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AKTUALNOŚCI

owy rok to nowe wyzwania, pomysły i plany na przyszłość. To Ntakże czas podsumowań i wyciągania wniosków. Przygoto-
waliśmy dla Państwa, krótkie podsumowanie najważniej-

szych zadań inwestycyjnych. Część z nich została zrealizowana w całości 
w minionym roku, inne są już po pierwszym etapie przygotowań, jest 
także wiele projektów i opracowań, które stanowią pierwszy krok do 
realizacji zadań. Wszystkim projektom, inwestycjom i zadaniom, 
przyświeca jeden cel - poprawić jakość życia mieszkańców naszej gminy. 
Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że jest jeszcze szereg potrzeb, jeszcze 
ogrom pracy przed nami. Staramy się maksymalnie wykorzystać środki 
finansowe, którymi dysponujemy oraz środki, które możemy pozyskać z 
zewnątrz. W minionym roku nakłady inwestycyjne na realizację zadań 
wyniosły 5 984 453,15 zł - powiedział Wójt Gminy Chorkówka Andrzej 
Koniecki.    
 Bardzo ważne są inwestycje związane z infrastrukturą wodno-
kanalizacyjną. W 2015 roku wykonano m.in. magistralę przesyłową 
wody Kobylany-Sulistrowa-Draganowa i sieć wodociągową z przyłą-
czami dla miejscowości Draganowa oraz wybudowano kolektory dla 
tych miejscowości. Zrealizowano także prace w ramach infrastruktury 
drogowej. W minionym roku przeprowadzono remonty dróg na terenie 
całej gminy. Ponadto wykonano parking przy budynku Domu 
Ludowego w Żeglcach (I etap), remont chodnika oraz wjazd do 
budynku wielofunkcyjnego. Zrealizowano również roboty w zakresie 

Co udało się zrealizować w minionym roku...
oświetlenia ulicznego w miejscowościach Faliszówka i Żeglce, a także
I etap budowy oświetlenia w miejscowości Kopytowa. Ponadto przepro-
wadzano prace budowlano-remontowe w budynkach oświatowych oraz 
OSP. W gminie realizowano również działania proekologiczne takie jak 
montaż instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej oraz 
prywatnych, a także usuwanie szkodliwych dla zdrowia odpadów 
azbestowych. 
 Ważnym elementem rozwoju gminy jest planowanie, a co za 
tym idzie również wykonywanie projektów nowych inwestycji.
W ubiegłym roku powstały projekty: budowlano-wykonawczy budowy 
oświetlenia ulicznego w Faliszówce, przebudowy dachu na budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulistrowej, nadbudowy dachu i remon-
tu budynku wraz z instalacją elektryczną hydroforni w Zręcinie. Trwają 
prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę 
kompleksu boisk sportowych w Chorkówce.
 Ubiegły rok stał pod znakiem dobrej współpracy ze Staro-
stwem Powiatowym. W tym zakresie wykonano przebudowę odcinka 
drogi powiatowej Krosno-Kobylany-Toki, remont drogi Chorkówka-
Faliszówka-Nienaszów, remont drogi powiatowej Bóbrka - Niżna Łąka, 
a także zabudowano rów pod budowę chodnika w miejscowości 
Kopytowa (Gmina Chorkówka w ramach współpracy przekazała 
dotacje celowe w formie pomocy finansowej). 

Urząd Gminy w Chorkówce

Łącznie 267 wniosków w tym 111 z gmin i 17 z powiatów 
wpłynęło do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w celu pozyskania dofinansowania na operacje typu 

„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, 
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędza-
nie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Limit pomocy przezna-
czonej na „drogi lokalne” w Województwie Podkar-
packim wynosi 20 415 144 euro tj. około 88 805 000 
złotych. Obecnie trwa ocena formalna i merytoryczna 
złożonych wniosków, a planowany termin uzyskania 
decyzji o dofinansowaniu przewidziany jest na maj br.  
W ramach tego naboru wniosek złożył także Powiat 

Wniosek złożony Przez Powiat Krośnieński w ramach 
naboru wniosków do PROW na lata 2014-2020, na 

operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” 
Krośnieński, w celu pozyskania dofinansowania na przebudowę drogi 
powiatowej Nr 1896R Krosno - Kobylany - Toki w km 3+160 - 3+956, 
km 4+640 - 7+316. tj. ul. Krośnieńską od mostu na Jasiołce 
w Świerzowej Polskiej do skrzyżowania ul. Łukasiewicza z ul. Kościelną 
w Zręcinie oraz od skrzyżowania ulic Łukasiewicza i Bieszczadzkiej 

w Zręcinie w stronę Chorkówki - do skrzyżowania 
w Chorkówce na Bóbrkę. 
 Szeroki zakres prac objąłby m.in. wymianę nawie-
rzchni jezdni i przebudowę skrzyżowania w Chorkó-
wce, budowę oraz przebudowę chodników, remont 
istniejącego odwodnienia drogi, remont istniejących 
zjazdów, z dostosowaniem ich do niwelety drogi, 
odmulenie rowów drogowych oraz oczyszczenie
i remont istniejącej kanalizacji wzdłuż przebudo-
wywanej drogi. 
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Planowany czas realizacji inwestycji to lipiec - listopad 2016 r., a koszt 
wg kosztorysów inwestorskich wynosi 4 346 850,00 zł. Poziom 
dofinansowania ze środków UE (EFRROW), o które ubiega się Powiat 
Krośnieński to 63,63% kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę
 2 765 900,00 zł. Pozostała wymagana kwota do zbilansowania kosztów 
inwestycji zostanie pokryta z budżetów samorządów - Powiatu Kroś-
nieńskiego oraz Gminy Chorkówka. Założeniem inwestycji zgodnie
z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 
jest poprawa warunków życia i rozwoju gospodarczego poprzez lepszą 
dostępność komunikacyjną oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego mieszkańców obszarów wiejskich.
 Ten wspólny projekt jest wynikiem starań wójta Gminy Chor-
kówka Andrzeja Konieckiego, a także bardzo dobrej współpracy staro-
stwa powiatowego oraz gminy. Wpływ na wybór inwestycji drogowej 
spośród ogromnej ilości dróg powiatowych, którymi zarządza Powiato-
wy Zarząd Dróg w Krośnie, miały również kryteria oceny projektów, 
jakie zostały zatwierdzone dla wspomnianego typu zadań w ramach 
PROW. Są to m.in. połączenie przebudowywanej drogi z drogą wyższej 

kategorii, powiązanie przedmiotu projektu z inwestycjami dot. two-
rzenia pasywnej infrastruktury szerokopasmowej, lokalizacja w bezpo-
średnim sąsiedztwie drogi obiektów użyteczności publicznej, realizacja 
zadania w porozumieniu powiatu z gminą. Po dokonaniu analizy zgo-
dnie stwierdzono, że jest to najlepiej wpisująca się w kryteria oceny 
inwestycja. Z drugiej strony, wszyscy zdają sobie sprawę, że droga powia-
towa na wspomnianych odcinkach jest w bardzo złym stanie, zatem 
szansa dofinansowania jej przebudowy jest dobrym znakiem, by jeszcze 
w tym roku jej jakość znacznie się poprawiła. 
To kolejne wspólnie realizowane zadanie Gminy Chorkówka i Powiatu 
Krośnieńskiego. Planowana inwestycja jest kontynuacją zrealizowanej 
w 2015 r. częściowej przebudowy drogi Krosno - Kobylany - Toki. 
Przypomnijmy, że jesienią ubiegłego roku przebudowany został odcinek 
ul. Krośnieńskiej od granicy miasta Krosna do mostu na Jasiołce 
(skrzyżowanie ul. Krośnieńskiej z ul. Szkolną i ul. Nadbrzeżną
 w Świerzowej Polskiej). 
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Nowe taryfy dostarczania wody
akład Wodociągi Gminne działa na terenie Gminy Chorkówka Zdostarczając mieszkańcom Bóbrki, Chorkówki, Draganowej, 
Faliszówki, Kobylan, Kopytowej, Leśniówki, Machnówki, 

Zręcina i Żeglec wodę, którą wcześniej ujmuje i uzdatnia. Przez ostatnie 
5 lat  cena  wody utrzymywała się na poziomie 3,23 zł. brutto, jednakże 
w ostatnim roku wzrosły koszty utrzymania sieci wodociągowej 
spowodowane dużą awaryjnością rur, którymi dostarczana jest woda do 
mieszkańców naszej Gminy. Wzrosły też koszty eksploatacji sieci 
wodociągowej takie jak prąd, opłaty środowiskowe i drogowe.
W związku ze wzrostem opłat zmuszeni byliśmy podnieść cenę wody 
dostarczanej do odbiorców. Dlatego też, został złożony wniosek do 
Rady Gminy Chorkówka zawierający nową taryfę za dostarczanie wody 
do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Rada Gminy poznała 
wszystkie argumenty, które przyczyniły się do wzrostu ceny wody
i Uchwałą Nr XXII/172/2016 z dnia 29 lutego zatwierdziła 
wnioskowane przez Wodociągi Gminne ceny za dostarczaną wodę. 

Nowa cena wody będzie wynosiła 3,56 zł. brutto i będzie obowiązywała 
od dnia 1 kwietnia 2016 roku. Proszę tego nie traktować jako żart prima 
- aprilis. Taryfa została zatwierdzonai opublikowana na stronie BIP 
Gminy Chorkówka. Ponadto Wodociągi Gminne apelują do mieszkań-
ców miejscowości, do których jest dostarczana woda, o zgłaszanie wszel-
kich informacji dotyczących znacznego wycieku wody. Zadbajmy ra-
zem, aby przyczynić się do zmniejszenia strat wody, co spowoduje niższe 
koszty eksploatacji a w konsekwencji braku dalszego wzrostu cen za 
dostarczanie wody. Informacje można składać dzwoniąc do naszego 
biura pod numer 13 43 869 76. Będziemy bardzo wdzięczni Naszym 
mieszkańcom za wszelkie informacje w tym zakresie. Myślę, że przez 
następnych kilkanaście lub kilkadziesiąt lat będziemy cieszyć się 
Państwa zaufaniem co do jakości wody dostarczanej do Waszych 
gospodarstw domowych. 

Kierownik Wodociągów Gminnych
Bogumił Stankiewicz

Mieszkańcy Gminy Chorkówka mogą 
skorzystać z Internetu dzięki Hot-
Spot, który obejmuje swoim zasię-

giem obszar przed Urzędem Gminy w Chorkó-
wce oraz innych budynków na terenie gminy. Aby 
bezpłatnie skorzystać z Internetu wystarczy 
posiadać urządzenie (komputer, telefon, palmtop, 
tablet) wyposażone w kartę bezprzewodową 
pracującą w standardzie 802.11b/g/n (2,4Ghz)
i znaleźć się w Zasięgu HotSpotów i połączyć się 
z siecią „InternetGmina”. Po połączeniu z siecią należy uruchomić 
przeglądarkę internetową, wówczas zostaniemy przekierowani do pa-
nelu, gdzie możemy się zalogować/zarejestrować. Login i hasło to słowo 
„gmina”. 
Dostęp do Internetu posiadać będzie filtr odcinający jego użytkowni-
ków od stron z tak  niepoprawną oraz uznawaną powszechnie za 
obraźliwą zawartością.  
Lista punktów HotSpot:
1. Budynek Szkoły Podstawowej Im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce 

HotSpot w Gminie Chorkówka 
wchodząca w skład Zespołu Szkół i Placówek
 w Bóbrce, Bóbrka 111, 
2. Budynek Urzędu Gminy, Chorkówka 175, 
3. Budynek Szkoły Podstawowej w Faliszówce, 
Faliszówka 174, 
4. Budynek Gimnazjum wchodzące w skład 
Zespołu Szkół Publicznych w Kopytowej, 
Kopytowa 59, 
5. Budynek Szkoły Podstawowej w Leśniówce, 
Leśniówka 85, 

6. Budynek Domu Ludowego w Machnówce, Machnówka 102, 
7. Dom Ludowy w Świerzowej Polskiej, Świerzowa Polska ul. 
Krośnieńska 6, 
8. Budynek Szkoły Podstawowej w Szczepańcowej, Szczepańcowa 85, 
9. Budynek Gimnazjum Im. Jana Pawła II w Zręcinie, Zręcin ul. 
Łukasiewicza 31,
10. Szkoła Podstawowa w Żeglcach, Żeglce 242.

Urząd Gminy w Chorkówce
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Tegoroczna Kartka Wielkanocna 
Urzędu Gminy w Chorkówce jest 
wyjątkowa, bo zaprojektowana, przez 

4-letnią Kasię. Wójt Gminy Chorkówka 
Andrzej Koniecki ogłosił Konkurs na Projekt 
Kartki Wielkanocnej. Celem konkursu było 
stworzenie niepowtarzalnego projektu kartki
i  wspieranie dzieci uzdolnionych plastycznie
oraz manualnie. Pierwsza edycja konkursu, 
skierowana była do dzieci uczęszczających do 
przedszkoli działających na terenie gminy 
Chorkówka. Do Urzędu wpłynęło trzydzieści 
cztery prace. Komisja konkursowa stanęła 
przed trudnym zadaniem wyłonienia tej naj-
lepszej, która jest wizytówką naszej gminy 
podczas Świąt Wielkanocnych. Biorąc pod 
uwagę założenia regulaminu konkursu, który 
został przesłany do placówek przedszkolnych, 
komisja wybrała i nagrodziła siedem prac.  

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania 
oraz gazowej, przebudowa dachu, docieplenie 
ścian budynku, modernizacja instalacji 
elektrycznej oraz odnowienie pomieszczeń to 
zakres prac, które wykonane zostaną w ramach 
nadbudowy oraz remontu hydroforni w Zrę-
cinie. Prace zaczęły się końcem lutego i jeżeli 
pogoda dopisze zakończą się w połowie lipca 
br. Koszt remontu oraz nadbudowy opiewa na 
kwotę 162 486,46 zł. Szeroki zakres prac, jaki 
przewidziano przy tej inwestycji bardzo 
znacząco wpłynie na poprawę warunków 
pracy a także wygląd budynku. 

Urząd Gminy w Chorkówce

AKTUALNOŚCI

Remont hydroforni 

Budynek przed remontem

Takie wyróżnienie Gmina otrzymała od Kole-
gium Audytorskiego Fundacji Polkom Audit 
Consulting Group z Łodzi. Podstawą do jego 
przyznania był Ranking Bezpieczeństwa 
Informacji za rok 2015, który polegał m.in. na 
analizie procedur i praktyk, stosowanych
w urzędach w całej Polsce. W tym roku w ran-
kingu wzięło udział 176 gmin. Tytułami 
Mistrza Bezpieczeństwa Informacji wyróżnio-
ne zostały także indywidualne osoby. Kapituła 
konkursowa przyznała tytuł Mistrza Bezpie-
czeństwa Informacji Wójtowi Gminy Chorkó-
wka Andrzejowi Konieckiemu oraz Sekretarz 
Gminy Chorkówka Bożenie Panek, a w kate-
gorii administratorzy Sławomirowi Gościmiń-
skiemu, informatykowi pracującemu w Urzę-
dzie. Przyznane wyróżnienia to dowód na to, 
że ochrona ważnych informacji w tym danych 
osobowych, jest dla Urzędu Gminy w Chorkó-
wce istotnym zadaniem.

Urząd Gminy w Chorkówce

Nasza Gmina-Mistrzem 
Bezpieczeństwa 

Informacji

Sposób postępowania ze zwierzętami 
bezdomnymi na terenie Gminy Chorkówka

otyczy zdarzeń z udziałem bezdo-Dmnych  zwierząt  oraz zwierząt
z wypadków drogowych, (zwie-

rzęta łowne oraz zwierzęta domowe, których 
właściciela, nie można ustalić z terenu Gminy 
Chorkówka.
Urząd Gminy w Chorkówce podaje sposób 
postępowania ze zwierzętami z terenu Gminy 
Chorkówka, w przypadku:
1) podjęcia informacji o zdarzeniach z udzia-
łem zwierząt, w godzinach pracy Urzędu Gmi-
ny w Chorkówce, tj. poniedziałek: od 7.00  -
17.00, wtorek - czwartek: 7.00 -15.00, piątek: 
7.00 - 13.00. Informację o takim zdarzeniu 
należy niezwłocznie przekazać do tut. urzędu. 
Osobą merytoryczną w tym zakresie jest 
Agnieszka Bobrowska, tel. 13 43 869 49,  
2) podjęcia informacji o zdarzeniach z udzia-
łem zwierząt, poza godzinami pracy urzędu, 
należy postępować zgodnie z poniższymi 
wytycznymi:
a) zdarzenie drogowe z udziałem zwierzęcia, 
które wymaga szybkiej interwencji lekarza we-

terynarii - należy niezwłocznie zgłosić do lek. 
weterynarii Marcina Urzędowskiego prowa-
dzącego Gabinet Weterynaryjny "Pirania"
 w Potoku, tel. 691 538 045 lub (13) 44 58 
308, z którym Gmina Chorkówka ma pod-
pisaną umowę, na świadczenie tego typu 
usług,
b) zwierzę bezdomne (dotyczy psów, których 
właściciela nie można ustalić, stwarzających 
realne zagrożenie dla ludzi i innych zwierząt 
oraz w przypadku psów porzuconych, które 
zostały przywiązane przez właścicieli w odlu-
dnych miejscach tj. las, zakrzaczenia nadrze-
czne itp.) - o takim zdarzeniu należy poinfor-
mować policję.  
 W przypadku zlecenia przez miesz-
kańca usługi, o której mowa w pkt 2a, innym 
podmiotom niż wskazany powyżej, Gmina 
Chorkówka nie będzie pokrywać kosztów zle-
conej usługi.  

Urząd Gminy w Chorkówce

I Edycja Konkursu na Projekt Kartki 
Wielkanocnej

Wręczenie nagród

Pierwsze miejsce zdobyła czteroletnia Kasia 
Kobak (Samorządowe Przedszkole w Zręci-
nie). Drugie miejsce pięcioletnia Pola Ruszała, 
trzyletni Antoś Miśkowicz oraz trzyletni Filip 
Gydziak  (Samorządowe Przedszkole w Zrę-
cinie). Miejsce trzecie przyznano pięcioletniej 
Natalii Staroń i pięcioletniej Oli Kosztyle 
(Samorządowe Przedszkole w Świerzowej Pol-
skiej) a także pięcioletniemu Wiktorowi 
Wronie (Samorządowe Przedszkole w Chor-
kówce). 
Wszystkie dzieci, które wzięły udział w kon-
kursie otrzymały  dyplomy oraz malowanki, 
laureaci zaś bajki i baśnie.

Urząd Gminy w Chorkówce
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AKTUALNOŚCI

Z ostatnich Sesji ...

Przebudowa oraz remont budynku Remizy Ochotniczej  Straży 
Pożarnej w Sulistrowej

 marca br. podpisana została umowa na przebudowę oraz remont 8remizy OSP w Sulistrowej. W ramach prac budowlanych 
wykonany zostanie dach, a także podwieszane sufity. Ponadto 

przeprowadzony zostanie remont instalacji elektrycznej i odgromowej. 
Odnowiona zostanie także elewacja. Roboty budowlano-remontowe 
potrwają do końca sierpnia, a ich koszt wyniesie 153 150,21 zł. 

Urząd Gminy w Chorkówce

 okresie od grudnia 2015 do marca 2016 roku Rada Gminy WChorkówka obradowała na czterech sesjach zwyczajnych oraz 
dwóch nadzwyczajnych.

Obrady XVIII sesji odbyły się w dniu 21 grudnia 2015 r. Podczas sesji Rada 
Gminy uchwaliła 23 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy; 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych Gminy Chorkówka na 2016 rok; w sprawie 
wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. 
„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chorkówka; w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację 
zadania publicznego; w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Chorkówka; w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 
2015 rok. Podczas sesji uchwalony został również budżet gminy na 2016 rok.
Kolejna XIX sesja miała miejsce w dniu 29 grudnia 2015 r. Na tej sesji Rada 
Gminy przyjęła uchwały : w sprawie zwolnienia od podatku od 
nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie 
gminy Chorkówka w ramach pomocy de mini mis; w sprawie ustalenia 
wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 
2015; w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok; w sprawie zmian 
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.
Pierwsza w 2016 roku, a XX sesja w kadencji, zwołana została na 25 stycznia. 
Uchwalone zostały następujące uchwały: w sprawie uchylenia uchwał; 
w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 
obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce 
Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne; 
w sprawie określenia kryteriów przyjęcia do publicznych przedszkoli, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Chorkówka oraz dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów; w sprawie określenia 
kryteriów przyjęcia na lata szkolne 2016/2017 – 2018/2019 do oddziałów 
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Chorkówka oraz dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów; w sprawie określenia 
kryteriów przyjęcia do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla 
których organem prowadzący jest Gmina Chorkówka oraz dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów; zmieniająca uchwałę 
Nr XVII/115/2015 Rady Gminy Chorkówka z dnia 9 grudnia 2015 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 
warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, 
funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych świadczeń wynikających ze 
stosunku pracy, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i doraźne 
zastępstwa oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i dodatku za 
wysługę lat dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach 
podstawowych, gimnazjach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę 
Chorkówka; zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan 

zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli 
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk 
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie 
wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, ustalenia 
szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym 
powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od 
obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; w sprawie zwolnienia od 
podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe 
inwestycje na terenie gminy Chorkówka w ramach pomocy de minimis; 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
XXI nadzwyczajna sesja VII kadencji Rady Gminy odbyła się w dniu 8 lutego 
2016 r. Na sesji uchwalone zostały dwie uchwały: w sprawie wyrażenia zgody 
na przystąpienie i realizację przez Gminę Chorkówka projektu partnerskiego 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, 
działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne; oraz w sprawie zmian 
w uchwale budżetowej na 2016 rok.
XXII sesja miała miejsce w dniu 29 lutego 2016 r. Rada Gminny uchwaliła 
następujące uchwały: w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej położonej
w Kobylanach do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu; w sprawie 
zaliczenia ulicy Karola Klobassy-Zrenckiego w Zręcinie do kategorii dróg 
gminnych i ustalenia jej przebiegu; w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu na okres 
5 lat; w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Chorkówka oraz ich 
wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas 
nieoznaczony; w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do 
realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego; w sprawie 
zatwierdzenia taryfy dla MPGK w Krośnie oraz Wodociągów Gminnych
w Chorkówce za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków; w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2017; w sprawie 
zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
Podczas XXIII nadzwyczajnej sesji w dniu 10 marca 2016 r. Rada rozpatrzyła 
i uchwaliła trzy uchwały: zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia do 
realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto 
Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, 
Wojaszówka i Krościenko Wyżne; w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 
2016 rok; w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 
Chorkówka.
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. 
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prawo do świadczenia wychowawczego, ustala się począwszy od dnia 
wejścia w życie niniejszej ustawy. Ustalenie i wypłata świadczenia 
wychowawczego, w przypadku złożenia wniosku w w/w terminie, następuje 
w terminie do 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo 
wypełnionymi dokumentami.
Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli 
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 
zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie 
wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł. Świadczenie 
wychowawcze na drugie i kolejne dziecko przysługuje niezależnie od 
dochodu.

AKTUALNOŚCI

Rok szkolny 2015/2016 to kolejny rok, 
w którym uczniowie mieszkający na 
terenie Gminy Chorkówka korzystają

z pomocy materialnej dla uczniów w formie 
stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego.
 Uprawnionymi do korzystania z ww. 
pomocy są:
- uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych 
kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych
i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia 
kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
- wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożli-
wiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno - wychowa-
wczych, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio 
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia 
realizacji obowiązku nauki;
- uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół 
publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia 
realizacji obowiązku nauki;
- słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich 
kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej 
jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 Stypendium szkolne jest udzielane w celu zmniejszenia różnic 
w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu 
do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.
Aby otrzymać stypendium szkolne należy spełnić kilka warunków:
1) być uczniem/wychowankiem/słuchaczem  ww. szkół/ ośrodków/ 
kolegiów;
2) mieszkać na terenie Gminy Chorkówka;
3) złożyć w terminie wniosek wraz z kompletem dokumentów potwier-
dzających dochody netto rodziny za poprzedni miesiąc (ustawowy 
termin na złożenie wnioskuo przyznanie stypendium szkolnego to 15 
września (w przypadku kolegium to 15 października) danego roku 
szkolnego; wniosek może zostać złożony po tych terminach tylko
w uzasadnionych przypadkach, np.: utrata pracy w trakcie roku szkol-
nego;
4) miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie nie może 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów. 
Stypendium szkolne i zasiłek szkolny

przekroczyć 514,00 zł (stan prawny od
1 października 2015 r.);
 W roku szkolnym 2015/2016 złożono 
339 wniosków. Po ich rozpatrzeniu wydano 
321 dec y zj i  przy znając ych pomoc na 
4 miesiące (od września do grudnia 2015 r.) 

oraz 18 decyzji odmownych (miesięczny dochód netto na osobę w 
rodzinie przekroczył kryterium dochodowe 514,00 zł).
Uczniowie z rodzin, w których dochód nie przekracza 514,00 zł, 
otrzymali stypendium w następujących wysokościach: 358,40 zł, 
582,40 zł lub 761,60 zł (wysokość jest uzależniona od wysokości 
dochodu netto na osobę w rodzinie). Warunkiem otrzymania całej 
kwoty było dostarczenie faktur, rachunków lub imiennych dowodów 
potwierdzających poniesione wydatki tj.: zakup podręczników, 
ćwiczeń, lektur, przyborów szkolnych, plecaków, biletów miesięcznych, 
komputerów, opłata za abonament internetowy, zakup odzieży i obuwia 
na zajęcia wychowania fizycznego itp.
Refundując powyższe wydatki w grudniu 2015 r. wypłacono kwotę 148 
968,67 zł.
 O zasiłek szkolny może starać się uczeń będący przejściowo
w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przez 
zdarzenie losowe należy rozumieć jakiekolwiek zjawisko zewnętrzne
w stosunku do ucznia, którego nie można było przewidzieć ani mu 
przeciwdziałać (np. klęska żywiołowa, śmierć czy nagła choroba 
najbliższych członków rodziny). Jednocześnie jest wymagane aby 
występował związek między tym zdarzeniem, a przejściową trudną 
sytuacją materialną. Występowanie samej trudnej sytuacji materialnej 
nie daje podstawy do przyznania tej formy pomocy. Wniosek
o przyznanie zasiłku szkolnego należy złożyć w terminie dwóch 
miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia losowego. Obecnie maksy-
malna jednorazowa kwota zasiłku, jaką może otrzymać uczeń to 590,00 
zł.  
W bieżącym roku szkolnym do Wójta Gminy Chorkówka wpłynęły
4 wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego. W ramach pomocy w tej 
właśnie formie w październiku 2015 r. wypłacono kwotę 2120,00 zł.
Podstawa prawna:Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.)
AgnieszkaMatelowska

ZEAS Chorkówka

stawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wchodzi w życie Uz dniem 1 kwietnia 2016 r. Celem świadczenia wychowawczego 
jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywa-

niem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życio-
wych.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na 
okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. przyjmowane będą
w siedzibie GOPS Chorkówka pokój nr “4” od 1 kwietnia 2016 r.
 w godzinach pracy Ośrodka, tj.: poniedziałek od 7.00 do 17.00;  wtorek, 
środa, czwartek od 7.00 do 15.00; piątek od 7.00 do 13.00.
W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, 

Świadczenie wychowawcze -Program Rodzina 500+
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AKTUALNOŚCI

W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na okres 
od1 kwietnia 2016r. do 30 września 2017 r., rokiem kalendarzowym,
z którego dochody stanowią podstawę ustalania prawa do świadczenia 
wychowawczego, jest rok 2014. Prawo do świadczenia ustala się
 z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu.
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi 
faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie 
wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku 
życia. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł 
miesięcznie na dziecko w rodzinie.
W przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18. roku życia 
lub w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką 
naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji 
lub żyjących w rozłączeniu, kwotę świadczenia wychowawczego 
przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia 
przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną 
kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie 
przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny 
miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.
Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe 
utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego 
na własne dziecko;
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podo-
bnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne 
umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Do wniosku dołącza się odpowiednio:
1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych 
dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 
30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, ze zm.) 
każdego członka rodziny;
2) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby 
podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od 
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające 
informacje o:
a) wysokości dochodu,
b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;
3) zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia 
prawa do świadczenia wychowawczego:
a) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowa-
dzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
c) orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
d) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub 
ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem 
wniosku (np. nr konta, kserokopia dowodu osobistego rodziców dziecka, 
akty urodzenia dzieci, akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka, wyrok lub 
ugoda sądowa o zasądzeniu alimentów).
W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku 
należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie 
oraz ich wysokość.
Dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 oraz potwierdzające utratę 
lub uzyskanie dochodu, nie dołącza się do wniosku, w przypadku gdy 
wnioskodawca nie ubiega się o przyznanie świadczenia wychowawczego 

na pierwsze dziecko.
Ilekroć w postępowaniach w sprawach o przyznanie świadczenia wychowa-
wczego jest wymagane potwierdzenie:
1) wysokości dochodu rodziny lub członków rodziny uzyskanego przez 
rodzinę lub członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym 
okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,
 w tym dochodów, o których mowa w pkt 1,
2) wielkości gospodarstwa rolnego,
3) nieponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji 
zapewniającej całodobowe utrzymanie - osoba ubiegająca się o przyznanie 
świadczenia wychowawczego przedkłada zaświadczenia lub oświadczenia.
W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny lub dziecko po-
zostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym po-
przedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowa-
wczego, lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu 
utraconego.
Utrata dochodu - to utrata dochodu spowodowana:
a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
b) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub 
renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
e) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawie-
szeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 
584, ze zm.),
f ) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 
macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej,
g) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią 
osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych 
wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku 
ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
h) utratą świadczenia rodzicielskiego,
i) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubez-
pieczeniu społecznym rolników,
j) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 
572, ze zm.).
 W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny lub 
dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzo-
wym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia 
wychowawczego, ustalając dochód członka rodziny lub dziecka pozostają-
cego pod opieką opiekuna prawnego, osiągnięty w tym roku dochód dzieli 
się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany, jeżeli 
dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na jaki ustalane lub weryfikowane jest 
prawo do świadczenia wychowawczego.
W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny lub dziecko 
pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym 
poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia 
wychowawczego, dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka 
rodziny lub dochodu dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawne-
go, powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący 
po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest 
uzyskiwany w okresie, na jaki ustalane lub weryfikowane jest prawo do 
świadczenia wychowawczego.
Uzyskaniu dochodu - to uzyskanie dochodu spowodowane:
a) zakończeniem urlopu wychowawczego,
b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przed-
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„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz 

przez to, czym dzieli się z innymi”

29 marca 2016 roku, Bożena Panek, Sekretarz Gmi-
ny Chorkówka, odchodzi na emeryturę. Związana 
była z tutejszym Urzędem od 1978 roku, a przez osta-
tnie dwadzieścia lat pełniła funkcję Sekretarza Gmi-
ny. Takie pożegnanie to dobry czas na podsumowanie 
i bilans pracy zawodowej, w której było wiele chwil 
radości, satysfakcji z osiąganych wyników, ale również  
dużo ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Dzisiaj mogę 
powiedzieć, że mamy za sobą sporo pracowitych lat, 
wiele zrealizowanych celów oraz pomysłów. Dziękuję 
za pracę, wiedzę, którą się Pani z nami dzieliła oraz 
trud włożony w realizację obowiązków zawodowych. 
W imieniu pracowników życzę Pani samych pogo-
dnych i radosnych chwil, dużo zdrowia oraz realizacji 
marzeń, które ze względu na obowiązki zawodowe 
odłożyła Pani na później.  

Andrzej Koniecki 
Wójt Gminy Chorkówka

   Dokonując oceny stanu ochrony przeciwpożarowej i działalność jednostek 
OSP należy stwierdzić, iż w 2015 roku na terenie Gminy Chorkówka 
zaistniało łącznie 244 zdarzenia, w tym 185 pożarów oraz 59 miejscowych 
zagrożeń. W działaniach ratowniczych uczestniczyło 314 zastępów
z jednostek OSP z terenu gminy. Najwięcej wyjazdów związanych było
z gaszeniem pożarów, głównie suchych traw i nieużytków. Jednostki 
uczestniczyły także w działaniach zabezpieczających podczas różnego 
rodzaju imprez, wyjazdach gospodarczych, a także ćwiczeniach na obiektach. 
   Ubiegły rok przyniósł dalszą poprawę w zakresie materiałowo-sprzętowego 
wyposażenia jednostek OSP. Kontynuowano program modernizacj
i technicznej OSP, polegający na wymianie wyeksploatowanych pojazdów 
pożarniczych typu Żuk na samochody nowej generacji. Na wyposażenie OSP 
Kobylany trafił nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Opel 
Movano oraz motopompa pożarnicza typu „Tohatsu”. Z kolei dla OSP 
Faliszówka zakupiono motopompę pływającą „Niagara”, dla OSP Zręcin 
agregat prądotwórczy oraz dla OSP Sulistrowa drabinę aluminiową 
dwuczęściową. W OSP Szczepańcowa uruchomiono zintegrowany system 
alarmowania strażaków jednostki na telefon komórkowy. Uzupełniono także 
braki w wyposażeniu w odzież specjalną oraz drobny sprzęt pożarniczy
 i specjalistyczny. 
   Na wsparcie działań jednostek OSP w 2015 roku pozyskano dodatkowe, 
pozabudżetowe środki finansowe w łącznej wysokości: 151.167zł, które 
przeznaczono głównie na dofinansowanie zakupu nowego sprzętu. Środki te 
pochodziły z: Komendy Głównej PSP-65.800zł, Wojewódzkiego 
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emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia 
kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, 
renty rodzinnej lub renty socjalnej,
e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności 
gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania 
po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 
1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej,
f ) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadcze-
nia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyń-
skiego, przysługujących po utracie zatrudnienia 
lub innej pracy zarobkowej,
g) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
h) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o któ-
rym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społe-
cznym rolników,
i) uzyskaniem stypendium doktoranckiego 
określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 
lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.
 W przypadku ustalania dochodu
z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha 
przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesię-
czny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego 
corocznie, w drodze obwieszczenia, przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na 
podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 
1984 r. o poda-tku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
1381, z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 1045), 
tj. za 2014r. w wysokości 208,83 zł miesięcznie
 z ha przeliczeniowego.
W przypadku złożenia nieprawidłowo wypeł-
nionego wniosku, podmiot realizujący świad-
czenie wychowawcze wzywa pisemnie osobę 

ubiegającą się o świadczenie do poprawienia lub 
uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do 
wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku 
bez rozpatrzenia.
W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wy-
maganych dokumentów, podmiot realizujący 
świadczenie wychowawcze przyjmuje wniosek
i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie 
dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących 
dokumentów.  Niez astos owanie  s ię  do 
wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku 
bez rozpatrzenia.
W przypadku gdy wnioskodawca lub członek 
jego rodziny przebywa poza granicami Rzeczy-
pospolitej Polskiej w państwie, w którym mają 
zastosowanie przepisy o koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego, organ właściwy 
prze-kazuje wniosek wraz z dokumentami 
marszałkowi województwa.
W przypadku wystąpienia zmian mających 
wpływ na prawo do świadczenia wychowaw-
czego osoba otrzymująca świadczenie wycho-
wawcze jest obowiązana do niezwłocznego 
powiadomienia o tym organu właściwego wy-
płacającego to świadczenie w celu uniknięcia 
nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. 
Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie 
wychowawcze, jest obowiązana do jego zwrotu 
wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Aneta Kozioł
GOPS w Chorkówce

W dniach od 16 stycznia do 27 lutego 2016r. w piętnastu 
jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy 
Chorkówka przeprowadzona została kampania zebrań spra-

wozdawczo-wyborczych. Podczas zebrań podsumowano działalność jedno-
stek OSP za 2015 rok, dokonano także oceny funkcjonowania strażackich 
organizacji za okres mijającej, 5-letniej kadencji. Wytyczono również plany 
działalności i finansowe na rok bieżący. Najważniejszym punktem zebrań był 
wybór w każdej OSP nowych zarządów oraz komisji rewizyjnych, a także 
delegatów na zjazd gminny OSP i przedstawicieli do Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Chorkówce. Wcześniej na swym posiedzeniu Zarząd 
Oddziału Gminnego podjął decyzję, iż zjazd gminny odbędzie się w dniu 21 
maja 2016 roku w Szczepańcowej, w którym uczestniczyć będzie 57 
delegatów, reprezentujących poszczególne jednostki OSP.  

Dobiegła końca kampania sprawozdawczo-wyborcza 
w jednostkach OSP na terenie Gminy Chorkówka
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Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie-
45.000zł, Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie-
28.730zł, a także z firm i darczyńców oraz w ramach 1% podatku PIT-
11.637zł. 
Część jednostek OSP swoją bieżącą działalność statutową wspierała środ-
kami finansowymi wygospodarowanymi we własnym zakresie.
   W 2015 roku na różnego rodzaju szkoleniach kursowych, realizowanych 
przez Komendę Miejską PSP w Krośnie przeszkolonych zostało łącznie 42 
strażaków ochotników, którzy wchodzą w skład Jednostek Operacyjno-
Technicznych, utworzonych przy każdej OSP na terenie gminy. 
   Podczas zebrań podkreślano, że coraz to lepiej wyposażone i wyszkolone 
Ochotnicze Straże Pożarne są istotnym i niezawodnym elementem w zape-
wnieniu bezpieczeństwa obywateli, działające z wielkim zaangażowaniem na 
rzecz swoich organizacji i miejscowości, w których funkcjonują.  
   W zebraniach, oprócz druhów strażaków z poszczególnych jednostek 
uczestniczyli m.in.: przedstawiciele Zarządu Oddziału Powiatowego
i Gminnego ZOSP RP, oficerowie Komendy Miejskiej PSP w Krośnie, Wójt 

Gminy Chorkówka i jego zastępca, radni gminni, sołtysi, przedstawiciele 
instytucji i organizacji działających w poszczególnych miejscowościach. 

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Chorkówce

Kazimierz Gładysz

towarzyszenie Rozwoju Wsi Bóbrka, Koło Gospodyń Wiejskich Sw Bóbrce oraz Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce w dniu 
16 stycznia 2016 roku było organizatorem zabawy karnawałowej 

w Sali Domu Ludowego w Bóbrce. Zabawę rozpoczęto polonezem
w wykonaniu Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Bobrzanie” przy 
akompaniamencie Kapeli Ludowej „Bobrzanie”. Młodzież i dzieci 
Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Bobrzanie” wykonały również suitę 
tańców krośnieńskich. Na scenie wystąpił również Zespół Śpiewaczy 
„Bobrzanie”, w wykonaniu którego usłyszeliśmy wiele przyśpiewek, 
kolęd i pastorałek. Na koniec usłyszeliśmy koncert wokalny Magdaleny 
Niedzieli z akompaniamentem Kapeli Ludowej „Bobrzanie”. W dalszej 
części karnawałowego szaleństwa, do wczesnych godzin rannych 
zabawę uświetniał niezawodny zespół „Ex-Gama”, który porwał do 
wspólnej zabawy wszystkich zebranych. Zarząd Stowarzyszenia 
dziękuje za wspólną zabawę wszystkim uczestnikom spotkania,

Spotkanie karnawałowe 

a szczególne podziękowania składa na ręce pań Koła Gospodyń 
Wiejskich za trud przygotowania potraw oraz młodzieży Zespołu Pieśni 
i Tańca „Bobrzanie” za pomoc w przygotowaniu sali oraz obsługę gości 
podczas zabawy. Żywimy nadzieje, że w przyszłym roku będziemy się 
bawić jeszcze lepiej. 

Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi w Bóbrce

 dniu 18 grudnia 2015 roku tradycyjnie, już od kilku lat, Wzorganizowano Wieczerzę Wigilijną, która była okazją do 
spotkania nie tylko członków lokalnych organizacji,  ale 

również dzieci i młodzieży. Organizatorem wieczerzy było Stowarzy-
szenie Rozwoju Wsi Bóbrka przy nieocenionej pomocy pań z Koła Gos-
podyń Wiejskich. Spotkanie rozpoczął prezes Stowarzyszenia Rozwoju 
Wsi Bóbrka  Stanisław Czarnota, który poprowadził całą część arty-
styczną wieczerzy. Przywitał wszystkich zebranych wśród których byli 
między innymi: ksiądz dziekan Tadeusz Nowak, radny wsi Bóbrka  
Bogumił Świątek, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Bóbrce  
Ryszard Dubiel, komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Bóbrce  
Bogusław Longawa, prezes Klubu Sportowego „Nafciarz” Bóbrka  
Kazimierz Rachwał wraz z zarządem klubu, panie Koła Gospodyń 
Wiejskich w Bóbrce z przewodniczącą Wandą Lula. Następnie oddał 
głos naszemu dziekanowi Tadeuszowi Nowakowi. Ksiądz dziekan
w krótkim słowie Bożym przypomniał, że dzielenie się opłatkiem jest 
symbolem pojednania, przebaczenia i miłości. W części artystycznej 
zaśpiewały panie z Zespołu Śpiewaczego „Bobrzanie”, młodzież 
Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Bobrzanie” oraz najmłodsza grupa 
Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Bobrzanie” przy akompaniamencie 
Kapeli Ludowej „Bobrzanie”. Zaśpiewano wiele kolęd i pastorałek. 
Tradycją każdej Wigilii jest dzielenie się opłatkiem, co uczyniono 

Wieczerza Wigilijna w Bóbrce

również tutaj. Było wiele życzeń: zdrowia, szczęścia i pomyślności
w Nowym Roku. Nieoceniona pomoc pań z Koła Gospodyń Wiejskich 
polegała na przygotowaniu potraw wigilijnych, wśród których były 
pierogi i żurek. Uwieńczeniem wieczerzy wigilijnej były ciasta 
przygotowane przez rodziców dzieci i młodzieży. Takie spotkania 
integrują naszą małą społeczność, kultywują tradycje, pokazują, że 
można zorganizować spotkania wielopokoleniowe i wspólnie 
świętować. 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi w Bóbrce
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ybór właściwej ścieżki edukacyjnej jest bardzo ważną Wdecyzją w życiu każdego młodego człowieka. Wychodząc 
naprzeciw potrzebom rynku pracy jak i oczekiwaniom 

gimnazjalistów nasza Szkoła zorganizowała  4 marca 2016 r. Minigiełdę 
Szkół Ponadgimnazjalnych. Na nasze zaproszenie odpowiedziało 18 
szkół ponadgimnazjalnych z powiatów: krośnieńskiego, sanockiego, 
leskiego oraz jasielskiego. Swoje oferty na rok szkolny 2016/2017 
przedstawiły: I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Krośnie, 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika
w Krośnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. St. Szpetnara 
w Krośnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. St. Staszica
w Krośnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. I. Łukasiewicza 
w Krośnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie, Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego w Krośnie, 
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie, Katolickie Liceum 
Ogólnokształcące im. Ks. B. Markiewicza, Zespół Szkół w Iwoniczu, 
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju, Ze-
spół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu, Zespół Szkół przy OSiW 
OHP w Iwoniczu, Zespół Szkół Nr 2 w Dukli, Zespół Szkół w Centrum 
Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochro-
nowej w Nowosielcach, Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Ks. B. Markiewicza w Miejscu Piastowym, Zespół Szkół Leśnych
w Lesku, OHP w Krośnie
 Ponadto uczniowie mogli skorzystać z pomocy pracowników 
Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Krośnie. W giełdzie 
udział wzięli uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kopytowej, 
Gimnazjum im. I. Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej, Michalickiego 
Gimnazjum w Miejscu Piastowym oraz młodzież naszej Szkoły. 
Uroczystego otwarcia dokonali: wójt Gminy Chorkówka Andrzej 
Koniecki, dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Chorkówce Gabriela Nizianty oraz Gospodarz Wydarzenia - dyrektor 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie - Paweł Przetacznik. 
Spotkanie miało ułatwić gimnazjalistom podjęcie ważnych decyzji 

Minigiełda szkół w Gimnazjum w Zręcinie

Przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w Zręcinie zawsze 
chętnie uczestniczą w imprezach organizowanych na terenie na-
szej gminy.  Najlepszym dowodem na to jest ich udział w cykli-

cznych spotkaniach kolędowych  parafii Zręcin. W tym roku spotkanie 
takie  odbyło się 8 stycznia 2016r, którego gospodarzem było Gimna-
zjum im. Jana Pawła II w Zręcinie wraz z Forum Inicjatyw Społecznych. 
Dzieci z najstarszej grupy wiekowej „Tygryski” zaprezentowały swoje 

Przedszkolne kolędowanie
umiejętności aktorskie przedstawiając „Jasełka”.  Odpowiednie  stroje, 
wzorowa recytacja, ale również piękny śpiew kolęd i pastorałek w wyko-
naniu naszych przedszkolaków  wywołało wzruszenie wśród widowni, 
wprowadzając  ją w świąteczny nastrój.  Najlepszą nagrodą dla dzieci 
 były gromkie brawa oraz łakocie otrzymane od organizatorów imprezy.  

Edyta Borek
 Samorządowe Przedszkole w Zręcinie

dotyczących przyszłej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Zaproszona 
młodzież gimnazjalna mogła zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół na 
rok szkolny 2016/2017, porozmawiać z nauczycielami oraz  starszymi 
kolegami i koleżankami o tym, jak wygląda życie codzienne w ich szko-
łach, w jakich zawodach mogą się kształcić, na co zwrócić uwagę przy 
wyborze danego kierunku oraz jakich według nich, plusów i minusów 
mogą się spodziewać.
Szkoły ponadgimnazjalne przygotowały się bardzo profesjonalnie do 
przedstawienia swoich placówek. Obok ciekawych prezentacji multi-
medialnych wzrok przyciągały kolorowe foldery, ulotki i inne gadżety. 
Gimnazjaliści mogli, m.in., poczuć się pilotami za sterami symulatora, 
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 Zespole Szkół Publicznych w Kopytowej drugi rok Wrealizowany jest Projekt Edukacyjny „Ale czytam”. Ma on 
na celu stymulowanie rozwoju procesu czytania, 

rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wspomaganie umiejętności 
wypowiadania się i pisania. 
Projekt adresowany jest do uczniów klas I - III szkoły podstawowej. 
Wybrane książki dla dzieci czytają zaproszeni goście, rodzice, 

„Ale czytam”

Dyrektor Włodzimierz Paluch czyta bajkę dzieciom z klasy IaWystęp klasy IIb

wychowawcy i starsi uczniowie. Rodzice bardzo chętnie i czynnie 
uczestniczą w projekcie. Uczniowie prowadzą karty systematycznego 
czytania i prezentują ulubioną książkę w formie pracy plastycznej 
i krótkiego opowiadania.

Wigilia - szczególny dzień w roku, który gromadzi wokół 
świątecznych stołów najbliższych domowników. Nie-
zwykle przejęci czekamy na pierwsze życzenia, przełama-

nie opłatka i chwile, które wspominamy przez cały rok. 
Szkoła dla uczniów to miejsce szczególne. Tutaj czują się jak w rodzinie. 
Co roku nauczyciele i uczniowie jednoczą się przy wigilijnych stołach. 
Tegoroczne spotkanie opłatkowe, które odbyło się 22 grudnia 2015 
roku w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie, miało nieco inny 
charakter. W uroczyście przystrojonej sali gimnastycznej, przy blasku 
świec i zapachu żywych choinek zgromadzili się gimnazjaliści, nauczy-
ciele i pracownicy szkoły. Zaproszenie na to wyjątkowe spotkanie 
przyjęła również była dyrektor Małgorzata Stańco. Uroczystość wzbo-
gacona była przedstawieniem jasełkowym, nawiązującym do współ-
czesności i jej problemów, takich jak: brak czasu i miłości dla najbli-
ższych, pogoń za dobrami materialnymi i luksusowym życiem… 
Spektakl wzbogacony został piosenkami o tematyce bożonarodzenio-
wej w wykonaniu chóru szkolonego i solistów: Emilii Tyburskiej z kl. 
IIa, Darii Samborowskiej z kl. I b, Adama Goneta z kl. Ia i Patryka Smugi 
z kl. IIIa. Inscenizacją jasełek i przygotowaniem oprawy muzycznej 

Wigilia w Gimnazjum w Zręcinie
zajęła się nauczycielka języka polskiego Alicja Zając. Niezwykłą 
dekorację do przedstawienia wykonała Beata Kozubal - nauczyciel 
plastyki, przy dużym zaangażowaniu i pomocy dyrektora szkoły Pawła 
Przetacznika. Po duchowych przeżyciach, dobrych słowach i wzrusze-
niach nadszedł czas na ucztę dla ciała. Na stołach pojawiły się tradycyjne 
potrawy i smakowite ciasta, którymi rozkoszowaliśmy swoje podnie-
bienia. Przygotowaniem tych wiktuałów zajęły się panie ze stołówki 
szkolnej oraz rodzice. 
Atmosfera świątecznego spotkania, bliskości i radości udzieliła się wszy-
stkim zebranym, pobudzając do refleksji nad nadchodzącymi świętami 
Bożego Narodzenia.  

Alicja Zając
nauczyciel Gimnazjum w Zręcinie

zobaczyć porywające pokazy barmańskie oraz skosztować sporządzo-
nych napojów. Uroda chętnych uczniów została delikatnie podkreślona 
twarzowymi fryzurami i delikatnym makijażem. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy ratownictwa medyczne-
go. Wielką atrakcją dla zgromadzonych był dron filmujący.
Niezdecydowani uczniowie mogli rozpoznać swoje predyspozycje za-
wodowe rozwiązując testy przygotowane przez doradców zawodowych.

Giełda cieszyła się dużą popularnością wśród gimnazjalistów. Opinie 
odwiedzających były bardzo pozytywne.
Cieszymy się z wielkiego zainteresowania oraz licznej obecności 
uczniów i nauczycieli. Mamy nadzieję, że ta forma prezentacji szkół na 
stałe zagości w kalendarzu wydarzeń naszego Gimnazjum.

Lucyna Kochan
nauczyciel Gimnazjum w Zręcinie

Pismo Samorządowe GŁOS CHORKÓWKI 11



EDUKACJA

Życzenia, piosenki, wiersze, dyplomy i oczywiście uśmiechy - tym 
wszystkim obdarowani zostali 22 stycznia 2016 r. babcie
i dziadkowie uczniów Szkoły Podstawowej w Leśniowice. 

Zebranych gości powitała  dyrektor szkoły - Alicja Kołacz. W swym 
wystąpieniu podkreśliła, że tak jak dawniej, tak i dziś babcie
i dziadkowie są niezastąpieni, gotowi poświecić swój czas, troskę, 
cierpliwość i serce ukochanym wnuczętom. Ogromną niespodzianką 
dla zaproszonych gości był występ iluzjonisty, pana Wiesława 

„Czary - Mary dla Babci i Dziadka”
Jaśkowskiego. Dzieci i dorośli podziwiali jego artystyczny kunszt, 
nagradzając gromkimi brawami. Program artystyczny pana Wiesława 
był tak pomyślany, że angażował we wspólną zabawę wszystkich 
zebranych. Spontaniczne brawa za występ wraz z panem Wiesławem 
zebrał Hubert, nasz kolega z klasy III. Następnie licznie przybyli 
dziadkowie podziwiali występy swoich wnucząt. Dla kochanych gości 
przygotowano poczęstunek. To było wspaniałe spotkanie.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Leśniówce

wesołe piosenki i tańczyły. Oglądając małych aktorów serca wypełniały 
się dumą i wzruszeniem. Uroczo wypowiedziane wierszyki wzbudzały 
wzruszenie i ciepły uśmiech. Poruszające jasełka dały możliwość 
zaobserwowania przez gości jakimi wspaniałymi aktorami są nasi 
podopieczni. Był wspaniały taniec, który dzieci wykonały z pasją
 i uśmiechami na twarzach.  
Zachwycające było jak dzieci potrafią być jednocześnie opanowane, 
skupione i urocze, mimo małej tremy. Dało się odczuć, że włożyły sporo 
pracy i serca, by ten dzień był dla ich dziadków czymś wyjątkowym. 
Zdecydowanie im się to udało. Na koniec spotkania goście otrzymali od 
swych wnucząt samodzielnie wykonane laurki i upominki. Kiedy już 
trema i emocje opadły, wszyscy zasiedli razem do pysznego poczęstunku, 
który przygotowała Rada Rodziców. Dzieci cieszyły się, że mogły 
ugościć swoich najbliższych, którzy nie zawiedli i licznie przybyli.

Nauczyciele SP w Faliszówce

Kochane Babcie..... Drodzy Dziadkowie..... „ Na Dzień Babci i Dziadka 
chcemy złożyć życzenia. Byście lat setnych mogli dożyć! Nie wiedząc, co to 
zmartwienia.”

21 stycznia 2016 roku Szkole Podstawowej w Faliszówce już po 
raz kolejny uroczyście obchodziliśmy wyjątkowe święto - Dzień 
Babci i Dziadka. Ze względu na dużą liczbę zaproszonych gości 

spotkanie odbyło się w sali Domu Ludowego.
Uroczystość rozpoczęła dyrektor szkoły Pani Bogusława Zajączkowska-
Cebula, serdecznie witając wszystkich zaproszonych gości. Dzieci pod 
kierunkiem nauczycielek klas 0 - III recytowały wierszyki, śpiewały 

Dzień Babci w Faliszówce

W związku z projektem został zorganizowany konkurs plastyczno - 
czytelniczy na ulubioną postać bajkową z przeczytanej przez dzieci 
książki. Konkurs skierowany był do uczniów klas pierwszych. 
Uczniowie wykazali się dużą pomysłowością i zaangażowaniem

 w wykonaniu prac. Dzieci, które wykonały najciekawsze prace zostały 
nagrodzone. Każdy uczeń biorący udział w konkursie otrzymał drobny 
upominek.

Dorotya Inglot, Katarzyna Jaskółka - ZSP w Kopytowej 
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wszystkich wprawili w baśniowy nastrój.
           Czas szybko zleciał i zebrane dzieci doczekały się św. Mikołaja. 
Przyniósł mnóstwo prezentów, nikogo nie zawiódł i obiecał, że za rok też 
będzie o nas pamiętał.
             21.01.2016r. zorganizowano Dzień Babci i Dziadka. W sali 
Domu Ludowego licznie zebrali się zaproszeni goście. Chociaż na 
zewnątrz panował mróz, to w sali było gorąco i serdecznie. Wcho-
dzących seniorów sadzano przy gustownie udekorowanych i zastawio-
nych stołach. Były laurki, życzenia, upominki, wiersze i piosenki, a naj-
głośniej zabrzmiało 100 lat. Babcie i Dziadkowie mogli zobaczyć swoje 
pociechy w inscenizacji Jasełek i „Kopciuszka”. 
Korzystając z okazji, że Babcie i Dziadkowie najlepiej potrafią czytać
i opowiadać dzieciom bajki, poprosiliśmy niektórych gości o występ 
przy mikrofonie. Nikt nie odmówił. W ten sposób szkoła wpisała się 
w ogólnopolski projekt promujący czytelnictwo pod hasłem „Książki 
naszych marzeń”.  Na zakończenie zaproszeni goście i uczniowie zostali 
poczęstowani przez rodziców. Nasze mamy wykazały się jak zawsze 
niezwykłym kunsztem kulinarnym.

 Nauczyciele ZSiP w Bóbrce

Później dziadkowie mieli niespodziankę - zespół śpiewaczy "Chorko-
wianie" swoim śpiewem umilił im świętowanie. Atmosfera była bardzo 
miła, a dziadkowie bardzo wzruszeni. 
  Raz jeszcze życzymy naszym kochanym Babciom i Dziadkom 
dużo zdrowia, szczęścia i miłości, nie tylko w dniu Ich święta, ale 
każdego dnia w roku. Żyjcie nam 100 lat !!!

Dyrektor SP
A. Munia-Skrzęta 

...,,Kochamy was, kochamy całym sercem i radości chcemy dać wam jak 
najwięcej. Nasze buzie uśmiechnięte dziś życzenia ślą przepiękne żyj 
babuniu, żyj dziadziuniu latek sto "...

rzypadający na 21 stycznia Dzień Babci i 22 stycznia Dzień PDziadka to jedne z najpiękniejszych i najbardziej wzruszających 
świąt w roku. Wtedy to wszystkie wnuki, te małe i te duże, swoim 

dziadkom okazują wdzięczność wręczając własnoręcznie wykonane 
laurki, składając życzenia zdrowia i radości. 
W Szkole Podstawowej w Draganowej Dzień Babci i Dziadka 
obchodzono 28 stycznia w Sali Domu Ludowego. Wszyscy uczniowie, 
począwszy od przedszkolaków aż po szóstoklasistów, zaprosili babcie
i dziadków do wspólnego świętowania. Najpierw dzieci zaprezentowały 
przedstawienie jasełkowe, w którym pokazały swój talent aktorski. Na 
scenie, obok tradycyjnych postaci - pastuszków, Józefa i Maryi, pojawiły 
się kolorowe postaci z bajek - Jaś i Małgosia, Pinokio, Smerf i wiele 
innych. Po przedstawieniu jasełkowym dzieci zaśpiewały kolędy                     
i złożyły życzenia, wręczając samodzielnie wykonane upominki. 

Dzień Babci i  Dziadka w Szkole Podstawowej w Draganowej

EDUKACJA

inister Edukacji Narodowej ustanowiła rok szkolny M2015/2016 Rokiem Otwartej Szkoły i zdefiniowała, co 
rozumie pod tym pojęciem.

Otwarta szkoła to taka, która nie zamyka się na kulturę, sztukę, 
środowiska lokalne. Potrafi korzystać z tego, co ją otacza. Szkoła otwarta 
na pytania i ciekawość uczniów uczy współpracy, mediacji, negocjacji.
Otwarta szkoła to też taka, która w swoich działaniach dąży do 
kształtowania w uczniach otwartej i społecznej postawy, wspiera ich 
aktywność oraz umiejętność pracy zespołowej. Hasłem przewodnim 
otwartej szkoły powinno być partnerstwo, wspieranie współpracy 
między szkołami, organizacjami pozarządowymi, środowiskiem 
lokalnym, instytucjami kulturalno-oświatowymi, naukowymi.
Szkoła Podstawowa w Bóbrce podjęła stosowne działania, aby 
realizować wytyczne MEN. W ostatnich miesiącach  zorganizowano 
dwie imprezy dla środowiska.
W piątkowy wieczór 04.12.2015r. najmłodsi mieszkańcy Bóbrki 
zgromadzili się w sali Domu Ludowego. Wszyscy z niecierpliwością 
oczekiwali na przybycie św. Mikołaja. Te pełne napięcia chwile 
wypełnili uczniowie naszej szkoły. Śpiewem i wierszami w wykonaniu 
uczniów kl. 0-I -zachęcali świętego gościa do wizyty, zapewniali, że 
zasłużyli na prezenty i przepraszali za drobne grzeszki.
           Niemałą atrakcją tego wieczoru okazała się inscenizacja 
„Kopciuszka" w wykonaniu uczniów starszych klas. Młodzi aktorzy 

Rok Otwartej Szkoły w Bóbrce
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 sobotę 19 grudnia 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka WKultury w Chorkówce odbyło się  Spotkanie Wigilijne, 
którego organizatorami był Gminny Ośrodek Kultury

w Chorkówce i Koło Gospodyń Wiejskich w Chorkówce pod kier. 
Leokadii Kludacz. Uroczystość rozpoczęła się od wspólnego 
kolędowania z Kapelą Podwórkową „Stara Wiara” pod kier. 
Władysława Kurka. Licznie przybyłych gości powitał Bogusław Pacek- 
dyrektor GOK- u.
W spotkaniu  udział wzięli: ks. Prałat Jan Luchowski,  ks. dr Bronisław 
Wyczawski,  Adolf Kasprzyk - wicestarosta krośnieński, radni Powiatu 
Krośnieńskiego: Kazimierz Gładysz i Marian Janik, przedstawiciele 
władz Gminy na czele z Andrzejem Konieckim - wójtem Gminy 
Chorkówka, radni Gminy na czele z przewodniczącym Rady Maciejem 

 Spotkanie Wigilijne w Gminie Chorkówka

Sekułą, dyrektorzy placówek oświatowych, sołtysi wsi, prezes OSP, pre-
zesi stowarzyszeń, kierownicy zespołów artystycznych, przewodniczące 
KGW wraz z członkiniami Kół Gospodyń Wiejskich, mieszkańcy. 
Odczytany został fragment Ewangelii przez ks. Jana Luchowskiego - 
proboszcza parafii Żeglce, po czym złożył zebranym serdeczne życzenia. 
Życzenia świąteczne złożył również ks. dr Bronisław Wyczawski - 
proboszcz z Kopytowej oraz wicestarosta krośnieński, wójt Gminy
i dyrektor GOK- u. Część artystyczną pt.”Przyjdę do Ciebie” przedsta-
wiła młodzież z Gimnazjum w Zręcinie pod kier. Alicji Zając. 

Po występie gimnazjalistów została otwarta wystawa pocztówek 
bożonarodzeniowych ze zbiorów Zbigniewa Więcka - kolekcjonera
i regionalisty. Na scenie zaprezentowała się również Kapela 50 Plus pod 
kier. Jerzego Guzika, która zaśpiewała kolędy i pastorałki.

Przewodniczące KGW i prezesi stowarzyszeń

Część artystyczna w wyk. młodzieży z Gimnazjum w Zręcinie

Kierownicy zespołów artystycznych

 Jubileusz 20-lecia pracy z zespołem „Seniorzy” obchodziła 
Alicja Adamik, a także Zespół Taneczny „Omega” obchodził jubileusz 
10-lecia działalności. Z tej okazji wręczono okolicznościowe grawer-
tony. Kolejnym punktem spotkania była degustacja potraw wigilijnych, 
przygotowana przez członkinie z Kół Gospodyń Wiejskich z Bóbrki, 
Chorkówki, Draganowej, Kobylan, Kopytowej, Kopytowej - Stanowi-
ska, Leśniówki, Machnówki, Poraju, Sulistrowej, Szczepańcowej, Świe-
rzowej P., Zręcina i Żeglec, a także członków Stowarzyszenia Na Rzecz 
Rozwoju Wsi Szczepańcowa i Stowarzyszenia Forum Inicjatyw Społe-
cznych ze Zręcina. Uczestnicy spotkania wigilijnego otrzymali 
kalendarze, a przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich, kierownicy 
zespołów artystycznych, prezesi stowarzyszeń również kwiaty za 
całoroczną pracę w upowszechnianiu kultury. Uroczystości 
towarzyszyła wystawa szopek bożonarodzeniowych, wykonanych przez 
dzieci i młodzież z terenu Gminy Chorkówka.

GOK w Chorkówce

 Udział Zespołów Śpiewaczych z Gminy Chorkówka 
w Powiatowym Koncercie Kolęd i Pastorałek w Łękach Dukielskich

uż po raz siódmy w Święto Objawienia Pańskiego Trzech KróliJw parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łękach Dukielskich 
odbył się „Powiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych Kolędy

i Pastorałki”. W Przeglądzie uczestniczyło 20 zespołów z Powiatu 
Krośnieńskiego. Przegląd tradycyjnie  rozpoczął się uroczystą Mszą św. 
w intencji organizatorów i zespołów. Gminę Chorkówka reprezento-

wały następujące Zespoły Śpiewacze: „Bobrzanie” z Bóbrki z towarzy-
szeniem Kapeli Ludowej „Bobrzanie”, „Jutrzenka” z Kopytowej, 
„Nadzieja” ze Zręcina z towarzyszeniem Kapeli Podwórkowej „Stara 
Wiara”, „Seniorzy” ze Świerzowej P.

GOK w Chorkówce
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Laureaci Międzynarodowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych 
z Gminy Chorkówka wyróżnieni w Dukli:
Kat. szkoły podstawowe klasy I-III: II miejsce: Katarzyna Koleniewicz 
(SP Draganowa), III miejsce: Emilia Machura (SP Leśniówka), 
Kat. szkoły podstawowe klasy IV-VI: I miejsce: Weronika Skalska (ZS 

Chorkówka), II miejsce: Nikodem 
Lula (ZS i Pl. Bóbrka)
Kat. Gimnazja: II miejsce: Michał 
Latkiewicz (ZSP Kopytowa)
7 stycznia 2016r. w Muzeum Histo-
rycznym - Pałac w Dukli  odbyło się 
podsumowanie Międzynarodo-
wego Konkursu Szopek Bożonaro-
dzeniowych. Wręczone zostały dy-
p lomy i  na g ro dy.  Natom ia st
w Gminnym Ośrodku Kultury w Je-
dliczu 8 stycznia odbyło się podsu-
mowanie Powiatowego Konkursu 
Plastycznego „Moje Boże Narodze-

nie”.
 Na konkursie w Jedliczu spośród 233 prac plastycznych, 
zostało wyróżnionych i nagrodzonych 12 prac plastycznych z terenu 
Gminy Chorkówka:
Kategoria klas IV-VI: I miejsce: Karolina Foremny (ZS Chorkówka), II 
miejsce: Weronika Skalska (ZS Chorkówka), III miejsce: Magdalena 
Bugiel (ZS Chorkówka), Lilianna Wyczesany (SP Zręcin)
Kategoria gimnazja: I miejsce - Amelia Motyka (ZSP Kopytowa - 
Gimnazjum)
Wyróżnienia w kategorii szkoły podstawowe: Julia Widziszewska (ZS 
Chorkówka), Karolina Kludacz (ZS Chorkówka), Nikola Klimczak 
(SP Draganowa), Grzegorz Torba (ZSP Kopytowa), Julia Pudło (SP 
Zręcin), Kacper Dobrzański (SP Zręcin), Patrycja Boczar (SP Zręcin).
Wszystkim nagrodzonym zarówno w konkursie szopek bożonaro-
dzeniowych, jak i w konkursie plastyki „Moje Boże Narodzenie” 
gratulujemy, życząc sukcesów w przyszłości.

GOK w Chorkówce

a konkurs szopek bożonarodzeniowych do GOK-u Nw Chorkówce 17 grudnia 2015r. wpłynęły prace (szopki 
bożonarodzeniowe), wykonane przez dzieci i młodzież ze 

szkół podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy Chorkówka
 w ilości 57 sztuk.
Po przeprowadzeniu eliminacji gminnych konkursu zgodnie
z regulaminem nadesłanym ze Starostwa Powiatowego w Krośnie, 18 
grudnia 2015r. wytypowano 12 prac wykonanych przez uczniów ze 
szkół podstawowych i gimnazjów. Prace zostały przekazane na konkurs 
międzynarodowy do Muzeum Historycznego - Pałac w Dukli.

 Finał Międzynarodowego Konkursu Szopek Bożonarodzenio-
wych w Dukli oraz Finał Powiatowego Konkursu Plastyki Dzieci 

i Młodzieży „Moje Boże Narodzenie” w Jedliczu

Weronika Skalska Katarzyna Koleniewicz

Emilia Machura Nikodem Lula

Michał Latkiewicz

Laureaci konkursu plastycznego z Gminy Chorkówka

Szkoła Podstawowa (kolejność przypadkowa)
1. Dominika Niedziela - SP Faliszówka - kl V, 11 lat opiekun: Mie-
czysław Jastrząb; 2. Katarzyna Koleniewicz - SP Draganowa - kl II 
opiekun: Dorota Krężałek; 3. Anna Papciak, SP Faliszówka, 12 lat 
opiekun: Mieczysław Jastrząb; 4. Emilia Machura, SP Leśniówka, 9 lat, 
kl II opiekun: Małgorzata Stefanik; 5. Wiktor Wierdak, SP Kobylany, 8 
lat opiekun: Mariola Krężałek; 6. Zuzanna Kielar, ZS Chorkówka, 12 
lat, kl VI opiekun: Zofia Abramek; 7. Aleksandra Biernacka, SP 
Leśniówka, 8 lat, kl II opiekun: Małgorzata Stefanik; 8. Nikodem Lula, 
ZS i Pl. Bóbrka, kl VI opiekun: Danuta Leniek; 9. Weronika Skalska, 
ZS Chorkówka 12 lat, kl VI opiekun: Zofia Abramek; 10. Wiktoria 
Pelczar, SP Szczepańcowa,  kl II opiekun: Małgorzata Jasłowska
Gimnazjum: 1. Michał Latkiewicz, kl. III,  Gimnazjum Kopytowa 
opiekun: Bożena Pęcak; 2. Aleksandra Dymczak, kl. II, Gimnazjum 
Zręcin opiekun: Beata Kozubal
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W Kościele Parafialnym p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbe 
i Matki Bożej Różańcowej w Kopytowej 10 stycznia 
2016r. odbył się Gminny Koncert Kolęd i Pastorałek. 

Organizatorami uroczystości byli: Parafia Kopytowa, organizacje 
działające w Kopytowej - Koła Gospodyń Wiejskich, Rada Sołecka
i sołtys wsi, Stowarzyszenie „Przyjazna Kopytowa” oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w Chorkówce. O godz. 15.00 rozpoczęła się Msza św. 
koncelebrowana pod przewodnictwem ks. dr Bronisława Wyczaw-
skiego. Po Mszy św., odbył się koncert, w którym udział wzięły zespoły: 
Zespół Śpiewaczy „Jutrzenka”z Kopytowej, Chór Szczepańcowa, Ze-
spół Śpiewaczy „Seniorzy” ze Świerzowej P., Kapela Ludowa „Bobrza-
nie”, Zespół Śpiewaczy „Bobrzanie” z Bóbrki, Zespół Śpiewaczy 
„Nadzieja” ze Zręcina z towarzyszeniem Kapeli Podwórkowej „Stara 
Wiara”, Zespół Śpiewaczy „Chorkowianie”z Chorkówki, Zespół 

 Gminny Koncert Kolęd i Pastorałek

Zespół "Leśniowianki" z Leśniówki

Śpiewaczy „Leśniowianki” z Leśniówki, solistka Ewa Kłos oraz Kapela 
„50 Plus”. Repertuar kolęd i pastorałek był różnorodny - od 
popularnych, takich jak: „Gdy się Chrystus rodzi” do pastorałek jak np. 
„Przylecieli Aniołkowie”, czy patriotycznych, np. „Życzenia Ojczyźnie”.
 Po zakończeniu koncertu w sali Domu Ludowego w Kopyto-
wej dla występujących zespołów i gości przygotowany został ciepły po-
częstunek. Spotkanie przebiegło w miłej, przyjaznej i rodzinnej atmo-
sferze. Uczestnicy śpiewali kolędy i pastorałki przy akompaniamencie 
muzyków - akordeonistów. Każdy z zespołów prezentował utwór
 w swojej własnej aranżacji muzycznej, co przypadło do gustu 
pozostałym członkom zespołów.

GOK w ChorkówceZespół "Jutrzenka" z Kopytowej

Bal karnawałowy, to miłe wydarzenie kulturalne, przepełnione 
zabawą i muzyką, w której dzieci chętnie biorą udział. 
Dowodem na to była obecność dzieci, dorosłych w sobotnie 

popołudnie w sali widowiskowej. W Gminnym Ośrodku Kultury 
w Chorkówce 23 stycznia odbył się bal dla dzieci, które przybyły wraz ze 
swoimi rodzicami. Dzieci przebrane były za  bohaterów znanych bajek, 
można było spotkać wróżki, królewny, rycerzy, piratów itp. Na początku 
imprezy wystąpił Dziecięcy Zespół Taneczny „MINI STOKROTKI”. 
W dalszej części dzieci miały możliwość pozowania do zdjęcia 
grupowego. Wystrój sali wprowadził w radosny nastrój oraz zachęcał 
wszystkich do wesołej zabawy. Podczas balu dzieci brały udział 
w różnych zabawach, tańcach integracyjnych, nagradzane były 
słodyczami i  nagrodami rzeczowymi.Bal umożliwił dzieciom 

 Bal Karnawałowy w sali GOK-u w Chorkówce
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 Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek dla Dzieci i Młodzieży

W Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce 27 stycznia 
2016r. odbył się Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek dla 
dzieci i młodzieży. W konkursie wzięło udział 48 

uczniów (soliści, duety, zespoły) z następujących placówek oświato-
wych: Samorządowe Przedszkole w Chorkówce, Samorządowe 
Przedszkole w Zręcinie, Niepubliczne Przedszkole „Misiowo” w Chor-
kówce, ZS i PL. Bóbrka, ZS Chorkówka, SP Draganowa, SP Kobylany, 
SP Leśniówka, SP Szczepańcowa, ZS Świerzowa P., SP Zręcin, SP 
Żeglce, Gimnazjum Świerzowa P., Gimnazjum  Zręcin.
Komisja w składzie: ks. Daniel Odor z parafii Żeglce, ks. Piotr Fil
z parafii Kobylany, Agnieszka Jastrzębska- animator i menedżer 
kultury, Jerzy Guzik - muzyk, po wysłuchaniu wszystkich prezentacji 
przyznała nagrody i wyróżnienia.
Wyniki konkursu: Kategoria: przedszkola
I miejsce: zespół w składzie Małgorzata Buczyńska, Maja Serwińska, 
Maciej Munia,  (Samorządowe Przedszkole w Chorkówce)
II miejsce: Nadia Mączka (Niepubliczne Przedszkole „Misiowo”
w Chorkówce)
III miejsce: Anna Magdziak (Samorządowe Przedszkole w Zręcinie)
Wyróżnienia: Iga Wawrzecka (Samorządowe Przedszkole w Zręcinie), 
Wiktoria Wiateri Laura Giemzowska (Niepubliczne Przedszkole 
„Misiowo” w Chorkówce)
Kategoria: 0– III: I miejsce: zespół w składzie Katarzyna Kolenie-
wicz, Zuzanna Pietruś, Grzegorz Koleniewicz (SP Draganowa)
II miejsce: Julia Stanikowska (SP Draganowa), III miejsce ex aequo: 
Weronika Wietecha (SP Kobylany), Maja Samborowska (ZS Chorkó-
wka)
Wyróżnienia: Julia Widziszewska (ZS Chorkówka), Faustyna Głowa-
cka (SP Żeglce), Gabriela Czarnota (ZS i Pl. Bóbrka), Izabela Bąk i Zu-
zanna Krzywda (SP Lesniówka)
Kategoria: kl. IV – VI   zespoły
I miejsce: zespół w składzie Emilia Wierdak, Oliwia Śliwińska, Natalia 
Dziedzic (SP Kobylany)
II miejsce: zespół w składzie 
II miejsce: zespół w składzie Weronika Skalska, Karolina Foremny, 
Damian Kijek, Wiktor Kludacz (ZS Chorkówka)
III miejsce: Kornelia Borek, Zuzanna Filip, Kinga Rygiel (SP Zręcin)
Kategoria: kl. IV – VI  soliści: I miejsce ex aequo: Julia Pudło (SP 
Zręcin) Magdalena Szydło (SP Kobylany) II miejsce ex aequo: Anna 

Uczestnicy w kat. przedszkola z komisją konkursową

spędzenie czasu w miłej atmosferze, a wspólna zabawa przyniosła wiele 
radości, co było głównym celem tego balu.
 Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie w przy-
gotowanie pięknych strojów. Podziękowania kierujemy również do 
Firm: Cukierni „Ania” z Chorkówki, Cukierni „Lukresja” ze Świe-

rzowej P., Piekarni „Anwit” z Chorkówki za pyszne ciasteczka i rogaliki 
oraz p. Januszowi z Chorkówki za wafelki.

GOK w Chorkówce

Uczestnicy w kat. klas IV - VI

Uczestnicy w kat. gimnazja

Uczestnicy w kat. klas 0 - III

Wierdak (SP Draganowa), Emilia Tomoń (ZS Świerzowa P.) III 
miejsce: Wiktoria Habrat (SP Szczepańcowa) Wyróżnienie: Paulina 
Wojnar (SP Szczepańcowa)
Kategoria: gimnazja I miejsce: Zespół wokalny „Kadencja” (Gimn. 
Świerzowa P.) w składzie: Anita Buczyńska, Zuzanna Szymańska, 
Sylwia Kowalczyk, Julianna Błaszczyk, Kinga Półchłopek, Milena 
Wojnar II miejsce: Adam Gonet (Gimn. Zręcin)
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Pomimo, że w tym roku ferie były bez śniegu nie trzeba siedzieć w domu 
i się nudzić. Mamy nadzieję, że udało nam się sprostać oczekiwaniom 
wszystkich uczestników i w zorganizowanych zajęciach każdy odnalazł 
coś dla siebie.
W Klubach Młodzieży działających na terenie Gminy Chorkówka 
również organizowane były zajęcia feryjne przez instruktorów.

GOK w Chorkówce

Dla uczestników konkursu gościnnie wystąpił zespół „TEREŚCIACY” 
z Zawadki Rymanowskiej i Mszany. Zespół zaprezentował kolędy
i pastorałki łemkowskie.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a wyróżnione 

 tym roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce Wpodczas ferii były organizowane różnorodne atrakcje dla 
młodzieży i młodszych dzieci. Każdy z uczestników mógł 

wybrać jakieś zajęcia i aktywnie w nich uczestniczyć. W pierwszym 
tygodniu odbyły się dwudniowe warsztaty ceramiczne oraz zajęcia 
kulinarne, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Sympatycy tańca 
mieli możliwość wziąć udział w warsztatach tanecznych. Dla dzieci 
zorganizowane zostały również zajęcia plastyczne i turnieje rekreacyjno 
- sportowe. Młodsze dzieci szczególnie upodobały sobie zajęcia 
plastyczne, w trakcie, których rozwijały umiejętności artystyczne, 
kształtowały również swą wyobraźnię twórczą, a wykonane przez siebie 
prace, mogły zabrać do domu. Turnieje kształtowały zdolność zdrowej, 
sportowej rywalizacji. Po zajęciach wszyscy uczestnicy otrzymali 
dyplomy i drobne upominki (przybory szkolne), ufundowane przez 
organizatora - GOK w Chorkówce. Pierwszy tydzień ferii zakończył się 
spektaklem teatralnym pt. „W zdrowym ciele zdrowy duch” w wyko-
naniu aktorów z Agencji Artystycznej „ART-CINEMA” z Nowego 
Sącza. Uczestników spektaklu wspaniale bawili aktorzy przy muzyce, 
omawiając tematy związane ze zdrowiem i właściwym odżywianiem.
Drugi tydzień ferii rozpoczął się zajęciami plastycznymi Decoupage, 
które zgromadziły również dużo chętnych dzieci z terenu gminy 
Chorkówka. Ferie zakończyły się turniejem tenisa stołowego dla 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz turniejem gry w bilarda.

 Ferie w Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce

Zabawy integracyjne

Zajęcia kulinarne Spektakl teatralny

Warsztaty ceramiczne

osoby również nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora - 
Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce.

GOK w Chorkówce

Uczestnicy zajęć
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dyplomy i nagrody rzeczowe, a wyróżniający się zawodnicy
 i zawodniczki dyplomy i nagrody rzeczowe.

Organizatorami Turnieju oraz fundatorami nagród byli: UKS 
Jasiołeczka przy Gimnazjum w Świerzowej Polskiej Rada Sołecka wsi 
Żeglce oraz GOK Chorkówka.

Źródło: Gimnazjum w Świerzowej P.
Zdjęcia: GOK w Chorkówce

Eliminacje gminne Gminy Chorkówka do Podkarpackiej 
Olimpiady Tenisa Stołowego

Eliminacje gminne Gminy Chorkówka do Podkarpackiej 
Olimpiady Tenisa Stołowego odbyły się 11  marca 2016 r. w sali 
sportowej w Gimnazjum w Zręcinie. Eliminacje były przepro-

wadzone w sześciu grupach wiekowych. Na turniej zgłosili się zawod-
nicy w następujących kategoriach wiekowych: gr. I - do 13 lat - dziew-
czynki i chłopcy, gr. II - od 14 lat do 16 lat - dziewczynki 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. V - powyżej 45 lat, gr. VI - kategoria - 
niepełnosprawni. 
Wyniki: 
Gr. I dziewczynki:   1. Weronika Szczepanik zam. Sulistrowa,
2. Klaudia Kludacz zam. Chorkówka, 3. Tatiana Szczepanik zam. 
Draganowa

Gr. I chłopcy: 1. Karol Gronek zam. Draganowa, 2. Jakub Frużyński 
zam. Chorkówka, 3. Dawid Siwak zam. Kopytowa
Gr. II dziewczynki:1. Karolina Radomska zam. Zręcin, 2. Aleksandra 
Pudło zam. Zręcin
Gr. II chłopcy: 1. Dominik Czaja zam. Sulistrowa 2. Michał Latkiewicz 
zam. Kopytowa, 3. Kamil Telma zam. Kopytowa
Gr. IV mężczyźni: 1. Robert Kurcab zam. Leśniówka, 2. Maciej Dubis 
zam. Chorkówka, 3. Sebastian Gruszka  zam. Zręcin
Gr. V mężczyźni:1. Zygmunt Moskal zam. Zręcin, 2. Zbigniew 
Bielawski zam. Zręcin
Organizatorem turnieju był Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce
 i Gimnazjum w Zręcinie.
 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 Iskrzyni 19 
marca 2016 r. 

GOK w Chorkówce

Grupa II dziewczynki i chłopcyUczestnicy Turnieju

 Turniej Piłki Siatkowej Reprezentacji Sołectw Gminy 
Chorkówka

5 lutego w  sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Świerzowej 2Polskiej rozegrany został  Turniej Piłki Siatkowej Reprezentacji 
Sołectw Gminy Chorkówka. W tegorocznej edycji wzięło udział 

6 drużyn, które zostały podzielone na dwie grupy. Po rozgrywkach 
grupowych awans do półfinałów uzyskały po dwie drużyny z każdej 
grupy.
 W grupie A uzyskano następujące wyniki: Szczepańcowa - 
Zręcin 1:2 (14:16, 15:12, 12:15), Zręcin - Żeglce 2:0 (15:9, 15:11), 
Szczepańcowa - Żeglce 0:2 (10:15, 10:15)
 W grupie B uzyskano następujące wyniki: Świerzowa Polska - 
Leśniówka 2:0 (15:9, 15:8), Leśniówka - Kopytowa 0:2 (8:15, 12:15), 
Świerzowa Polska - Kopytowa 2:1 (10:15, 15:12, 15:12)
W meczach półfinałowych zmierzyły się: Zręcin - Kopytowa 0:2 (7:15, 
14:16), Żeglce - Świerzowa Polska 0:2 (6:15, 7:15)
 W meczu o III miejsce reprezentacja Zręcina po zaciętym 
meczu pokonała Żeglce 2:1 (11:15, 15:10, 15:12), a w meczu 
finałowym Kopytowa pokonała gospodarzy 2:0 (15:12, 15:10).
Klasyfikacja końcowa: 1. Kopytowa, 2. Świerzowa Polska, 3. Zręcin, 
4. Żeglce, 5. Szczepańcowa, 6. Leśniówka
 Na zakończenie turnieju drużyny otrzymały puchary, 

Uczestnicy turnieju
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Z okazji „Dnia Kobiet” Gminny Ośrodek Kultury
w Chorkówce 10 marca 2016r. zorganizował spotka-
nie dla pań, działających w kołach gospodyń wiej-

skich i stowarzyszeniach. Na licznie przybyłe mieszkanki 
Gminy Chorkówka czekały życzenia, które złożyli: Maciej 
Sekuła - Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka, Andrzej 
Koniecki - wójt Gminy Chorkówka oraz Bogusław Pacek - 
dyrektor GOK-u.  Imprezę umilał monologami,  skeczami
i piosenkami kabaret EWG z Doruchowa. Publiczność 
doskonale bawiła się, radosny nastrój udzielił się wszystkim 
obecnym. Piosenki dla kobiet zaśpiewali: Emilia Tyburska, 
Paweł Gonet, a także Piotr Smuga. Na scenie zaprezentowała 
się również męska części Zespołu Śpiewaczego „Chorkowia-
nie” oraz Kapela „50 PLUS”. W związku z tym, że 10 marca to 
święto mężczyzn nie zabrakło również dla nich życzeń.
Serdecznie dziękujemy Paniom za przybycie, a także Panom 

Dzień  Kobiet

za udział w imprezie oraz wszystkim, którzy w jakikol-
wiek sposób pomogli w organizacji tak miłego i sympa-
tycznego spotkania.

GOK w Chorkówce

Grupa męska zespołu "Chorkowianie"

Kabaret EWG Uczestnicy spotkania

Kapela 50 PLUS

Piosenki w wykonaniu Piotra Smugi i Adama Goneta

Występ Emilii Tyburskiej

Życzenia składają M. Sekuła, A. Koniecki 
i B. Pacek
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