym 
kroku. Ofiara zależna finansowo i oddzielona od 
kontaktów z innymi jest zarzucana wieloma 
negatywnymi informacjami na swój temat. 
Sprawca poddaje ją ciągłej krytyce, często przy 
innych ludziach aby uprawdopodobnić te 
informacje, ignoruje ją, ubliża lub przypomina 
o jakimś negatywnym zdarzeniu z jej życia.
Groźby i demonstrowanie wszechmocy to 
powoływanie się sprawcy na wszelakie znajo-
mości z osobami wpływowymi, znaczącymi dla 
ofiary. Straszy ją pobiciem, wyrządzeniem 

Przemoc domowa – co to jest?

piękny park St. James i plac - miejsce ćwiczeń 
żołnierzy przed defiladami. Spacerowaliśmy 
również obok Opactwa Westminster, Parlamen-
tu, ulicą Downing Street, przy której mieszka 
premier, następnie przeszliśmy do Piccadily 
Circus - miejsca spotkań turystów i Londyńczy-
ków, gdzie są najsłynniejsze teatry i kina. 
Ostatniego dnia zwiedzaliśmy Katedrę św. 
Pawła, weszliśmy na sam szczyt kopuły, skąd 
rozpościera się wspaniały widok na panoramę 
Londynu. Ostatnim punktem programu była 
wieża londyńska (dawna mennica królewska, 
więzienie i ZOO) z jej niesamowitymi krukami. 
Legenda mów, że jeśli kruki opuszczą wieżę, 
królestwo Wielkiej Brytanii upadnie. Przez dwa 

dni podróżowaliśmy metrem, autobusem 
i kolejką podmiejską. Nocowaliśmy u rodzin 

brytyjskich, więc wszyscy mieli okazję, żeby 
poćwiczyć język w codziennych sytuacjach. 
Bardzo dużo zwiedziliśmy, wróciliśmy 28 
stycznia ale jest jeszcze wiele miejsc wartych 
zobaczenia zarówno w Londynie, jak i w pobli-
skich miastach: Oxfordzie, Cambrdge. 
Planujemy się tam wybrać w przyszłym roku. 
W tym roku natomiast uczniowie naszej szkoły 
jadą na jeszcze jedną ciekawą wycieczkę do 
Budapesztu i Wiednia.

Aldona Michalczyk
nauczyciel

Gimnazjum im. I. Łukasiewicza 
w Świerzowej Polskiej
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Laureaci konkursu plastycznego w kat. klas I-IIIEmilia Machura Grzegorz Koleniewicz

Laureaci konkursu plastycznego w kat. klas IV-VI

krzywdy dzieciom, jej rodzinie, znajomym 
usiłującym pomóc ofierze. Zmusza ofiarę do 
posłuszeństwa, zrobienia czegoś wstydliwego, 
upokarzającego a potem grozi, że powie o tym 
komuś. Część takich gróźb spełnia, tak, że ofiara 
nie jest w stanie przewidzieć co się może stać.
Monopolizacja uwagi polega na całkowitym 
podporządkowaniu ofiary zachowaniom, my-
ślom, uczuciom osoby stosującym przemoc 
i wprowadzenie jej w przekonanie, że ma 
wyprzedzać potrzeby sprawcy z tym związane. 
Uniemożliwia to ofierze przeciwstawienie się 
zasadzie bezwzględnego posłuszeństwa i podję-
cie jakichkolwiek działań niezgodnych z wolą 
sprawcy. Ofiara usiłuje przewidywać niejako „na 
wyrost” żądania i zachowania sprawcy jeszcze 
bardziej umniejszając swoje potrzeby.
Sporadyczne okazywanie pobłażliwości. Od 
czasu do czasu sprawca przemocy okazuje 
„ludzkie” uczucia: czułość, zatroskanie o zdrowie 
„…może powinnaś iść do psychiatry…”, kupuje 
prezenty, zaprasza na kolację do restauracji. Na 
pewien czas zapomina o wymaganiach i staje się 
pobłażliwy. Ofiara w tym czasie wycofuje się 
z próby podjęcia decyzji o zmianie swojego po-
łożenia i przyjmuje złudną nadzieję, że sprawca 

zmieni się i już będzie dobrze.
Na skutek „prania mózgu” osoba do-

znająca przemocy traci w znaczny stopniu, 
czasem aż do zera, poczucie swojej wartości 
i godności. Zaczynają patrzeć na siebie jak na 
głupie i nie zasługujące na nic osoby. W związku 
z tym wycofują się z podejmowania trudnych lub 
nowych zadań. Ciągłe koncentrowanie się na 
przewidywaniu zachowań przemocnika, speł-
nianiu bez szemrania jego życzeń i na wymyśla-
niu możliwości uniknięcia razów, pozbawia 
ofiarę i tak wątłych zasobów energii życiowej. 
Ustawiczne bycie i życie w stresie, lęku i strachu, 
osłabia fizyczną i psychiczną zdolność do 
stawiania  oporu. W konsekwencji ofiara będąca 
pod ciągłą kontrolą przyjmuje taką rzeczywisto-
ść, jaką przedstawia jej oprawca.

Jedną z najrozsądniejszych strategii 
obronnych jest w przypadku przemocy natych-
miastowa ucieczka. Nie rozwiązuje ona jednak 
problemu lecz jedynie czasowo oddala zagroże-
nie. Bowiem akty przemocy są powtarzalne.
Dlatego też po ucieczce, po znalezieniu bezpie-
cznego schronienia należy podjąć jak najwięcej 
działań zmierzających do zatrzymania przemo-
cy w przyszłości. Stąd też obok bezpieczeństwa 

ofiary celem głównym jest uniknięcie dalszych 
aktów przemocy. Chodzi tu o działania wyprze-
dzające akt przemocy, który poprzedzany jest 
specyficznymi symptomami.
Bezwzględnie koniecznym działaniem jest za-
bezpieczenie przed kolejnymi aktami prze-
mocy. Każdy bowiem kolejny akt przemocy, 
trwanie w sytuacji przemocy przez długi czas, 
powoduje poważne skutki w życiu psychicznym 
i fizycznym ofiary. Skutki mogą dotyczyć utraty 
zdrowia psychicznego, prób samobójczych, 
załamania się sił obronnych organizmu i soma-
tyzowania przeżyć psychicznych na zdrowie 
fizyczne. Wyżej wymienione konsekwencje 
przemocy, najczęściej oddziaływują na układ 
nerwowy wegetatywny, bóle stawów i kręgosłu-
pa, zaburzenia pracy serca, niedomagania układu 
hormonalnego skutkujące „chorobami kobiecy-
mi”, aż do nowotworów rożnego typu włącznie.

Marek Pacek

Gminny Punkt Informacyjno - Konsultacyjny 
dla Rodzin z Problemem Alkoholowym 
w Zręcinie. Dom Ludowy. Klub Młodzieży. 
Tel. 13 42 214-28

5 stycznia 2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu 
odbyło się podsumowanie Powiatowego Konkursu Plastycznego „Moje 
Boże Narodzenie”, a w Muzeum Historycznym - Pałacu w Dukli  odbyło 
się podsumowanie Międzynarodowego Konkursu Szopek Bożonarodze-
niowych. Na konkursie w Jedliczu zostało wyróżnionych i nagrodzonych 
5 prac plastycznych z terenu Gminy Chorkówka: I miejsce w kategorii 
gimnazja - Natalia Tłuściak (ZSP Kopytowa), Wyróżnienia w kategorii 
szkoły podstawowe: Hubert Bąk (ZSP Kopytowa), Katarzyna Gierlicka 
(ZSP Kopytowa), Aleksandra Bartuś (ZS Chorkówka), Karolina Foremny 

 Finał Powiatowego Konkursu Plastyki Dzieci i Młodzieży „Moje 
Boże Narodzenie” oraz Finał Międzynarodowego Konkursu 

Szopek Bożonarodzeniowych w Dukli
(ZS Chorkówka).
Laureaci Międzynarodowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych 
z Gminy Chorkówka wyróżnieni w Dukli: Kat. szkoły podstawowe: 
I miejsce: Grzegorz Koleniewicz (SP Draganowa), Wyróżnienie: Emilia 
Machura (SP Leśniówka).

GOK Chorkówka
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 Bal Karnawałowy w GOK-u
W sobotnie popołudnie 31 stycznia 2015 roku w sali Gminnego 

Ośrodka Kultury w Chorkówce odbył się bal karnawałowy dla dzieci. 
Podczas balu dzieci brały udział w różnych zabawach, tańcach 
integracyjnych, dyskotekowych, nagradzane były nagrodami rzeczowymi 
i słodyczami. Uczestnicy balu przybyli wraz z rodzicami w pięknych 
strojach karnawałowych.
Organizator składa podziękowanie Piekarni „Anwit” z Chorkówki za 
pomoc w organizacji.

GOK Chorkówka

Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek dla dzieci i młodzieży 
odbył się 23 stycznia 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Chor-
kówce. W konkursie wzięło udział 46 uczniów (soliści, duety, zespoły) 
z następujących placówek oświatowych: Samorządowe Przedszkole 
w Chorkówce, Niepubliczne Przedszkole „Misiowo” w Chorkówce, 
Przedszkole w Świerzowej P., ZS i PL. Bóbrka, ZS Chorkówka, SP 
Faliszówka, SP Kobylany, ZSP Kopytowa, SP Leśniówka, ZS Świerzowa 
P., SP Zręcin, SP Żeglce, Gimnazjum Świerzowa P., Gimnazjum  Zręcin.
Kolędy, pastorałki i piosenki bożonarodzeniowe oceniała komisja 
konkursowa w składzie: ks. dr Bronisław Wyczawski - proboszcz parafii 
Kopytowa, Wiesław Wojnar - muzyk, instruktor RCKP w Krośnie, Jerzy 
Guzik - muzyk. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, 
a wyróżnione osoby również nagrody rzeczowe.

Kategoria: przedszkola, klasy 0: I miejsce: Julia Nitka (Przedszkole 
w Świerzowej P.), II miejsce: Maciej Munia (Samorządowe Przedszkole 
w Chorkówce), III miejsce: Zuzanna Krawczyk (Niepubliczne Przedszko-
le „Misiowo” w Chorkówce), Wyróżnienie: Maja Serwińska, Milena Janik, 
Jakub Markiewicz (Samorządowe Przedszkole w Chorkówce), Bartosz 
Serwiński (Samorządowe Przedszkole w Chorkówce)
Kategoria: I - III: I miejsce: Julia Widziszewska (Zespół Szkół w Chor-
kówce), II miejsce: Natalia Dubis (ZSP Kopytowa), III miejsce: Wiktoria 
Ordyna (ZSP Kopytowa) Wyróżnienie: Emilia Machura (SP Leśniówka)
Kategoria: kl. IV - VI: I miejsce: Magdalena Szydło (SP Kobylany), Adam 

Wyniki konkursu:

 Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek dla Dzieci 
i Młodzieży

Gonet (SP Zręcin), II miejsce: Kacper Lula (ZS i Pl. Bóbrka), Daria 
Samborowska (ZS Chorkówka), III miejsce: Julia Pudło (SP Zręcin), 
Wiktor Kludacz (ZS Chorkówka), Wyróżnienie: Julita Głód (ZSP 
Kopytowa), Emilia Capała (ZSP Kopytowa)
Kategoria: gimnazja:
I miejsce: Emilia Tyburska (Gimn. Zręcin), Wyróżnienie: Julianna 
Błaszczyk (Gimn. Świerzowa P.)

GOK Chorkówka

Laureaci w kat. kl. IV - VI i gimnazja

Uczestnicy konkursu w kat. klas IV - VI

Uczestnicy konkursu w kat. przedszkole, klasy 0
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« 

« 

«  

«  

«  

Masowe Biegi Szlakiem Ignacego Łukasie-
wicza 

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy 
Chorkówka 

Towarzyski Turniej Piłki Siatkowej
o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy 
Chorkówka 

Gminny Turniej Tenisa Stołowego 

Otwarte Mistrzostwa Gminy w Tenisie 
Stołowym 

termin: 21 maja 2015 r., miejsce: stadion 
sportowy LKS “Nafta” (obok szkoły w Chor-
kówce)

termin: 5 lipca 2015r., miejsce: 
Kobylany,  

termin: październik 2015r., miejsce: 
do ustalenia,
 

termin: 
do ustalenia, miejsce: do ustalenia, 

termin: listopad 2015r., miejsce: do 

Najbliższe wydarzenia 
sportowe

 Klub Młodzieży w Leśniówce

W pierwszym tygodniu ferii  3 lutego 
2015r. w Klubie Młodzieży w Leśniówce zorga-
nizowano zajęcia plastyczne. Podczas zajęć dzie-
ci wykonywały ozdoby do włosów i broszki z ko-
lorowych wstążek oraz cekinów, aniołki z maka-
ronu i ozdobne szkatułki na biżuterię.
W czasie wolnym od nauki w Klubie Młodzieży 
w Leśniówce nie zabrakło imprez sportowych. 
Turniej Gry w Piłkarzyki odbył się 4 lutego 
2015r., w którym wzięło udział 8 dwuosobo-
wych drużyn. Emocji nie brakowało, po zaciętej 
walce zwycięstwo odniosła drużyna w składzie: 

Przemysław Łukaszewski, Krzysztof Kiełtyka, II 
miejsce- Damian Bogusz, Dawid Korzenio-
wski, III miejsce - Damian Krzywda, Dawid 
Sołtys, IV miejsce - Arkadiusz Bogusz, Adrian 
Chmiel. Młodzież wzięła również udział 
w Turnieju Gry w Bilarda, w którym uczestni-
czyło 9 osób. Niekwestionowanym zwycięzcą 
turnieju został Krzysztof Kiełtyka, II miejsce 
zajął Damian Bogusz, III miejsce - Jakub 
Mączka.  

Uczestnicy turniejów otrzymali pa-
miątkowe dyplomy i nagrody, ufundowane przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce.  
W drugim tygodniu ferii 10 lutego 2015r. w Klu-
bie Młodzieży w Leśniówce zorganizowano za-
jęcia: ”Pokaz Fryzur", które prowadziły instru-
ktor Renata Kurcab wraz z uczennicami w zawo-
dzie fryzjer z ZSP nr 2 im. Ks. Stanisława 
Szpetnara w Krośnie: Weroniką Szot i Barbarą 
Kurcab. Uczestniczki zajęć mogły zapoznać się 
z technikami modelowania włosów (prostowa-
nie, kręcenie, itp.), układania fryzur. Można było 
czynnie uczestniczyć w/w zajęciach, które cie-
szyły się dużym zainteresowaniem. 
Organizatorem zajęć, organizowanych pod-

 Ferie w Klubach Młodzieży

Ferie w Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce rozpoczęły 
się balem karnawałowym 31 stycznia 2015r. dla dzieci. W pierwszym 
tygodniu ferii w sali GOK-u 3 lutego 2015r. dzieci obejrzały spektakl 
lalkowy pt. ”Królowa Śniegu” w wykonaniu aktorów z Teatru Art. - 
Cinema z Nowego Sącza. W czasie ferii zimowych zorganizowane zostały 
różne zajęcia animacyjne dla dzieci i młodzieży: gry, konkursy, turnieje 
rekreacyjno - sportowe, zabawy integracyjne, które prowadziła Małgorzata 
Foremny - instruktor GOK oraz zajęcia plastyczne - decupage prowadzo-

 Podsumowanie zajęć organizowanych podczas Ferii zimowych 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce

ne przez Aleksandrę Wierdak - instruktora Klubu Młodzieży w Kobyla-
nach, a także zajęcia z wikliny papierowej i ozdoby z makaronu prowadzone 
przez Renatę Kurcab - instruktora Klubu Młodzieży w Leśniówce. 
Przeprowadzony został również Turniej Tenisa Stołowego przez 
Przemysława Dubisa - instruktora Klubu Młodzieży w Żeglcach.

Na zakończenie ferii 13 lutego odbyły się konkursy i zabawy 
z okazji „Walentynek”, a także podsumowano zajęcia organizowane w cza-
sie wolnym dla dzieci. Uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy 
za udział w zajęciach podczas ferii, które wręczył Bogusław Pacek - dyre-
ktor GOK-u. Dzieci aktywnie uczestniczyły we wszystkich przedsięwzię-
ciach organizowanych podczas ferii w GOK w Chorkówce, każde z nich 
mogło wziąć udział w ulubionych zabawach i konkursach.

GOK Chorkówka
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«  

« 

« 

«  

«  

«

«

« 

« 

« 

«  
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« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

Eliminacje Gminne Powiatowego Konkursu 
Polskiej Poezji Patriotycznej 

Gminny Konkurs „W kręgu mitów”

Eliminacje Gminne Konkursu o Puchar 
Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Krośnie 

Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych

I Gminny Międzyszkolny Przegląd Insceni-
zacji Ekologicznych 

Konkurs Matematyczny „As trzecich klas” 

Festiwal Piosenki Obcojęzycznej o zasięgu 
powiatowym 

Gminny Dzień Dziecka, Piknik rodzinny

Gminny Konkurs Ortograficzny dla SP, 
Gimnazjów i dorosłych

X Przegląd Zespołów Śpiewaczych i Kapel 
Ludowych 

XV Biesiada Karpacka 

„Dożynki Gminne” 

Przegląd Amatorskiej Działalności Artysty-
cznej Kół Gospodyń Wiejskich X Biesiada 
KGW 

Eliminacje Gminne Powiatowego Konkursu 
Polskiej Pieśni Patriotycznej 

Gminne Święto Niepodległości 

Wieczór Andrzejkowy 

Spotkanie z Mikołajem 

Mikołajkowy Festiwal Piosenki „Droga do 
gwiazd” 

Spotkanie Wigilijne w Gminie Chorkówka 

Gminny Konkurs szopek bożonarodzenio-
wych i ozdób świątecznych 

termin: 15 
kwietnia 2015, miejsce: GOK,

 termin: 
17 kwietnia 2015 r. , miejsce: GOK,

termin: kwiecień 2015r., 
miejsce: GOK,

termin: 22 kwietnia 2015r., miejsce: GOK,

termin: 28 kwietnia 2015r., miejsce: GOK,

 
termin: 15 maja 2015r., miejsce: GOK, 

 
termin: 20 maja 2015 r., miejsce: 

GOK, 

termin: 31 maja 2015 r., miejsce: GOK - estrada 
i plac,

 termin: 11 czerwca 
2015r., miejsce: GOK,

termin: 12 lipca 2015 r., miejsce: 
GOK - estrada i plac, 

termin: 9 sierpnia 
2015 r., miejsce: GOK - estrada i plac, 

termin: 16 sierpnia 
2015 r., miejsce: Szczepańcowa, 

termin: 10 października 2015 r., miejsce: 
Kobylany, 

termin: paździer-
nik 2015r., miejsce: GOK, 

termin: 8 li-
stopada 2015r., miejsce: do ustalenia, 

termin: 24 listopada 
2015r., miejsce: GOK, 

termin: 5 grudnia 
2015r., miejsce: GOK,

termin: 10 grudnia 2015 r., miejsce: 
GOK,

termin: 19 grudnia 2015r., miejsce: GOK,

termin: grudzień  
2015 r., miejsce: GOK,

W dniach 6 i 7 marca 2015 r. odbyły 
się eliminacje gminne Gminy Chorkówka do 
Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego 
w sali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych
w Kopytowej. Eliminacje były przeprowadzone 
w czterech grupach wiekowych; Gr. I - do 13 lat 
- dziewczyny i chłopcy, Gr. II - od 14 lat do 16 lat 
- dziewczyny i chłopcy, Gr. III - od 17 lat do 19 
lat - mężczyźni i kobiety, Gr. IV - od 20 lat do 44 
lat - mężczyźni i kobiety.

Gr. I dziewczyny: 1. Patrycja Kukulska zam. 
Bóbrka, 2. Weronika Kołek zam. Kopytowa, 
3. Zuzanna Sajdak zam. Kopytowa
Gr. I chłopcy: 1. Karol Gronek zam. Draganowa
2. Paweł Soboń zam. Leśniówka, 3. Filip Paszek 
zam. Kopytowa
Gr. II dziewczyny: 1. Gabriela Nowak zam. 
Bóbrka, 2. Wiktoria Gierlicka zam. Kopytowa, 
3. Natalia Wojnar zam. Kopytowa
Gr. II chłopcy: 1. Kamil Telma zam. Kopytowa, 
2. Michał Latkiewicz zam. Kopytowa, 3. Ga-
briel Sajdak zam. Kopytowa
Gr. III mężczyźni: Arkadiusz Kozubal zam. Ko-
pytowa
Gr. III kobiety: Aneta Szymańska zam. Kopy-
towa
Gr. IV mężczyźni: 1. Maciej Dubis zam. Chor-
kówka, 2. Tomasz Munia zam. Kopytowa, 
3. Łukasz Garbacik  zam. Kopytowa

 Wyniki: 

 Eliminacje gminne Gminy Chorkówka do 
Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego

Zwycięzcy gr. II chłopcyZwycięzcy gr. I dziewczyny

Zwycięzcy gr. II dziewczyny

Zwycięzcy gr. I chłopcy

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 sali sportowej w Jedliczu 28 marca 2015 r.

GOK Chorkówka

czas ferii w Klubie Młodzieży w Leśniówce była 
instruktor Renata Kurcab.

Klub Młodzieży w Kobylanach

Podczas ferii w Klubie Młodzieży 
w Kobylanach zorganizowane zostały zajęcia dla 
dzieci i młodzieży. Przeprowadzono gry 
i zabawy dla najmłodszych bywalców klubu, 
zajęcia plastyczne oraz konkursy sportowe. Nie 
zabrakło również zawodów w Tenisie 

Stołowym. Zawody w Tenisie Stołowym zostały 
rozegrane w dwóch kategoriach: Chłopcy 
i Dziewczynki. W grupie chłopców najlepszy 
okazał się Patryk Szczurek, a w grupie 
dziewczyn pierwsze miejsce zdobyła Patrycja 
Kożuch. Na zajęciach plastycznych dzieci uczyły 
się nowej formy zdobienia przedmiotów, 
przeprowadzone zostały warsztaty decoupage. 
Zajęcia prowadziła Aleksandra Wierdak – 
instruktor Klubu Młodzieży w Kobylanach.

GOK Chorkówka

Najbliższe wydarzenia 
kulturalne
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W tym roku Gminny Koncert Kolęd i Pastorałek  odbył się 11 
stycznia 2015r. w Kościele Parafialnym p.w. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Bóbrce. Organizatorami koncertu byli: Parafia Bóbrka, Koło 
Gospodyń Wiejskich w Bóbrce, Rada Sołecka i sołtys wsi Bóbrka, Stowa-
rzyszenie Rozwoju Wsi Bóbrka oraz Gminny Ośrodek Kultury w Chor-
kówce. Po Mszy Św., odbył się koncert, w którym udział wzięły zespoły: 
LZPiT „Bobrzanie”, Zespół Śpiewaczy „Wietrznianki” z Wietrzna, Zes-
pół Śpiewaczy „Bobrzanie” z Bóbrki z towarzyszeniem Kapeli Ludowej 
„Bobrzanie”, Zespół Śpiewaczy „Nadzieja” ze Zręcina z towarzyszeniem 
Kapeli Podwórkowej „Stara Wiara”, Zespół Śpiewaczy „Seniorzy” ze 
Świerzowej P., Chór ze Szczepańcowej, Zespół Śpiewaczy „Chorko-
wianie” z Chorkówki, Zespół Śpiewaczy „Jutrzenka” z Kopytowej, oraz 
zespół 50 Plus. Koncert zaszczycili swoją obecnością: ks. prałat Jan Lucho-
wski - proboszcz parafii Żeglce, ks. dr Wacław Socha - proboszcz parafii 
Zręcin, ks. Tadeusz Nowak - proboszcz parafii Bóbrka (współorganizator 
uroczystości), władze samorządowe Gminy Chorkówka na czele z zastę-
pcą wójta Dariuszem Batorem, radni na czele z Przew. Rady Maciejem 
Sekułą, przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich, mieszkańcy.

Po zakończeniu koncertu dla występujących zespołów i gości 
przygotowany został ciepły poczęstunek przez KGW w Bóbrce na czele 
z przew. Wandą Lula, przy współpracy sołtysa Bóbrki Stanisława Czar-
noty - pełniącego również funkcję prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 
Bóbrka.

GOK Chorkówka

 Gminny Koncert Kolęd i Pastorałek

Zespół Śpiewaczy “Bobrzanie” z Kapelą Ludową

Zespół Śpiewaczy “Jutrzenka”

Zespół Śpiewaczy “Chorkowianie”

Zespół Śpiewaczy “Wietrznianki”

Zespół Śpiewaczy “Seniorzy”

Chór SzczepańcowaZespół Śpiewaczy “Nadzieja”

Zespół “50 Plus”

Kapela Podwórkowa “Stara Wiara”


