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Przeżyłam z tobą tyle lat, choć w oczy wiał mi nieraz wiatr. Przy tobie 
się nauczyłam żyć, przy tobie śniłam swoje sny. Przeżyłam z tobą tyle lat, 
oddałam ci swój cały świat i chociaż wiem, jak smakują łzy, dziś nie żal 

mi przeżytych dni…
e słowa piosenki, napisanej przez Andrzeja Sobczaka Twykonywanej przez Krystynę Giżycką, mogliby zaśpiewać 
Jubilaci, którzy 21 kwietnia 2016 r. świętowali Jubileusz 

Złotych Godów. Z tej okazji Wójt Gminy Chorkówka Andrzej 
Koniecki w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uhonorował 
24 pary Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Poza medalami 
Jubilaci otrzymali także upominki, okolicznościowe dyplomy, a także 
kwiaty. Pięćdziesiąta rocznica ślubu to wspaniałe osiągnięcie, które nie 
byłoby możliwe, gdyby nie wzajemny szacunek, miłość i odpowie-
dzialność za drugiego człowieka. Wszystkie pary mogłyby zapewne 
zdradzić, jakie mają recepty na to, by iść przez życie razem i mimo 
trudności oraz przeciwności losu, trwać przy sobie tak wiele lat. Mówili 
o tym w swoich przemówieniach Wójt Gminy Chorkówka Andrzej 
Koniecki, a także Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Grzegorz 
Radomski, którzy nie szczędzili słów uznania, skierowanych pod 
adresem Szacownych Jubilatów. Małżeństwo to wielka odpowie-

Jubileusz Złotych Godów w Gminie Chorkówka
dzialność, nie tylko za siebie, także za swoje dzieci, wnuki. To także wiele 
dobrych dni, czasem pochmurnych, to także sporo kompromisów, które 
w czasie tej wspólnej drogi musiały być podejmowane. Dzisiaj coraz 
trudniej jest spotkać ludzi, którzy z taką odpowiedzialnością
 i dojrzałością życiową wkraczają na wspólną ścieżkę życia. Coraz więcej 
mówi się o rozwodach, rozpadzie rodziny, dlatego tym bardziej duma 
powinna rozpierać  nasz ych Jubi latów,  którz y  na przekór 
przeciwnościom losu, szli ramię w ramię przez ponad pół wieku. Czego 
możemy zatem życzyć małżonkom? Przede wszystkim zdrowia oraz 
dalszych lat w miłości, wzajemnym szacunku i otoczeniu kochającej 
rodziny. Takie właśnie życzenia złożyli Jubilatom Wójt Andrzej 
Koniecki, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Markiewicz, 
Skarbnik Stanisława Bator, Sekretarz Wioletta Klimek, a także 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Bogusław Pacek. Jubileuszowe 
spotkanie to okazja do rozmowy z dawno niewidzianymi znajomymi, a 
przede wszystkim do wspomnień, które niejednokrotnie wywoływały 
łzy wzruszenia. By ta sentymentalna podróż była jeszcze przyjemniejsza, 
Kapela 50 + przygrywała Jubilatom melodie ich młodości. 
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Redakcja zastrzega sobie prawo
dokonywania skrótów, korekt, edycji 

nadesłanych  materiałów, a także publikacji 
materiałów w dogodnym dla redakcji czasie

 i kolejności.

Nie zaśmiecaj!
iejscowości, w których mieszkamy, to takie nasze małe MOjczyzny. Każdy z nas chciałby żyć i mieszkać w ładnym, 
estetycznym i co bardzo ważne, czystym miejscu. Teraz

w okresie wiosenno-letnim, kiedy przyroda budzi się do życia, chętniej 
wychodzimy na zewnątrz, spędzamy wolny czas na świeżym powietrzu. 
Obejścia wielu domów rozkwitają już feerią kolorowych kwiatów, 
kwitną ozdobne krzewy, jest ładnie i widać, że gospodarze dbają o to, jak 
prezentują się ich podwórka. Jednak czasem wystarczy wyjść tylko na 
ulicę, by ładny widok zepsuły śmieci zalegające w rowach, na przy-
stankach i wzdłuż chodników. Niestety, wielu ludzi niezależnie od 
wieku wyrzuca śmieci po prostu pod nogi. Tak niewiele wystarczy, aby 
śmieci znalazły się tam gdzie ich miejsce. Jeżeli w zasięgu wzroku nie ma 
żadnego kosza, nie daje nam to przyzwolenia na to, by nasze śmieci 

lądowały w rowie, przystanku czy jak to się często zdarza na posesjach 
mieszkańców, obok których przechodzimy. Niestety w miejscach gdzie 
znajdują się kosze, także zalegają śmieci. Wielu użytkowników tzw. 
dzwonów, zamiast wyrzucać posegregowane śmieci, zostawiają je w re-
klamówkach lub foliowych workach obok pojemników. Wielokrotnie 
wyrzucane były tam także odpady budowlane, resztki po pracach 
remontowych, czy też inne śmieci, których miejsce jest gdzie indziej. 
Dzięki specjalnym kamerom, które umieszczone zostały w miej-
scach, gdzie problem zaśmiecania występuje najczęściej, udało się 
już zidentyfikować kilku sprawców. To od nas, mieszkańców gminy 
zależny, jak będzie ona wyglądała. Żaden gospodarz nie pozwoliłby 
sobie na to, by na jego podwórku zalegały śmieci. Ustawa o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz.250) w sposób 
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jasny nakłada na mieszkańców obowiązek zbierania odpadów komu-
nalnych w sposób zgodny z przepisami wyżej cytowanej ustawy oraz 
wytycznymi zawartymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku 
w gminie. Kolejnym problemem, są dzikie wysypiska śmieci, które 
powstają najczęściej w lasach czy na terenach rzadko odwiedzanym 
przez ludzi. Sprzątanie ich czasem przypomina syzyfową pracę. Mimo 
porządkowania, co związane jest z kosztami, śmieci pojawią się bardzo 
szybko. Zalegające śmieci to nie tylko problem natury estetycznej, to 
także zagrożenia dla środowiska i dla zwierząt. Od nas i naszej kultury 
zależy to, w jakim środowisku będą żyły kolejne pokolenia. W walce ze 
śmie-ciami pomaga nam także prawo, które przewiduje stosowne kary
i sankcje, wobec osób nagminnie łamiących przepisy. Zgodnie z art. 145 
kodeksu wykroczeń „kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne 
dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub 
zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany".
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d pierwszych dni wiosny, od wielu lat na terenie gminy OChorkówka odbywa się akcja sprzątania gminnych 
miejscowości. Do akcji włączają się sołtysi, członkowie rad 

sołeckich, radni, organizacje pożytku publicznego a także mieszkańcy, 
czyli wszyscy ci, którym zależy na tym aby ich miejscowości były czyste.  
Niestety mimo tego, że tak wiele ludzi poświęca swój  czas, wciąż jest 
wielu takich, którzy nie szanują ich pracy. 
Tegoroczna akcja rozpoczęła się już w marcu.  Pierwsi z porządkami 
wystartowali mieszkańcy Zręcina, członkowie klubu LKS "Tęcza" 
Zręcin, którzy przed rozegraniem I Biegu Żołnierzy Wyklętych (20 
marca br.) uporządkowali teren trasy, a także zlikwidowali dzikie 
wysypisko śmieci obok wieży przekaźnikowej na Przylaskach. 
2 kwietnia druga akcja porządkowa na tym terenie objęła obszar wzdłuż 
rzeki Jasiołki. W sumie zebrano 19 worków odpadów. Obydwie akcje 

Blisko 480 worków śmieci zebrali mieszkańcy gminy 
Chorkówka w Akcji Sprzątania Świata

zorganizował i koordynował radny Wojciech Żurkiewicz. 16 kwietnia
udali się w teren mieszkańcy miejscowości Poraj. Akcję, do której przyłą-
czyli się członkowie OSP, MDP, Rada Sołecka, a także panie z KGW 
zorganizowała pani sołtys Małgorzata Baran, a jej rezultatem było 
zebranie 40 worków śmieci. W miejscowości Machnówka sprzątali 
strażacy z OSP wraz z sołtysem wsi Zdzisławem Malczewskim. Zebrano 
8 worków śmieci. Świerzową Polską sprzątali uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej, młodzież z Gimnazjum, a także Rada Sołecka i człon-
kowie OSP i LKS. Grupa porządkowa, która sprzątanie przeprowadziła 
dwukrotnie, zebrała 33 worki śmieci. 
W Kobylanach członkowie Rady Sołeckiej, OSP oraz mieszkańcy 
(Kobylany-Myszkowskie) zebrali aż 100 worków śmieci. Uczniowie klas 
4,5 i 6 w Faliszówce także wzięli udział w sprzątaniu. Wraz z Sołtysem 
Ireneuszem Szczepanikiem oraz Prezesem OSP Faliszówka Danielem 
Szymbarą zebrali 10 worków. Do porządków na terenie Chorkówki 
przyłączyło się Niepubliczne Przedszkole „Misiowo”, członkowie 
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a XXVII sesji Rady Gminy Chorkówka, która odbyła sięN w piątek 3 czerwca br. radni podjęli pięć uchwał, wśród nich 
zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawo-

zdaniem z wykonania budżetu Gminy Chorkówka za rok 2015 oraz 
udzielenie Wójtowi Gminy Chorkówka Andrzejowi Konieckiemu 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2015 rok. 
Obydwie uchwały przegłosowano wszystkimi głosami „za”, przy 
czternastoosobowym składzie Rady Gminy. Wójt Andrzej Koniecki 
wszystkim obecnym na sesji, w tym radnym i sołtysom złożył serdeczne 
podziękowania za dobrą współpracę, a także za zaangażowanie w sprawy 
swoich miejscowości oraz całej gminy. Pozytywną opinię w sprawie 

Absolutorium dla Wójta Gminy Chorkówka
udzielenia absolutorium wydała wcześniej Komisja Rewizyjna Rady 
Gminy i Regionalna Izba Obrachunkowa. Sprawna i przemyślana 
realizacja budżetu gminy jest udziałem wielu osób. Dlatego chciałbym 
jeszcze raz serdecznie podziękować radnym, sołtysom, dyrektorom 
szkół, jednostek organizacyjnych Gminy Chorkówka, stowarzy-
szeniom działającym na terenie gminy, a także pracownikom Urzędu 
Gminy. To dobra współpraca, wspólne dyskusje, czasem i konstrukty-
wna krytyka przyczyniły się do tego, że udało się zrealizować nasze plany 
w 2015 roku - Wójt Gminy Chorkówka Andrzej Koniecki.

Urząd Gminy w Chorkówce
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OSP, Rada Sołecka, a także mieszkańcy. Akcję 
zorganizował sołtys Chorkówki Stanisław Liwosz. 
Zebrano 32 worki śmieci. Porządki zorganizowały 
także Panie z Samorządowego Przedszkola w Chor-
kówce, które wraz ze swoimi małymi podopie-
cznymi uporządkowały teren wokół placówki. 
Sporym wynikiem zebranych odpadów, bo aż 85 
worków, zakończyło się porządkowanie Szczepań-
cowej, gdzie akcję zorganizowało Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Wsi Szczepańcowa wraz z człon-
kami OSP, Klubu Sportowego, paniami z KGW 
oraz młodzieżą szkolną. Drużyna porządkowa
z Draganowej składająca się ze strażaków OSP, której 
przewodniczył sołtys wsi Mirosław Jaracz zebrała 10 
worków odpadów. 
Leśniówkę porządkowali uczniowie miejscowej szkoły, którzy zebrali
2 worki śmieci. W Żeglcach do porządków ruszyło ponad 30 osób, 
wśród nich panie z KGW, członkowie OSP i LKS „Błękitni”, Rada 
Sołecka, mieszkańcy oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. Karola 
Klobassy - Zrenckiego. Tak liczna grupa zebrała także sporą ilość śmieci, 
które wypełniły 67 worków. Bóbrkę sprzątali uczniowie Zespołu Szkół
i Placówek w Bóbrce. We wsi Kopytowa, w teren ruszyli uczniowie 
Zespołu Szkół Publicznych, Rada Sołecka, członkowie OSP i LZS,

a także Stowarzyszenie Przyjazna Kopytowa. Rezultat to 
56 worków zebranych śmieci. 
Trzecią akcję porządkowania w Zręcinie, zorganizowali 
Strażacy OSP, którzy porządkowali okolice ulic: Kuźni-
czej i Jesionowej. 
Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy 
włączyli się w akcję sprzątania naszej Gminy. Bardzo cieszy 
mnie fakt, że każdego roku tak wiele osób uczestniczy w wy-
darzeniu, którego celem jest zebranie śmieci zalegających na 
terenie naszych gminnych miejscowości. Niestety nie cieszy 
mnie to, że mimo wielu próśb, apeli i akcji edukacyjnych 
ludzie wciąż wyrzucają śmieci tam, gdzie nie powinno ich 
być. Dzikie wysypiska tworzą nasi mieszkańcy, ale także 
mieszkańcy sąsiednich gmin, którzy często w drodze do pracy, 

na zakupy zatrzymują się i wyrzucają worki z odpadami. Bardzo 
chciałbym, aby w kolejnych latach efektem akcji było coraz mniej worków ze 
śmieciami, ponieważ to świadczyłoby o tym, że szanujemy przyrodę i siebie 
nawzajem. Bierzemy odpowiedzialność za to, jak wygląda nasza gmina - 
powiedział Andrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka. 
Materiał powstał na podstawie informacji, a także zdjęć nadesłanych 
przez koordynatorów akcji porządkowych. 
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d kilkunastu lat Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów OTerytorialnych i Tygodnik Regionalny „Nowe Podkarpacie” 
z Krosna, przyznaje Podkarpacką Nagrodę Samorządową. 

W plebiscycie udział biorą miasta, gminy i powiaty Podkarpacia. 
Tegoroczna edycja, nad którą honorowy patronat sprawowali: 
Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl 
i Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, przebiegała pod hasłem 
„NASZA GMINA/NASZE MIASTO/NASZ POWIAT PO 
PIERWSZYM ROKU KADENCJI ”.  Ocenie podlegał rok 

Nominacja dla Wójta Gminy Chorkówka w kategorii 
najlepsza gmina

Nominowani do nagrody

2015 i plany na rok 2016. Uroczyste podsumowanie plebiscytu, a także 
wręczenia nominacji oraz statuetek miało miejsce podczas Dnia 
Samorządu Terytorialnego, 3 czerwca br. w Rzeszowie. Spotkanie 
rozpoczęto mszą świętą w Kościele Farnym. Po mszy odbyła się parada 
ulicami Rzeszowa, w której uczestniczyli przedstawiciele samorządu, 
oświaty, duchowieństwa, orkiestry dęte, uzdolniona młodzież, a także 
zaproszeni goście. Druga cześć spotkania miała miejsce w Wojewódz-
kim Domu Kultury, gdzie zgromadzili się laureaci, a także nomino-
wani. Kierowanie samorządami to nie tylko zadania związane z rozwo-
jem gospodarczym, rozwojem społecznym, to także wyczuwanie 
potrzeb ludzkich, wczuwanie się w najważniejsze potrzeby, z jakimi 
mieszkańcy się do nas zwracają - mówił podczas spotkania Marszałek 
Władysław Ortyl. Wśród nominowanych znalazł się także Wójt Gminy 
Chorkówka, który już po raz drugi z rzędu otrzymał nominacje 
w kategorii najlepsza gmina. To spore wyróżnienie, ponieważ spośród 
wszystkich ubiegających się  gmin, nominację otrzymały tylko trzy. 

Urząd Gminy Chorkówka

Parada z okazji Dnia Samorządowca

Aktualności
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onika Cisoń-Gierula: Najważniejszą zmianą uchwa-Mloną w 2015 r. była nowelizacja ustawy o systemie 
oświaty przywracająca obowiązek szkolny dla 7-latków. 

Proszę powiedzieć jak to wpływa na sytuację w gminnych szkołach?
Gabriela Nizianty: Bez wątpienia taka zmiana po kilku latach wdraża-
nia w szkolną edukację dzieci 6-letnich, jest niemałym problemem dla 
gminy takiej jak nasza. Mam tu na myśli szkoły podstawowe z małoli-
czebnymi klasami, w których liczba uczniów często nie przekracza 10 
osób. Średnio co roku do klas pierwszych przyjmowana była grupa 
około 150 uczniów. Szacuje się, że we wrześniu naukę w klasach 
pierwszych w naszej gminie rozpocznie jedynie 68 dzieci. Klasy 
pierwsze będą liczyły od 3 do maksymalnie 10 uczniów i w większości 
będą to klasy łączone. W jednej z dużych szkół podstawowych w nowym 
roku szkolnym w ogóle nie będzie naboru do klasy pierwszej. To trudna 
sytuacja, ponieważ większość nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 
musi od nowego roku szkolnego zmierzyć się z niepełnym zatrudnie-
niem.
Monika Cisoń-Gierula: Zniesiony został także obowiązek odbycia 
rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko 5-letnie. 
Czy to wpłynie na  ilości dzieci, korzystających z opieki przedszkol-
nej?
Gabriela Nizianty: Rozpoczynając w marcu br. rekrutację do samorzą-
dowych przedszkoli obawialiśmy się o to, czy uda nam się 1 września 
2016 r. zgodnie z ustawą o systemie oświaty, zapewnić  wszystkim dzie-
ciom 6-letnim oraz wszystkim chętnym dzieciom 5 i 4-letnim miejsce 
realizacji wychowania przedszkolnego w przedszkolach na ternie naszej 
gminy. Ważną rolę w tej kwestii odegrał właśnie fakt, że ww. ustawa 
„zmieniła” wiek rozpoczęcia nauki w szkole ponownie na 7 rok życia 
dziecka. Zatem mogliśmy liczyć się z tym, że sporo dzieci (aktualnie 5-
latków spełniających obowiązek rocznego wychowania przedszkolnego 
w przedszkolach) pozostanie w nowym roku szkolnym w tych samych 
przedszkolach aby ponownie, tym razem jako 6-latki uczęszczać do tzw. 
„zerówki”. Nasze przypuszczenia w tym zakresie stały się faktem. 
Zainteresowanie miejscami w publicznych przedszkolach jak co roku 
tak i tym razem było duże. Ostatecznie od września do Samorządowego 
Przedszkola w Chorkówce uczęszczać będzie 44 przedszkolaków 

Wywiad z Dyrektorem Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół w Chorkówce Gabrielą Nizianty

(przedszkole nadal dysponuje 6 wolnymi miejscami), Przedszkole
w Świerzowej Polskiej przyjęło 50 dzieci (nieprzyjęci to troje 2,5-latków, 
troje 2-latków i 1 dziecko spoza terenu gminy), a Samorządowe Przed-
szkole w Zręcinie zapewni opiekę 75 dzieciom (nie przyjęto troje 4-
latków, którym wskazano inne przedszkole, siedmioro 3-latków i dwoje 
2,5-latków). 
Należy dodać, że sporo rodziców skorzystało  z możliwości posłania 
swoich pociech do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawo-
wych w miejscowościach, w których mieszkają. Decyzja aby zezwolić 
dzieciom młodszym niż 6 i 5-letnie na uczęszczanie do oddziałów 
przedszkolnych przy szkołach podstawowych (tzw. „zerówek”) została 
podjęta przez Wójta Gminy w porozumieniu z radnymi po to, by spro-
stać wymogom ustawowym i obowiązkom nałożonym przez przepisy 
prawa na jednostkę samorządu terytorialnego.
 Monika Cisoń-Gierula: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
rodziców uruchomiony został dyżur placówek przedszkolnych
w czasie przerwy wakacyjnej. Czy dużo osób zgłosiło chęć skorzysta-
nia z takiej oferty pomocy w opiece nad dziećmi?
Gabriela Nizianty: Tak, po raz kolejny postanowiliśmy wyjść naprzeciw 
oczekiwaniom rodziców. Kilka lat temu podjęliśmy podobną inicjatywę 
ale zainteresowanie dyżurem wakacyjnym było niewielkie i zadanie nie 
zostało zrealizowane. W tym roku już w maju ogłosiliśmy nabór na 
wakacyjny dyżur i w jego wyniku zgłosiła się grupa chętnych rodziców, 
która potrzebuje skorzystać z opieki przedszkolnej dla swoich pociech 
również w czasie wakacji. Dyżur został pomyślany w taki sposób aby 
każde dziecko aktualnie uczęszczające do publicznych przedszkoli na 
terenie naszej gminy (bez względu na przedszkole, do którego obecnie 
uczęszcza) przez okres sześciu tygodni w okresie wakacyjnym mogło 
kontynuować pobyt w przedszkolu. Dyżur wakacyjny startuje 1 lipca
w Samorządowym Przedszkolu w Chorkówce, do którego będzie 
uczęszczało 15 dzieci. Dyżur w tym przedszkolu potrwa do 15 lipca. 
Następnie w okresie od 18 do 29 lipca 13 dzieci będzie korzystało
z opieki przedszkolnej w Samorządowym Przedszkolu w Zręcinie, a od
 1 do 12 sierpnia w Samorządowym Przedszkolu w Świerzowej Polskiej, 
na które zdecydowało się 13 rodziców. 

Urząd Gminy w Chorkówce

Aktualności

lutego br. na stronie internetowej Gminy Chorkówka 
informowaliśmy o tym, że Starostwo Powiatowe w Krośnie 
złożyło wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na 

przebudowie drogi powiatowej Nr 1896R Krosno - Kobylany - Toki 
w km 3+160 - 3+956, km 4+640 - 7+316 tj. ul. Krośnieńskiej 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. Wniosek został złożony w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 7 czerwca 2016 r. 
Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia listy operacji w ramach poddziałania „Wsparcie inwe-
stycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszy-
stkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odna-
wialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Budowa lub 

Przyznano dofinansowanie na przebudowę drogi 
powiatowej w naszej gminie 

Planowane rondo przy budynku urzędu gminy
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XVIII Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

onad 30 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnychPi ponadgimnazjalnych wzięło udział w XVIII Powiatowych 
Eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

„Młodzież zapobiega pożarom”, które odbyły się 6 kwietnia 2016 roku
w Domu Ludowym w Szczepańcowej. Zanim przystąpiono do konkur-
sowych zmagań, przedstawicieli władzy samorządowej, uczestników 
oraz ich opiekunów, a także wszystkich tych, którzy do organizacji kon-
kursu się przyczynili,  powitał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Krośnie dh Jan Kilar oraz Wójt Gminy Chorkówka 
Andrzej Koniecki. Młodych adeptów wiedzy pożarniczej dopingowali 
zaproszeni goście, a wśród nich: Wicestarosta Adolf Kasprzyk, w imie-
niu Prezydenta Miasta Krosna Marek Taropolski - Biuro Zarządzania 
Kryzysowego i Obronności, Komendant Miejski Państwowej Straży 
Pożarnej w Krośnie st. bryg. mgr inż. Krzysztof Korzec, Sekretarz 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Roman Prugar, Prezes 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP dh Kazimierz Gładysz, 
Komendant Gminny ZOSP RP w Chorkówce Adam Łukaszewski, 
Honorowy Naczelnik OSP Szczepańcowa dh Zbigniew Gładysz, 
Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chorkówce 
Stanisław Lula, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce 
Bogusław Pacek, Z-ca Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Krośnie  Bogusław Kolarczyk. Konkursowi przyglądała 

się komisja w składzie: mł. bryg. Marek Fejkiel, bryg. Mariusz Kozak, dh 
Józef Tucki i dh Roman Prugar, która dbała o prawidłowy przebieg 
eliminacji. Podobnie jak przy eliminacjach gminnych konkurs składał 
się z dwóch części, pisemnej oraz ustnej. Testy oraz pytania ustne 
dostosowane były do poszczególnych kategorii wiekowych. W czasie 
przerwy pomiędzy kolejnymi etapami uczestnicy oraz ich opiekunowie 
mogli zobaczyć pokaz sprzętu ratowniczego przygotowany przez 
miejscową jednostkę OSP Szczepańcowa. Po zakończeniu zmagań 
eliminacyjnych komisja wyłoniła i ogłosiła zwycięzców.
Wyniki eliminacji powiatowych:I grupa wiekowa-uczniowie szkół 
podstawowych: 1. Patrycja Zięba (Lubatowa), 2. Mikołaj Szuba 

modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020. Wśród wniosków, którym przyznano 
dofinansowanie znalazł się także ten, dotyczący naszej gminy. 
To bardzo dobra wiadomość dla naszej gminy. O tym, że droga ta wymaga 
remontu nie trzeba nikogo przekonywać. Każdy kto z niej korzysta wie, że 
jej stan techniczny jest fatalny. Cieszę się, że Starostwo Powiatowe w 
Krośnie aplikowało o środki zewnętrzne i otrzymało dofinansowanie. To 

spory sukces, gdyż wpłynęło aż 267 wniosków z innych gmin i powiatów. 
Koszt całkowity przedsięwzięcia to 4 346 850,00 zł, z czego dofinanso-
wanie wyniesie 2 744 797,00 zł. Gmina zgodnie z ustaleniami także 
będzie uczestniczyć w kosztach, w kwocie około 801 026,50 zł, ostateczną 
decyzje podejmie Rada Gminy na najbliższym posiedzeniu - powiedział 
Andrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka. 

Urząd Gminy w Chorkówce

Aktualności

d kilku lat na terenie gminy realizowane są działania mające Ona celu rozbudowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej. 
Wybudowano 12 placów zabaw i 3 sale gimnastyczne:

w Szczepańcowej, Kopytowej i Świerzowej Polskiej. Rozbudowa 
szkolnej bazy sportowej była niezbędna do prawidłowego rozwoju 
uczniów, szczególnie teraz kiedy lekarze biją na alarm ze względu na 
otyłość młodego pokolenia, a także brak odpowiedniej ilości ruchu
w ich codziennym funkcjonowaniu. To dzięki zajęciom sportowym
w szkołach dzieci i młodzież uczą się prawidłowych nawyków związa-
nych ze zdrowym życiem.
W 2014 roku Gmina podjęła się realizacji kolejnego zadania, które ma 
na celu poszerzenie obecnej bazy sportowej o dodatkowe atrakcyjne 
miejsce, gdzie każdy mieszkaniec gminy, niezależnie od wieku, będzie 
mógł realizować swoje sportowe pasje i aktywnie spędzić wolny czas.
W wielu rozmowach z mieszkańcami, radnymi i sołtysami pojawiał się 
temat budowy boiska sportowego. Te rozmowy, propozycje czy też 
potrzeby stały się zapalnikiem do rozpoczęcia kolejnej inwestycji 
polegającej na budowie kompleksu boisk sportowych. Już w 2014 roku 
podjęliśmy pierwsze kroki, które miały doprowadzić nas do zrealizowania 
celu, czyli budowy kompleksu wielofunkcyjnych boisk. Wówczas zakupione 
zostały działki pod inwestycje, na których w 2015 r. wykonane zostały prace 
niwelacyjne. Kolejnym etapem, który właśnie zmierza do końca jest 

Powstanie kompleks boisk sportowych
opracowanie dokumentacji budowlanej oraz dokonanie szeregu uzgodnień 
niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. Planujemy, że jeszcze 
w tym roku ruszymy z budową, która potrwa około dwóch lat - powiedział 
Andrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka.
Zakres prac jest bardzo rozległy, od przygotowania terenu poprzez m.in. 
odwodnienie, po budowę i wyposażenie obiektu w skład którego wejdą: 
boisko piłkarskie pokryte sztuczną trawą z trybunami, a także zadaszoną 
wiatą dla zawodników rezerwowych; boisko wielofunkcyjne; czteropas-
mowa bieżnia wokół boiska; 100 metrowa sześciopasmowa bieżnia 
lekkoatletyczna; skocznia do skoku w dal; rzutnia do pchnięcia kulą; 
siłownia zewnętrzna oraz zaplecze dla sportowców. Ponadto teren 
będzie ogrodzony i oświetlony. Dodatkowo zamontowany zostanie 
monitoring. To spora inwestycja, która mam nadzieję sprosta oczekiwa-
niom mieszkańców Gminy Chorkówka. Lokalizacja kompleksu sportowego 
nie jest przypadkowa. Wzięliśmy pod uwagę między innymi to, że w bez-
pośrednim sąsiedztwie planowanego obiektu zlokalizowana jest  siedziba 
Gminnego Ośrodka Kultury, który jest koordynatorem wielu imprez 
zarówno kulturalnych jak i sportowych. Z tego też powodu przy kompleksie 
sportowym przewidziana została budowa sceny plenerowej, która jest 
niezbędna w kulturalno-rozrywkowej działalności Ośrodka Kultury- 
dodał wójt.

Urząd Gminy w Chorkówce
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maja br. Rada Gminy Chorkówka 
podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia 
„Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Chorkówka na 2016 
rok”. W ramach realizacji programu podejmowa-
ne są działania w zakresie zapewnienia opieki 
bezdomnym zwierzętom z terenu gminy, w tym 
wyłapywanie zwierząt bezdomnych, które pro-
wadzone jest na podstawie zgłoszeń do Urzędu 
Gminy w Chorkówce. Wyłapywanie bezdo-
mnych zwierząt z terenu gminy Chorkówka 
realizowane jest przez Karola Kusala prowadzącego Gabinet Wetery-
naryjny, ul. Piłsudskiego 48, w Lesku. Wyłapane zwierze umieszczone 
zostaje w kojcu obok Urzędu Gminy na okres 7-14 dni, celem ustalenia 
jego dotychczasowego właściciela lub oddania do adopcji nowem u wła-
ścicielowi. Działania mające na celu powrót zwierzęcia do właściciela 
lub do nowego domu, prowadzone są za pośrednictwem portali spo-
łecznościowych, tablic informacyjnych w sołectwach gminy Chor-
kówka, tablic ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chorkówka, a także w kąciku 
adopcyjnym na stronie internetowej Urzędu Gminy. Gmina w przy-
padku adopcji zwierzęcia, na własny koszt zleca: wykonanie badania 
ogólnego stanu zdrowia zwierzęcia, szczepienie ochronne, odrobacze-
nie i odpchlenie zwierzęcia, podanie lekarstw lub witamin w razie takiej 
potrzeby, fakultatywnie wykonanie zabiegu sterylizacji lub kastracji, na 
wniosek osoby adoptującej. Jeżeli zwierzę nie zostanie odebrane przez 
właściciela ani przez osobę, która chce je przygarnąć, odtransportowane 
zostaje do schroniska w Lesku prowadzonego przez Karola Kusala. 
W uzasadnionych przypadkach tj. zwierząt agresywnych lub podejrza-
nych o chorobę, zwierzęta bezpośrednio po wyłapaniu będą odwożone 
do schroniska. Tam prowadzona będzie obserwacja w okresie kwaran-
tanny, ponadto zwierzęta objęte zostaną kompleksową opieką polegają-
ca na zapewnieniu pożywienia, artykułów sanitarnych, dozoru wetery-
naryjnego, a także oznakowaniu chipem. Program przewiduje także 
działania mające na celu zmniejszanie populacji zwierząt bezdomnych, 
poprzez wykonywanie na koszt gminy sterylizacji i kastracji zwierząt 

Program opieki nad zwierzętami
bezdomnych przetrzymywanych okresowo
w kojcu obok Urzędu Gminy Chorkówka, wy-
konywanie na koszt gminy sterylizacji i kastracji 
kotów wolno żyjących, usypianie ślepych mio-
tów, które prowadzone będzie zgodnie z przepi-
sami ustawy o ochronie zwierząt. Ww. działania 
wykonywane będą przez lekarza weterynarii 
Marcina Urzędowskiego, prowadzącego Gabi-
net Weterynaryjny „PIRANIA” w Potoku (nr 
budynku 242). Dodatkowo lekarz weterynarii 
zapewnia opiekę weterynaryjną i leczenie 
zwierząt bezdomnych w przypadku zdarzeń 

drogowych z ich udziałem. Koszty opieki i leczenia zwierząt, które 
odniosły obrażenia w wyniku zdarzeń drogowych, ponosi Gmina. 
Program przewiduje także edukację mieszkańców w zakresie odpowie-
dzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami. W przyjętym programie 
wskazane została również gospodarstwo rolne w celu zapewnienia 
miejsca dla zwierząt gospodarskich, które uciekły od dotychczasowego 
właściciela, a nie ma możliwości jego ustalenia lub odebranych czasowo 
od właściciela na podstawie przepisów ustawy o ochronie zwierząt. 
Ponadto w programie przewidziano działania mające na celu opiekę nad 
bezdomnymi kotami, która polegać będzie na ich dokarmianiu przez 
wolontariuszy, sterylizacji, a także podejmowaniu interwencji, w sytu-
acjach tego wymagających. Na te działania zabezpieczono w budżecie 
Gminy Chorkówka na rok 2016  kwotę 31 000 zł w tym: 21 000 zł na 
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i przekazywanie do schroniska, 
10 000 zł na usługi lekarza weterynarii, leczenie zwierząt, sterylizację, 
kastrację, koszty utrzymania zwierząt odebranych właścicielom. 
Koszty związane z realizacją programu są spore i pochodzą z kieszeni 
podatników gminy. Mimo tego wciąż mamy do czynienia z nieodpowie-
dzialnymi właścicielami zwierząt, którzy pozbywają się czworonogów 
lub nie zapewniają im należytej opieki chociażby takiej, która ograni-
czyłaby ich rozmnażanie, poprzez które zwiększa się populacja bezdom-
nych zwierząt na terenie naszej gminy. 

Urząd Gminy w Chorkówce

II Bieg i Marsz Nordic Walking o Puchar Sołectwa Żeglce
 czerwca 2016 r. odbył się II Bieg i Marsz Nordic Walking4o Puchar Sołectwa Żeglce. Celem biegu było upowszechnianie 
biegania, jako najprostszej i najtańszej formy aktywności 

fizycznej, propagowanie czynnego wypoczynku oraz aktywności 
ruchowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz promowanie miej-
scowości. Poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na 
www.zeglce.pl do udziału w imprezie zgłosiło się 66 osób: 47 do biegu
i 19 do Marszu Nordic Walking. Do rywalizacji przystąpiły jednak 43 
osoby. Oprócz wymienionych kategorii rywalizowano również w kate-

gorii najlepszych zawodników i zawodniczek mieszkańców Gminy 
Chorkówka. Każdy uczestnik Biegu otrzymał pamiątkowy medal,
a w każdej z wymienionych kategorii zawodnicy z miejsc 1-3 otrzymali 
puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. Nagrodzono również zawodni-
ków z miejsc 4-5.  Równolegle z biegiem głównym odbył się również bieg 
dla dzieci z SP Żeglce, w którym wzięło udział 48 uczniów w kategoriach 
klas 0-2, klas 3-4 i klas 5-6. W tym biegu uczestnicy otrzymali również 
pamiątkowe medale, natomiast najlepsi nagrody rzeczowe i dyplomy.

Aktualności

(Wróblik Szlachecki), 3. Kordian Dąbrowski (Szczepańcowa)
II grupa wiekowa- uczniowie gimnazjum: 1. Natalia Dzerowicz (Przy-
bówka), 2. Dominik Bałon (Równe), 3. Rafał Wójcik (Węglówka)
III grupa wiekowa - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: 1. Marcin 
Lenik (ZSP Nr 1 Krosno), 2. Karol Mercik (ZS Iwonicz), 3. Bartosz 
Sajdak (ZSP Nr 5 Krosno)
Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez: Starostę Kroś-
nieńskiego, Wójta Gminy Chorkówka, Prezydenta Miasta Krosna, 
Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kroś-
nie oraz Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie. Wszyscy 

uczestnicy eliminacji otrzymali dyplomy oraz upominki ufundowane 
przez Wójta Gminy Chorkówka. Komendant Miejski Państwowej 
Straży Pożarnej w Krośnie st. bryg. mgr inż. Krzysztof Korzec wręczył 
również upominek najmłodszej uczestniczce eliminacji Julii Orzecho-
wskiej z SP Dobieszyn.
Organizatorem Turnieju był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
w Krośnie, przy współpracy Komendy Miejskiej PSP w Krośnie, 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chorkówce i Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Szczepańcowej.

Urząd Gminy w Chorkówce
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 przyjemnością informujemy Państwa, że przygotowana przez Znaszą Lokalną Grupę Działania strategia zajęła I miejsce na 
liście rankingowej woj. podkarpackiego.

W dniu 4 maja 2016 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego 
zatwierdził listę ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność.
W konkursie na wybór LSR zostaliśmy ocenieni najlepiej spośród 28 
lokalnych grup i uzyskaliśmy 207 punktów, co pozwoliło LGD „Kraina 
Nafty” zachować maksymalny budżet. Z satysfakcją oznajmiamy, że
w tak dobrej sytuacji znalazły się tylko dwie najlepsze strategie. To wielki 
sukces! Informujemy, że budżet w strategii LGD „Kraina Nafty” na 
nowy okres programowania (2014 – 2020) to kwota 11 230 000,00 zł. 
To dzięki temu w najbliższych sześciu latach będziemy mogli pozyskane 
środki finansowe przekazać w ramach konkursów m.in.: osobom 
fizycznym planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej, 
przedsiębiorcom, j.s.t., parafiom, stowarzyszeniom. Czeka nas więc 
sporo pracy i miejmy nadzieję, że kolejne wspólne sukcesy.
I miejsce to wynik ciężkiej pracy i zaangażowania zespołu opracowu-
jącego strategię: przede wszystkim pracowników biura LGD, przedsta-

I miejsce LGD „Kraina Nafty” w konkursie na wybór LSR
wicieli gmin współpracujących przy organizacji spotkań informacyj-
nych oraz zbieraniu materiałów na potrzeby strategii oraz zarządu. Tak 
doskonały wynik jest sukcesem całej lokalnej społeczności - członków 
naszego stowarzyszenia, mieszkańców obszaru, przedsiębiorców, stowa-
rzyszeń i innych grup działających na obszarze gmin: Chorkówka, 
Dukla, Iwonicz- Zdrój, Jaśliska, Jedlicze i Miejsce Piastowe angażu-
jących się w pracę nad opracowaniem i realizacją LSR.
Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zajęcia przez 
nas I miejsca w rankingu województwa podkarpackiego składam 
serdeczne podziękowania.
Głównym celem opracowanej strategii jest szeroko pojęty rozwój 
przedsiębiorczości, na który przeznaczona jest kwota 4 500 000,00 zł. 
W ramach tego celu o „premie” w wysokości 100 000,00 zł będą mogły 
ubiegać się osoby fizyczne, planujące rozpoczęcie działalności 
gospodarczej.
Istniejące przedsiębiorstwa (mikro i małe) będą mogły ubiegać się
 o dofinansowanie na działania inwestycyjne związane z rozwojem firmy 
i tworzeniem nowych miejsc pracy.
O wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie wnioskodawcy, mający miejsce 

Wyniki biegu dla dzieci:
klasy 0-2 - dziewczyny: 1. Gabriela Fruga, 2. Zuzanna Pęcak, 3. Emilia 
Jakieła chłopcy: 1. Bartosz Gronek, 2. Szymon Wasłowicz, 3. Patryk 
Zając
klasy 3-4 - dziewczyny: 1. Faustyna Głowacka, 2. Magdalena Wierdak,
3. Żaneta Wityńska chłopcy: 1. Konrad Czuchrzyński, 2. Kacper Kijek, 
3. Bartosz Wojtaszko
klasy 5-6 - dziewczyny: 1. Karolina Doniek, 2. Aleksandra Kosiek,
3. Aleksandra Olech chłopcy: 1. Adrian Mastej, 2. Konrad Ochała,
3. Kaper Kraus
 Wyniki II Biegu i Marszu Nordic Walking o Puchar Sołectwa 
Żeglce- 4.06.2016r.:
Bieg mężczyźni kategoria open: 1. Robert Gleń Jedlicze, 2. Michał 
Latkiewicz Kopytowa, 3.  Jan Rodzinka Zręcin
Bieg kobiety kategoria open: 1. Marzena Moskal Krosno, 2. Renata 
Urbanek Odrzykoń, 3.  Ewelina Wacławska Krosno
Nordic Walking mężczyźni kategoria open: 1. Robert Janocha Krosno, 
2. Wojciech Bilik Krosno, 3. Krzysztof  Gierlasiński  Krosno
Nordic walking kobiety kategoria open: 1. Beata Łopatkiewicz Krosno,                    
2. Halina Ćwiąkała Krosno, 3.  Agnieszka Pasieka Odrzykoń
Bieg mężczyźni - zawodnicy z gminy Chorkówka: 1. Michał Latkiewicz 
Kopytowa, 2. Jan Rodzinka Zręcin, 3. Tomasz Rachwalski Żeglce

Bieg kobiety - zawodnicy z gminy Chorkówka: 1. Maria Obłój Kopyto-
wa, 2. Julita Głód Kopytowa, 3. Edyta Węgrzynowska Żeglce
Nagrody specjalne - Najmłodszy uczestnik biegu: Julita Głód 12 lat 
Kopytowa, Najstarszy uczestnik: Janusz Panek lat 67 Pietrowice 
Wielkie. 
 Za wsparcie w organizacji Biegu dziękujemy sponsorom: 
EUROAUTO-ZBYT - Małgorzata Frużyńska, KROSDACH - Jakub 
Hejnar - Urszula Rospond, Sklep firmowy Rafinerii w Jaśle - Arkadiusz 
Frużyński, Zielony Koszyk - Wojciech Bularski, GLASMARK, Power 
Dance Studio - Marzena Szmyd, BUTIK Zręcin - Katarzyna i Piotr 
Kozubal, Magdalena Kukulska, J&J Bud - Jan Rodzinka, SPAR Zręcin - 
Mariusz Soliński, Prezentarnia - Arnold Mikulski oraz Gmina 
Chorkówka.
Dziękujemy również tym osobom, które w mniejszym lub większym 
stopniu przyczyniły się i pomagały w zrealizowaniu tego przedsię-
wzięcia.
Organizatorami II Biegu i Marszu Nordic Walking o Puchar Sołectwa 
Żeglce byli: Rada Sołecka Żeglce, OSP Żeglce, LKS ”Błękitni” Żeglce
i Szkoła Podstawowa im. Karola Klobassy Zrenckiego w Żeglcach.

Urząd Gminy w Chorkówce

Aktualności
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Obchodzenie świąt narodowych to nie tylko część naszej 
kultury, to także wyraz naszego patriotyzmu, pamięci
o przodkach, szacunku wobec tych, którzy poświęcili życie 

dla obrony Ojczyzny. Pamiętając o tych wydarzeniach i dając wyraz 
naszemu patriotyzmowi wywieszamy flagi, a pod pomnikami naszych 
polskich bohaterów składamy kwiaty czy też zapalmy znicze. W tym 
roku w Gminie Chorkówka odbyły się powiatowe Obchody Rocznicy 
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. O godz. 12.30 w Żeglcach przy Koś-
ciele Parafialnym, pod obeliskiem ku czci poległym, pomordowanym
i prześladowanym za Ojczyznę, ksiądz prałat Jan Luchowski w towa-
rzystwie przedstawicieli władz krajowych, samorządowych w tym 
Powiatu Krośnieńskiego oraz Gminy Chorkówka i Gminy Jedlicze,
a także Policji i Nauczycieli odmówił modlitwę w intencji poległych. 
Następnie złożone zostały kwiaty oraz zapalono symboliczne znicze 
pamięci. Druga część uroczystych obchodów odbyła się na placu przed 
Gminnym Ośrodkiem Kultury w Chorkówce. Tam odprawiona została 
msza polowa, którą celebrował ks. prałat Jan Luchowski. Homilię 
wygłosił ks. Daniel Odor. Podniosłość święta podkreślała obecność 
pocztów sztandarowych, a także 
wielu mieszkańców gminy, którzy
w zadumie oddawali swoją obecno-
ścią pokłon, wszystkim tym, którzy 
walczyli o polską ziemię. O tym, jak 
ważna jest pamięć o przeszłości,
o walcząc ych mówili  zarówno 
Ksiądz wygłaszający homilię, jak
i Starosta Krośnieński Jan Juszczak
w swoim przemówieniu. Polacy po-
winni być dumni ze swojej historii,
a także konstytucji 3 Maja, pierwszej 
w Europie, drugiej na świecie. Po 
mszy głos zabrał Wójt Gminy Chor-
kówka Andrzej Koniecki, który po-
dziękował wszystkim za udział
w uroczystościach. Podziękowania 

Powiatowe Obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji
 3 Maja w Chorkówce

złożył także Starosta Krośnieński Jan Juszczak, który słowa wdzięczno-
ści skierował do organizatorów, księży, artystów oraz wszystkich, którzy 
przybyli aby razem świętować. Trzecia część święta majowego miała 
charakter artystyczny. Laureatki Powiatowego Konkursu Poezji Patrio-
tycznej recytowały wiersze, natomiast Zespół Śpiewaczy „Chorko-
wianie” wykonał pieśni o charakterze patriotycznym. Podniosły chara-
kter nadało temu wystąpieniu odśpiewanie Roty, do którego przyłączyli 
się obecni na placu mieszkańcy gminy, a także zaproszeni goście. 

Urząd Gminy w Chorkówce

Od lewej: M.Sekuła, A. Koniecki, D. Bator - delegacja władz Gminy

zamieszkania, siedzibę lub prowadzący działalność gospodarczą na 
obszarze objętym LSR tj. na terenie gmin: Chorkówka, Dukla, Iwonicz-
Zdrój, Jaśliska, Jedlicze i Miejsce Piastowe.
W ramach strategii realizowane będą projekty dotyczące infrastruktury 
turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej. Beneficjentami w tych 
działaniach mogą być m.in. j.s.t., instytucje kultury, kościoły i związki 
wyznaniowe. Budżet zaplanowany na te inwestycje to 3 700 000,00 zł.
Ponadto LGD zaplanowało realizację 3 Projektów Grantowych,
w następujących zakresach tematycznych: dziedzictwo kulturowe, 
działania promocyjne i infrastruktura społeczna. Granty skierowane są 
głównie do organizacji pozarządowych, parafii lub instytucji kultury 
działających na obszarze LGD.
W tym roku planowane są dwa nabory wniosków: w zakresie zakładania 
działalności gospodarczej oraz Projekt Grantowy. W 2017 r. 
zaplanowano nabór wniosków w zakresie rozwijania działalności 
gospodarczej oraz infrastruktury.
Szczegółowe informacji nt. możliwości pozyskiwania dofinansowania 
oraz kryteriów wyboru dostępu można uzyskać w Biurze LGD na ul. 
Dworskiej 14 (tel. 725 999 721, 13 44 07043) lub na stronie 
internetowej www.kraina-nafty.pl
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w plano-

wanych szkoleniach i spotkaniach informacyjnych oraz do aktywnego 
zaangażowania w realizację LSR, a przez to wspólnej pracy na rzecz 
rozwoju naszego obszaru - „Krainy Nafty”.

Janina Gołąbek
Prezes LGD „Kraina Nafty”

Od lewej: S. Chochołek - Wiceprezes Zarządu LGD, J. Gołąbek - Prezes 
Zarządu LGD, L. Kuźniar - członek Zarządu Woj. Podkarpackiego

Aktualności

Starosta krośnieński Jan Juszczak



Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Sprawozdanie z dzia-
łalności operacyjno-szkoleniowej Zarządu złożył Komendant Gminny 
ZOSP RP dh Adam Łukaszewski. Poinformował, iż w minionych 5 latach 
na terenie Gminy Chorkówka odnotowano 793 zdarzenia, w tym 571 
pożarów, 213 miejscowych zagrożeń. W omawianym okresie na szkoleniach 
kursowych realizowanych przez KM PSP w Krośnie przeszkolono łącznie 
329 druhów w różnym zakresie. Co roku organizowano Gminne Zawody 
Sportowo-Pożarnicze oraz ćwiczenia doskonalące na różnego rodzaju 
obiektach. Aktualnie jednostki OSP z terenu Gminy Chorkówka 
dysponują łącznie 19 pojazdami pożarniczymi różnych typów.
Kolejnym punktem Zjazdu było zatwierdzenie siedemnastoosobowego 
składu nowego Zarządu Oddziału Gminnego. Funkcję Prezesa na kolejną 
kadencję powierzono ponownie druhowi Kazimierzowi Gładyszowi. 
Ponadto na wiceprezesów wybrano druhów: Jana Mrozińskiego i Marka 
Michalczyka. Komendantem Gminnym ponownie wybrany został
dh Adam Łukaszewski, sekretarzem został dh Stanisław Lula, skarbnikiem 
Jan Wierdak, a członkiem prezydium dh Gabriel Czaja. Ponadto w skład 
Zarządu Oddziału Gminnego weszli druhowie: Zbigniew Firlej, Krzysztof 
Kozielec, Bogusław Longawa, Zbigniew Olszyk, Adam Półchłopek, 
Bogusław Pacek, Marek Rak, Andrzej Sitar, Ireneusz Szczepanik, Robert 
Świeboda.
Zjazd wybrał także trzyosobowa Komisję Rewizyjną w składzie: Kazimierz 
Okoński - Przewodniczący, Jan Ziomek - z-ca Przewodniczącego oraz 
Bogusław Krzywda - Członek.
Zjazd wybrał ponadto pięciu delegatów na Zjazd Powiatowy, który 
odbędzie się w dniu 8 października 2016 r. w Odrzykoniu oraz czterech 
przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie.
W swych wystąpieniach goście Zjazdu wysoko ocenili szeroko rozumianą 
działalność statutową jednostek OSP na terenie Gminy Chorkówka, 
dokonane osiągnięcia w zakresie poprawy stanu ich materiałowo-
sprzętowego wyposażenia oraz dobrego przygotowania do prowadzenia 
działań ratowniczo-gaśniczych. Złożyli życzenia dalszego rozwoju 
jednostek, kolejnych nowych sukcesów, a przede wszystkim satysfakcji ze 

społecznej strażackiej działalności.
Ostatnim akcentem obrad Zjazdu było podjęcie uchwał, 
w tym przyjęcie programu działania na lata 2016-2021 
Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Chorkówce.

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Chorkówce

Kazimierz Gładysz
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W Szczepańcowej obradował Zjazd Oddziału Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

W dniu 21 maja 2016 roku w sali Domu Ludowego w Szcze-
pańcowej odbył się XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku 
OSP RP Gminy Chorkówka. Zjazd zwołany został na podsta-

wie zapisu Statutu Związku OSP RP, w związku z upływem 5-letniej kaden-
cji Zarządu Oddziału Gminnego, który poprzedzony został kampanią 
sprawozdawczo-wyborczą w jednostkach OSP, przeprowadzoną
w pierwszym kwartale br. Celem zjazdu Oddziału Gminnego było dokona-
nie oceny działalności za okres minionej kadencji, zatwierdzenie składu 
osobowego nowego Zarządu, wybór Komisji Rewizyjnej, delegatów na 
Zjazd Powiatowy i przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Krośnie oraz uchwalenie programu działania na następną
 5-letnią kadencję. Zjazd rozpoczął się wprowadzeniem sztandaru Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Szczepańcowej oraz odegraniem hymnu Związku 
OSP RP.
Powitania uczestników Zjazdu, w tym 54 obecnych delegatów, seniorów 
pożarnictwa oraz przybyłych na Zjazd gości, dokonał Prezes ustępującego 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chorkówce dh Kazimierz 
Gładysz. Wśród dostojnych gości Zjazdu znaleźli się: Prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie dh Jan Kilar, Honorowy 
Sekretarz Zarządu O. Pow. ZOSP RP st. bryg. w st. spocz. dh Mieczysław 
Prugar, Komendant Miejski PSP w Krośnie st. bryg. Krzysztof Korzec, 
zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego KM PSP mł. 
bryg. Marek Fejkiel, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Chorkówka,
a zarazem delegat na Zjazd z OSP Szczepańcowa dh Krzysztof Markiewicz, 
Radny Rady Gminy Chorkówka dh Edward Szwedo, Wójt Gminy 
Chorkówka Andrzej Koniecki oraz jego zastępca Dariusz Bator, 
Komendant Komisariatu Policji w Dukli podkom. Jerzy Szwast.
Na przewodniczącego Zjazdu wybrano Krzysztofa Markiewicza, a na 
protokolanta dh Annę Janik z OSP Chorkówka. Z kolei w głosowaniu 
przyjęto jednomyślnie porządek i regulamin obrad oraz dokonano wyboru 
składów osobowych komisji zjazdowych.
Miłym akcentem Zjazdu Gminnego była dekoracja zasłużonych druhów 
odznaczeniami strażackimi. Członkom ustępującego Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej przekazane zostały pisemne podziękowania za ich działalność
w mijającej kadencji. Listy okolicznościowe wraz z podziękowaniem za 
udzielaną pomoc w działalności jednostek OSP i Zarządu Oddziału 
Gminnego otrzymali także przedstawiciele władz samorządowych gminy 
oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Jan Kilar
i Komendant Miejski PSP st. bryg. Krzysztof Korzec. Sprawozdanie
z działalności Zarządu za okres minionych 5 lat przedstawił Prezes
dh Kazimierz Gładysz. Zaznaczył m.in. iż gminna 
organizacja strażacka może poszczycić się wieloma 
osiągnięciami i na Zjazd przychodzi w poczuciu 
dobrze spełnionego obowiązku. W okresie 
sprawozdawczym zakupiono pięć lekkich samocho-
dów pożarniczych nowej generacji, wszystkie
w zabudowie kontenerowej dla jednostek OSP
w: Świerzowej Polskiej, Szczepańcowej, Chorkówce, 
Zręcinie i Kobylanach. Dokonano zakupu ośmiu 
różneg o rodzaju motopomp pożarniczych,
6 zestawów aluminiowych drabin pożarniczych, 
pięciu agregatów prądotwórczych oraz wiele egzemplarzy wielorakiego 
sprzętu ratowniczego i specjalistycznego a także wyposażenia osobistego 
strażaków, w tym odzieży specjalnej i umundurowania. Łącznie w latach 
2011-2015 z budżetu samorządu gminnego nakłady finansowe na ochronę 
przeciw-pożarową wyniosły kwotę: 1 963 920,50 zł. Ponadto w tym okresie 
pozyskane zostały dodatkowe pozabudżetowe środki przeznaczone 
głównie na dofinansowanie zakupów sprzętu i wyposażenia w łącznej 
wysokości 703 811,00 zł pochodzące z: Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP, Komendy Głównej PSP i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
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egoroczny sprawdzian szóstoklasistów został przeprowadzonyT5 kwietnia 2016 r. Według informacji  MEN ma to być ostatni taki 
sprawdzian po szkole podstawowej. W naszej szkole przystąpiło 

do niego siedmioro uczniów. Sprawdzian składał się z dwóch części. Obie 
części były przeprowadzone w formie pisemnej. Część pierwsza zawierała 
zadania z języka polskiego i matematyki. Na rozwiązanie wszystkich zadań 
w arkuszu przewidziano 80 minut. W  niektórych  zadaniach  szósto-
klasiści  wybierali  jedną poprawną odpowiedź, w innych - samodzielnie ją 
formułowali, rozwiązywali zadania z matematyki. Część druga zawierała 
zadania z języka obcego nowożytnego. Dla naszych uczniów był to język 
angielski. Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 45 
minut. We wszystkich zadaniach szóstoklasiści wybierali jedną poprawną 
odpowiedź. Pomiędzy częścią pierwszą, a drugą była krótka przerwa na 
odpoczynek.
Wyniki  tegorocznego  sprawdzianu pokazują, że nasi uczniowie bardzo  
dobrze poradzili sobie z zadaniami z języka polskiego wymagającymi, min. 
wyszukania w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio 
(ukrytych) oraz identyfikowania wypowiedzi jako tekstu informacyjnego, 
a także redagowania ogłoszenia i kartki z pamiętnika. Uzyskali bardzo 
wysoki średni wynik 90%. Dwie uczennice -19 pkt na 20 możliwych tj.95%, 
troje - 18 pkt tj. 90% i dwóch uczniów  - 17 pkt. tj. 85%.
Z matematyki wykazali się umiejętnością wykonywania obliczeń pra-
ktycznych, a w szczególności obliczeń zegarowych, działań na liczbach 
naturalnych, ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Tutaj też uzyskali wysoki 
średni wynik 75%. Jedna uczennica - 19 pkt na 20 tj. 95%. 
Ogólnie z części I średni wynik szkoły to 82,5 % i najwyższy 9 stanin. 

Sukces uczniów z Bóbrki na sprawdzianie szóstoklasisty

Również uczniowie wspaniale porodzili sobie z zadaniami z języka 
angielskiego sprawdzającymi, min. znajomość środków językowych
i umiejętność rozumienia ze słuchu. Z części II uzyskali średni wynik  83,2 %  
i 8 stanin. Jedna uczennica - 95 % punktów, a jeden uczeń - 93%.
Dzięki takim wynikom uczniowie naszej szkoły byli najlepsi wśród szkół 
w gminie, a średni wynik z obu części sprawdzianu był zdecydowanie wyższy 
od wyniku gminy, powiatu, województwa i kraju!
Gratulujemy szóstoklasistom i życzymy sukcesów w gimnazjum!!!

Helena Nowak
Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek w Bóbrce

„Jest w duszy polskiej ukryty zakątek,
Gdzie błądzą ciche lat umarłych cienie,
Leży tam kamień grobowych pamiątek,

A pod kamieniem jawi się wspomnienie”.

dśpiewaniem fragmentu wierszaOw dniu 24 kwietnia br. w budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Chor-

kówce rozpoczęła się uroczystość  upamiętnia-
jąca wydarzenia zapisane na kartach historii 
Polski jako „Golgota Wschodu”.
Uroczystość piękna, bo poświęcona upamiętnie-
niu tragicznych losów wielu dobrze zapowiada-
jących się dla Ojczyzny Polaków, określanych 
elitą II Rzeczpospolitej. Piękna także dlatego, że 
zorganizowano ją przy dużym zaangażowaniu 
lokalnej społeczności. Do uczniów naszej szkoły 
dołączyli absolwenci, członkowie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Chorkówce, Zespół Chorko-
wianie, sołtys wsi Chorkówka, dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury oraz duszpasterze parafii 
Żeglce (ks. Prałat Jan Luchowski i katecheta Zes-
połu Szkół w Chorkówce - ks. Daniel Odor).  
Wszyscy razem w atmosferze poświęcenia, przy-
jaźni i życzliwości współtworzyli lekcję pamięci 

Katyńska rocznica 

o wojsku, które nie poległo lecz „zostało skryto-
bójczo zamordowane strzałem w tył głowy”. Po-
ezji towarzyszyła dobrze dobrana muzyka i obraz 
w formie slajdów, śpiew szkolnego chórku i zes-
połu Chorkowianie oraz okolicznościowa deko-
racja sceny - wszystko to współtworzyło piękną  
scenografię, na tle której doskonale prezentowali 
się uczniowie, absolwenci (Miłosz Bobusia,  Sab-
ina Wiater), eleganckie dziewczęta w strażackich 
mundurach (Kasia Głód, Natalia Bendas, Klau-
dia Szczur, Ania Janik, Paulina Owsiany), straża-
cy (Mateusz Wityński) i komendant straży
w Chorkówce (Mieczysław Paluch). Serca wi-
dzów zachwycił śpiew Tomka Michalczyka
i Darii Samborowskiej (naszych absolwentów) 
oraz scenka w wykonaniu Mai Samborowskiej
i jej mamy pani Izabeli. W roli recytatora wystą-

pili także: dyrektor GOK-u Bogusław Pacek oraz 
sołtys Chorkówki - Stanisław Liwosz. W całość 
wkomponował swe piosenki zespół Chorko-
wianie.
Dekorację przygotowała Zofia Abramek zaś 
część artystyczną opracowali: Barbara Borek, 
Renata Michalczyk, Maria Paluch, ks. Daniel 
Odor. W próbach uczestniczyła też dyr. Elżbieta 
Borek, której uwagi przydały się w usuwaniu 
błędów.
Nie zawiedli zaproszeni goście: ks. Prałat Jan 
Luchowski, przedstawiciele władz gminnych
i oświatowych, powiatowej straży pożarnej, 
rodzice i mieszkańcy wsi Chorkówka.
Przedsięwzięcie to przeżyliśmy jak wielką przy-
godę, na próbach podczas recytacji katyńskich 
listów niejednokrotnie płynęły łzy. Współpraca, 
wspólnie spędzany czas, wiele podejmowanych 
tematów - dyskusje, zacieśniły więzy lokalnej 
społeczności - nawiązały się przyjaźnie, odrodzi-
ły stare sympatie. Dziękujemy wszystkim za 
współpracę i niezapomniane przeżycia.

Barbara Borek
ks. Daniel Odor

nauczyciele Zespołu Szkół w Chorkówce

zymek Skrzęta i Patryk Słowik na co dzień Ssą uczniami V klasy Szkoły Podstawowej                         
w Draganowej  i  jednocześnie od kilku już 

Warto mieć marzenia !!! Sportowe pasje uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w Draganowej - Szymka Skrzęty i Patryka Słowika

lat rozwijają swoje zainteresowania sportowe                
w krośnieńskiej szkółce piłkarskiej Beniaminek 
(www.beniaminek.org).  Chłopcy kilka razy              

w tygodniu jeżdżą na treningi, wytrwale  i ciężko 
pracują, co przekłada sie na sukcesy sportowe. 
Razem  ze swoją drużyną i trenerem Grzego-



d września 2015 r. przy Gimnazjum Ow Świerzowej Polskiej działa sekcja 
judo UKS „Jasiołeczka”. Trenuje

 w niej 32 zawodników i zawodniczek z terenu 
całej gminy Chorkówka w wieku 6-12 lat
 w dwóch grupach: starszej i młodszej. Zajęcia 
prowadzi instruktor judo, Akademicki Mistrz 
Polski - Piotr Drozd. Treningi odbywają się 

Trenuj judo! Dołącz do nas! Pasja - sport - sprawność
dwa razy w tygodniu w nowej hali Gimnazjum
 w Świerzowej Polskiej. Młodzi judocy z pasją
i zaangażowaniem poznają tajniki tej japoń-
skiej sztuki walki, a jednocześnie sportowej 
dyscypliny olimpijskiej, kształtują swój chara-
kter i podnoszą ogólną sprawność fizyczną. 
W kwietniu zdali egzamin na pierwszy stopień 
szkoleniowy - 6 kyu i otrzymali biały pas. 

Zdobyte umiejętności sprawdzili na randori 
(walki szkoleniowe) w zaprzyjaźnionym klubie 
UKS „15”w Krośnie. Wiosną odbyła się 
wycieczka turystyczno-krajoznawcza dla 
zawodników i ich rodziców w okolicach 
Zawadki Rymanowskiej.
W czerwcu sekcja judo rozpocznie nabór do 
nowej grupy początkującej. Zapraszamy dzieci 
w wieku 6-9 lat (w przypadku dużej liczby 
chętnych decyduje kolejność zgłoszeń). Zapisy 
i wszelkie informacje pod numerem telefonu 
trenera: 502357374.

UKS Jasiołeczka Świerzowa P.

Edukacja12

rzem Rausem wyjeżdżają na liczne turnieje i prze-
ważnie zawsze wracają z medalami. Szymek jest 
bramkarzem a Patryk gra na obronie. W 2013 r. 
zdobyli wicemistrzostwo Polski w Opolu w tur-
nieju Deichmann 2013 r. ulegając w rzutach 
karnych drużynie Widzewa Łódź.  
 Ostatnim ogromnym sukcesem był 
udział w Baltic Football Cup 2016 - międzynaro-
dowym turnieju w Gdyni, w dniach 05-06 czer-
wca 2016, gdzie na 28 drużyn z Polski i zagranicy 

Patryk Słowik Szymon Skrzęta Szymon Serwiński
zdobyli II miejsce. Pokonali takie drużyny jak 
Arka Gdynia, Lechia Gdańsk, Zagłębie Lubin, 
Legia Warszawa, Karpaty Lwów, Baltika Kali-
ningrad czy kluby angielskie Nottingham Forest
i Everton.  Wynik 0:2 meczu finałowego z bardzo 
mocną drużyną Dynamo Kijów był jedynym 
przegranym meczem w całym turnieju. 
Szymon Skrzęta został wybrany najlepszym 
bramkarzem turnieju Baltic Football Cup 2016
i jest to ogromne wyróżnienie dla niego. 

Chłopaki godnie reprezentują Szkołę Podstawo-
wą w Draganowej i całą Gminę Chorkówka. 
Życzymy im sukcesów i mamy nadzieję, że w nie-
dalekiej przyszłości zobaczymy ich na stadionach 
najlepszych klubów piłkarskich. 

SP w Draganowej
W zwycięskiej drużynie gra także uczeń Zespołu 
Szkół w Chorkówce Szymon Serwiński.

Redakcja

maja społeczność Zespołu Szkół Pu-
blicznych w Kopytowej obchodzi 
Dzień Patrona szkoły - Jana Pawła II. 

W tym roku już po raz szósty tego dnia zgroma-
dzono się, aby oddać hołd Janowi Pawłowi II. 
Ojciec Święty był i nadal jest dla nas niedości-
gnionym wzorem do naśladowania.
Obchody rozpoczęły się  w szkole, gdzie  Dyre-
ktor Włodzimierz Paluch przywitał zaproszo-
nych gości. W uroczystości udział wzięli: skar-
bnik gminy Stanisława Bator, dyrektor Gimna-
zjum w Zręcinie Paweł Przetacznik, radni gminy 
Jacek Buczyński i Tomasz Munia, przedstawiciele 
stowarzyszenia ”Przyjazna Kopytowa” na czele
z prezesem Karolem Jakubowskim oraz ucznio-
wie i nauczyciele. Następnie wszyscy obejrzeli 
montaż słowno - muzyczny, który przypomniał 
najważniejsze wydarzenia z życia Karola Wojtyły 

Dzień Patrona w ZSP w Kopytowej
- papieża Jana Pawła II. W słowach wierszy i pio-
senek powaga przeplatała się z humorem,  wspo-
mnieniami i anegdotami z życia Karola Wojtyły.
Całość wzbogacona była prezentacją multime-
dialną, gdzie przewijały się zdjęcia i filmy z życia 
naszego patrona. Nie zabrakło również autenty-
cznych słów wypowiedzianych do młodzieży 
przez Jana Pawła II. Na zakończenie występu 
wspólnie odśpiewano „Barkę” - ulubioną pieśń 
Papieża Polaka. Delegacje przedstawicieli ZSP
w Kopytowej, Stowarzyszenia „Przyjazna Kopy-
towa” i radni złożyli kwiaty pod pamiątkową 
tablicą Jana Pawła II.
Dalsza część uroczystości miała miejsce w koście-
le parafialnym w Kopytowej, gdzie została odpra-
wiona msza święta pod przewodnictwem ks. dr 
Bronisława Wyczawskiego, w asyście ks. kanoni-
ka Władysława Stanka i ks. wikariusza Zbignie-

wa Kuca, który wygłosił homilię.
 Mając za swojego patrona Jana Pawła 
II staramy się postępować według jego nauki i żyć 
według wartości jakie nam przekazał swoim 
życiem.

Zespół Szkół Publicznych w Kopytowej 

Występ uczniów ZSP w Kopytowej
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 Gminie Chorkówka już po raz siedemnasty odbyła się WKarpacka Wielkanoc. Impreza ta cieszy się  wspaniałą
i długą tradycją w naszej gminie,  przybliża nas do 

wyczekiwanych Świąt Wielkiej Nocy, przypomina najpiękniejsze 
tradycje, smaki oraz symbole z nimi związane. Tegoroczna uroczystość, 
której organizatorami był GOK w Chorkówce i Koło Gospodyń 
Wiejskich w Żeglcach na czele z przewodniczącą Haliną Kochańską 
miała miejsce 19 marca w sali Domu Ludowego w Żeglcach. 
Zgromadzonych gości i publiczność przywitał dyrektor GOK-u - 
Bogusław Pacek. Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Żeglcach wystąpiły
z częścią artystyczną, nawiązującą do oczekiwanej przez nas wiosny, jako 
pory roku, kojarzonej ze Świętami Wielkanocnymi. Ksiądz Prałat Jan 
Luchowski - probosz Parafii Żeglce poprowadził  modlitwę i omówił 
symbolikę oraz znaczenie Świąt Wielkanocnych w życiu człowieka. 
Piętnaście pięknie udekorowanych stołów wielkanocnych przygoto-
wały panie z wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich, działających na 
terenie naszej gminy oraz trzy stowarzyszenia: Stowarzyszenie „Przyja-
zna Kopytowa”, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Szczepańcowa 
oraz Stowarzyszenie Forum Inicjatyw Społecznych ze Zręcina.
 Na stołach dominowały m.in. swojskie wyroby: jajka, 
kiełbasa, chleb, chrzan, różnokolorowe pisanki, wielkanocne baby
 i mazurki. Uroczystość uświetnił swoim występem również Zespół 
Śpiewaczy „Jutrzenka” z Kopytowej, który wykonał pieśni pasyjne
 i wielkopostne. Tegoroczne obchody Karpackiej Wielkanocy swoją 
obecnością zaszczycili m.in. Joanna Frydrych - poseł na Sejm RP, ks. dr 
Bronisław Wyczawski – proboszcz parafii Kopytowa, Krzysztof Korzec 
- Komendant PSP w Krośnie, Jan Krygowski - wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Krośnieńskiego, radni powiatu, radni Gminy Chorkó-
wka na czele z przewodniczącym Maciejem Sekułą, władze samorządo-
we Gminy Chorkówka wraz Wójtem Andrzejem Konieckim, Gabriela 
Nizianty - dyrektor ZEAS, dyrektorzy szkół, sołtysi, Irena Soboń - 
Przew. Regionalnej Rady Kobiet, Roman Piłat - Prezes Powiat. Związku 

 XVII Karpacka Wielkanoc
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Teresa Niziołek - PODR 
Boguchwała Zespół Doradców w Krośnie, mieszkańcy gminy i inni 
goście. Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce i KGW w Żeglcach 
składa serdeczne podziękowania Romanowi Skowronowi - dyrektorowi
i nauczycielom  Szkoły Podstawowej w Żeglcach za przygotowanie pro-
gramu artystycznego i dekorację sali, Tadeuszowi Malikowi - radnemu, 
Grzegorzowi Węgrzynowskiemu - sołtysowi i radzie sołeckiej, członki-
niom i sympatykom KGW w Żeglcach oraz OSP z Żeglec za pomoc
w organizacji imprezy.
W niedzielę 20 marca w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury 
w Chorkówce została otwarta wystawa XVII Gminnego Przeglądu 
Twórczości Wielkanocnej. 

GOK w Chorkówce

KGW w Żeglcach wraz z sołtysem

Zespół Śpiewaczy „Jutrzenka”

Występ dzieci z SP w Żeglcach

W wystawie twórczości wielkanocnej swoje prace plasty-
czne w ilości 336 szt. zaprezentowali uczniowie z nastę-
pujących 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, NSP
w Sulistrowej, SP Szczepańcowa, Zespół Szkół Świerzowa Polska - SP
i Przedszkole, SP Zręcin, Samorządowe Przedszkole w Zręcinie, SP 
Żeglce, Gimnazjum Zręcin, Niepubliczne Przedszkole Misiowo
w Chorkówce oraz Monika Magdziak z Żeglec. Prace zadziwiały różno-
rodnością użytych materiałów i technik plastycznych. Organizator 
Przeglądu powołał komisję artystyczną w  składzie: Gabriela Nizianty - 
dyrektor ZEAS w Chorkówce, Dariusz Zajdel - pracownik Działu 
Artystyczno - Historycznego Muzeum Marii Konopnickiej w Żarno-

 Podsumowanie Gminnego Konkursu Twórczości Wielkanocnej



przez organizatora konkursu - Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce.
Wyróżnione prace uczniów z poszczególnych placówek oświato-
wych zamieszczone są na stronie www.gok.chorkowka.pl

GOK w Chorkówce
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onkurs odbył się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Chor-Kkówce 15 kwietnia 2016 r. w kategorii: szkoły podstawowe
 i gimnazja.

W konkursie udział wzięli uczniowie szkół: Zespół Szkół i Placówek
w Bóbrce, Zespół Szkół w Chorkówce, Szkoła Podstawowa w Dragano-
wej, Szkoła Podstawowa w Faliszówce, Szkoła Podstawowa w Kobyla-
nach, Zespół Szkół w Świerzowej P. Szkoła Podstawowa w Zręcinie, 
Zespół Szkół Publicznych w Kopytowej (SP i Gimnazjum) oraz Gimna-
zjum w Zręcinie.
Celem konkursu było krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw 
patriotycznych oraz  upowszechnianie poezji o tematyce patriotycznej.
Organizator konkursu - GOK Chorkówka powołał Komisję Kon-
kursową w składzie: Jolanta Przybyła z Wydziału Promocji Starostwa 
Powiatowego w Krośnie, Aleksandra Wierdak - instruktor GOK oraz 
Ewa Krzywda - nauczyciel języka polskiego, która oceniała uczniów
w kat. SP i Aleksandra Zając - nauczyciel języka polskiego oceniająca 
prezentacje w kat. gimnazja.

 Eliminacje Gminne Powiatowego Konkursu 
Recytatorskiego Polskiej Poezji Patriotycznej

Komisja wytypowała laureatów na Powiatowy Konkurs Recytatorski 
Polskiej Poezji Patriotycznej:
Kategoria szkoły podstawowe: I miejsce: Olga Janocha (ZS Świerzowa 
P.), II miejsce: Aleksandra Sęp ( ZS i Pl. Bóbrka), III miejsce ex aequo: 
Weronika Wityńska (ZS Świerzowa P.), Gabriela Zając (ZS Świerzowa 
P.)
Wyróżnienia: Milena Kołek (ZSP Kopytowa), Julia Pudło (SP Zręcin)
Kategoria gimnazja: I miejsce: Eliza Motyka (ZSP Kopytowa - 
Gimnazjum), II miejsce: Emilia Tyburska (Gimnazjum Zręcin), III 
miejsce: Julia Obłój (ZSP Kopytowa - Gimnazjum)
 Laureaci etapu gminnego konkursu wzięli udział w X Powia-
towym Konkursie Recytatorskim Polskiej Poezji Patriotycznej, który 
odbył się 21 kwietnia 2016 r. w Inter-nacie ZS w Iwoniczu.

GOK w Chorkówce

Uczestnicy konkursu w kat. klas gimnazjalnych z komisją konkursową

Uczestnicy konkursu w kat. SP kl. IV-VI

wcu, Jerzy Szczur - ze Zręcina, Monika Cisoń-Gierula - podinspektor 
Urzędu Gminy Chorkówka, która wyróżniła kilkadziesiąt prac.
 Po zakończonej wystawie 30 marca 2016r. zostały wręczone 
dyplomy i nagrody rzeczowe dla wyróżnionych uczniów, ufundowane 

Wydarzenia kulturalno-sportowe

 Konkurs o Puchar Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego

Publicznych w Kopytowej, Szkoła Podstawowa w Szczepańcowej, 
Zespół Szkół w Świerzowej P., Szkoła Podstawowa w Zręcinie, Szkoła 
Podstawowa w Żeglcach,
Gimnazja: ZSP - Gimnazjum w Kopytowej, Gimnazjum w Świerzowej 
Polskiej, Gimnazjum w Zręcinie.
     Organizatorem konkursu był Gminny Zespół Ekonomiczno - 
Administracyjny Szkół w Chorkówce, reprezentowany przez 

8 kwietnia 2016r. w Gimnazjum w Świerzowej P. odbyły się 2eliminacje gminne konkursu o Puchar Dyrektora Wojewódz-
kiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie.

W konkursie wzięły udział następujące placówki oświatowe:
Szkoły Podstawowe: Zespół Szkół i Placówek w Bóbrce, Zespół Szkół
w Chorkówce, Szkoła Podstawowa w Draganowej, Szkoła Podstawowa 
w Faliszówce, Szkoła Podstawowa w Kobylanach, Zespół Szkół 
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 Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce 29 kwietnia Wodbył się  Konkurs Recytatorski dla Przedszkoli pod 
hasłem „Kochamy wiersze Jana Brzechwy”. Pomysłoda-

wczynią tego konkursu była Małgorzata Szymańska - nauczyciel Samo-
rządowego Przedszkola w Chorkówce. Imprezę rozpoczęła Elżbieta 
Borek - dyrektor Zespołu Szkół w Chorkówce, która przywitała 
wszystkich uczestników. Swoim talentem recytatorskim pochwaliło się 
18 małych wykonawców w trzech kategoriach: „3 latki”, "4 latki" i "5 
latki". Recytowano wiersze Jana Brzechwy m.in. „Na wyspach 
Bergamutach”, „Entliczek - pentliczek, „Skarżypyta” i wiele innych 
popularnych wśród najmłodszych utworów. Wszystkie dzieci zasłużyły 
na wielkie brawa, bo pięknie przestawiły swoje interpretacje wierszy. 
Podziękowania kierujemy również dla nauczycieli i rodziców, którzy 
przygotowali dzieci do tego konkursu.
Jury w składzie: Małgorzata Dudek - emerytowany nauczyciel języka 
polskiego, Karolina Szczurek - nauczyciel przedszkola oraz Bogusław 
Pacek - dyrektor GOK-u  oceniało małych recytatorów, biorąc pod 
uwagę pamięciowe opanowanie tekstu, jego interpretację oraz ogólny 
wyraz artystyczny.
Wyniki konkursu:
KATEGORIA 3 - latki: I miejsce: Franciszek Kandefer - Zespół Szkół - 
Samorządowe Przedszkole w Chorkówce, II miejsce: Lena Drożdżal - 
Samorządowe Przedszkole w Zręcinie, III miejsce: Natalia Szydło - 
Zespół Szkół - Samorządowe Przedszkole w Świerzowej P.
KATEGORIA 4 - latki: I miejsce: Oliwia Węgrzyn - Zespół Szkół - 

 Konkurs Recytatorski dla przedszkolaków „Kochamy 
wiersze Jana Brzechwy”

Samorządowe Przedszkole w Chorkówce, II miejsce: Szymon Guzik - 
Niepubliczne Przedszkole Misiowo w Chorkówce, III miejsce: Iga 
Wawrzecka - Samorządowe Przedszkole w Zręcinie
KATEGORIA 5 - latki: I miejsce: Maria Błaszczyk - Zespół Szkół - 
Samorządowe Przedszkole w Świerzowej P., II miejsce: Maja Serwińska - 
Zespół Szkół - Samorządowe Przedszkole w Chorkówce, III miejsce: 
Oliwia Ciupa - Niepubliczne Przedszkole Misiowo w Chorkówce
 Na zakończenie wręczone zostały dyplomy i nagrody dla 
wszystkich przedszkolaków biorących udział w konkursie.

GOK w Chorkówce

Wydarzenia kulturalno-sportowe

Gabrielę Nizianty - dyr. ZEAS, Gminny Ośrodek Kultury w Chor-
kówce, reprezentowany przez Bogusława Packa - dyrektora oraz Gimna-
zjum w Świerzowej P. reprezentowane przez Wacława Kamińskiego - 
dyrektora szkoły.
Konkurs odbył się w dwóch etapach: I część: test teoretyczny, II część: 
praktyczna - jazda na rowerze.
Komisja w składzie:
- Maciej Serwa (nauczyciel SP Szczepańcowa) - przewodniczący
- Piotr Węgrzyn (nauczyciel Gimn. Świerzowa P.) - zastępca przewo-
dniczącego
- Barbara Węgrzynowska (nauczyciel ZSP Kopytowa)
- Zofia Abramek (nauczyciel ZS Chorkówka i SP Kobylany)
- Bogusław Pacek - dyrektor GOK-u
ogłosiła następujące wyniki konkursu:
Klasyfikacja drużynowa w kategorii SP: I miejsce: SP Szczepańcowa, II 
miejsce: ZS Chorkówka, III miejsce: SP Kobylany
w kategorii Gimnazja: I miejsce: Gimn. Świerzowa P., II miejsce: Gimn. 

Zręcin, III miejsce: ZSP Kopytowa - Gimn.
Klasyfikacja indywidualna - SP: I miejsce: Kacper Pelczarski (SP 
Zręcin), II miejsce: Kordian Dąbrowski (SP Szczepańcowa), III miejsce 
ex aequo: Alicja Majka (SP Kobylany), Roksana Bator (SP Szczepań-
cowa)
Klasyfikacja indywidualna - Gimnazja: I miejsce: Mateusz Serwiński 
(Gimn. Zręcin), II miejsce: Kamil Płoucha (Gimn. Świerzowa P.),III 
miejsce: Julita Zawisza (Gimn. Zręcin)
 Wszyscy uczestnicy eliminacji Gminnego Konkursu otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Drużyna SP Szczepań-
cowa z opiekunem Maciejem Serwą i drużyna z Gimnazjum w Świerzo-
wej z opiekunem Piotrem Węgrzynem reprezentowali Gminę 
Chorkówka w finałowym konkursie w Krośnie.
Organizatorzy dziękują Dyrekcji, nauczycielom i pracownikom 
Gimnazjum w Świerzowej P. za pomoc w organizacji konkursu.

GOK w Chorkówce

Uczestnicy konkursu

 dniu 11 maja br. w sali GOK-u w Chorkówce po raz trzeci Wodbył się Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. 
Organizatorami tego konkursu były nauczycielki języka 

angielskiego z ZS SP Chorkówka - Katarzyna Kruszelnicka - Kut oraz 
SP Draganowa - Marlena Dobosz przy współpracy GOK-u.
W konkursie wzięło udział 25 uczniów reprezentujących 9 szkół
z naszej gminy: Bóbrki, Chorkówki, Draganowej, Kobylan, Kopytowej, 
Szczepańcowej, Świerzowej Polskiej, Zręcina i Żeglec. Uczestnicy mieli 
za zadanie wypełnić test składający się ze 100 różnego rodzaju pytań, np. 
wielokrotnego wyboru, zdania prawda/ fałsz,  podpisywanie obrazków 
przedstawiających znane obiekty czy udzielanie odpowiedzi na pytania. 

 III Gminny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych
Wszyscy uczniowie wykazali się dużą znajomością kultury, historii oraz 
geografii krajów anglojęzycznych, tj. Wielkiej Brytanii, USA, Kanady 
i Australii. Po sprawdzeniu wszystkich prac, komisja konkursowa 
przyznała następujące miejsca:
Miejsce I:  Aleksandra Stryczniewicz (ZS SP Chorkówka) oraz Patrycja 
Smoleń (ZSP Kopytowa)
Miejsce II: Zuzanna Kielar (ZS SP Chorkówka) oraz Jakub Skalski (SP 
Żeglce)
Miejsce III: Joanna Pudło (SP Zręcin) oraz Patrycja Nitka (SP 
Szczepańcowa)
  Nagrodzeni uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy 
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uczestników, reprezentujących placówki oświatowe i kultu-
ralne z terenu gminy i powiatu krośnieńskiego wzięło 
udział w Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej, który odbył się 

12 maja 2016r. w sali GOK-u w Chorkówce. Tego dnia jury w składzie: 
Małgorzata Nowicka - wokalistka - pedagog, Kornelia Mistachowicz - 
muzyk, Magdalena Harmata - absolwentka filologii angielskiej, Tomasz 
Berkowicz - instruktor tańca (Szkoła Tańca AT Dance w Jaśle) wysłu-
chało 31 prezentacji uczniów ze szkół i placówek: ZS Chorkówka, SP 
Draga-nowa, SP Kobylany, SP Leśniówka, SP Krościenko Wyżne, ZSP 
Królik Polski, ZSP Miejsce Piastowe, SP Szczepańcowa, ZS Świerzowa 
P., SP Zręcin, Gimnazjum w Świerzowej Polskiej, Gimnazjum w Zręci-
nie, Publiczne Gimnazjum w Krościenku Wyżnym, GOK Korczyna.
Wykonawcy oceniani byli w 3 kategoriach: klasy I-III SP, IV-VI SP oraz 
gimnazja.
Laureaci poszczególnych kategorii: Kategoria szkoły podstawowe 
kl. I-III: I miejsce: Grzegorz Koleniewicz (SP Draganowa), II miejsce: 
duet: Natalia Bęben i Martyna Janik (GOK Korczyna), III miejsce: 
Paulina Bar (ZSP Królik Polski), wyróżnienie: Angelika Gonet (SP 
Krościenko Wyżne)
Kategoria szkoły podstawowe kl. IV-VI: I miejsce: Paulina Półchło-
pek (GOK Korczyna), II miejsce: Karolina Adamik (ZS Świerzowa P.), 
III miejsce : Julia Pudło (SP Zręcin), wyróżnienie: Zuzanna Stec (ZSP
w Miejscu Piastowym), Magdalena Szydło (SP Kobylany), zespół
 w składzie: Zuzanna Filip, Kornelia Borek, Kinga Rygiel (SP Zręcin)
Kategoria gimnazja: I miejsce: Zespół muzyczny „SONG” (Publiczne 

 Festiwal Piosenki Obcojęzycznej o zasięgu powiatowym

Uczestnicy w kat. klas I-III

zdjęcie: GOK Chorkówka - uczestnicy konkursu

oraz nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy oraz 
upominki od wydawnictwa Oxford. Bardzo dziękujemy pani 
Annie Kijek z cukierni ANIA w Chorkówce za nieodpłatne 
przekazanie słodkiego upominku w postaci pysznych drożdżówek.  
Dziękujemy wszystkim za współpracę, serdecznie gratulujemy 
zwycięzcom i do zobaczenia za rok !!!

Katarzyna Kruszelnicka-Kut
nauczyciel Zespołu Szkół w Chorkówce

Wydarzenia kulturalno-sportowe

Uczestnicy w kat. klas IV-VI

Gimnazjum w Krościenku Wyżnym), Eryka Głód (Gimn. w Zręcinie), 
II miejsce: Natalia Ozimina (ZSP w Króliku Polskim), Zespół Kadencja 
w składzie: Julianna Błaszczyk, Anita Buczyńska, Sylwia Kowalczyk, 
Zuzanna Szymańska, Kinga Półchłopek, Milena Wojnar (Gimn.
 w Świerzowej P.), III miejsce: Agnieszka Kozioł (Gimn. w Zręcinie)
  Na zakończenie festiwalu wręczono wszystkim pamiątkowe 
dyplomy, a laureatom nagrody książkowe i rzeczowe ufundowane przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce - organizatora festiwalu.

GOK w Chorkówce

Uczestnicy w kat. klas  gimnazjalnych

 Gminny Turniej Szachowy
minny Turniej Szachowy dla uczniów gimnazjów oraz szkół Gpodstawowych gminy Chorkówka odbył się 5 maja 2016r. 
Konkurs został zorganizowany przez Gimnazjum im. 

Ignacego Łukasiewicza w Świerzowej P. oraz Gminny Ośrodek Kultury 

w Chorkówce, przy współpracy Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Zręcinie, które udostępniło część zegarów szachowych oraz zestawów 
szachowych.
 W turnieju w kategorii gimnazjów udział wzięły : 

50
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Gimnazjum w Zręcinie oraz Gimnazjum w Świerzowej Polskiej -  gos-
podarz imprezy. W kategorii szkół podstawowych udział wzięły: Zespół 
Szkół i Placówek w Bóbrce oraz Szkoła Podstawowa w Zręcinie. Turniej 
prowadził Artur Jasłowski - przewodniczący komisji sędziowskiej.
 Otwarcia turnieju dokonali Bogusław Pacek - dyrektor GOK-
u oraz Wacław Kamiński - dyrektor Gimnazjum w Świerzowej P. Po 
zapoznaniu uczniów z podstawowymi zasadami gry w turnieju, 
uczniowie rozpoczęli rywalizację systemem szwajcarskim na dystansie 
7 rund 2x15 minut (30 minut na partię).  
Uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów rywalizowali na 
osobnych stanowiskach, a rywalizacja przebiegała bardzo 'fair-play', 
w każdej rundzie, po przywitaniu uczniowie rozpoczynali rywalizację
i kończyli ją podziękowaniem za grę. W turnieju uczestniczyły dziew-
czynki, które rywalizowały na równi z chłopcami, gdyż w grze w szachy 
nie sposób jest odróżnić intelektualnych możliwości dziewcząt i chłop-
ców. Turniej przebiegł bardzo sprawnie, w bardzo przyjaznej atmo-
sferze.
Po rywalizacji na dystansie siedmiu rund końcowa klasyfikacja wygląda 
następująco:
Gimnazja:1. Michał Soboń - 7 pkt, 2. Patryk Smuga - 6 pkt, 3.  Kacper 
Soboń  - 5 pkt, 4. Kamil Krzanowski - 4.5 pkt, 5-7 Jan Szuflita- 4 pkt, 
Adrian Żołna - 4 pkt, Damian Krakowiecki - 4 pkt, 8-12 Jakub Kołacz - 
3.5 pkt, Gabriel Kościelniak- 3.5 pkt, Weronika Matelowska - 3.5 pkt, 
Jakub Drużba - 3.5 pkt, Piotr Cyburt - 3.5 pkt, 13-14 Łukasz Płatek - 3 
pkt, Michał  Frużyński- 3 pkt, 15-17 Witold Zaremba- 2.5 pkt, 
Wojciech Dubis -2.5 pkt, Daniel Foremny -2.5 pkt, 18. Remigiusz 
Węgrzyn -2 pkt, 19. Damian Fejkiel -1.5 pkt, 20. Patryk Trybus - 
1 pkt

Uczestnicy turnieju z organizatorami
I miejsce: Michał Soboń - Gimn. w Zręcinie, II miejsce: Patryk Smuga - 
Gimn. w Zręcinie, III miejsce: Kacper Soboń - Gimn. w Zręcinie
Szkoły Podstawowe: 1. Łukasz  Janas - 7 pkt, 2. Gabriel  Mędrek- 5 pkt, 
3-4. Łukasz Świątek - 4 pkt, Weronika Guzik - 4 pkt, 5. Michał  Żurak-
3.5 pkt, 6. Agnieszka Szelc - 3 pkt, 7.  Oliwia Sereda -1.5 pkt, 8. Szymon 
Janas -0 pkt
I miejsce: Łukasz Janas - SP. w Zręcinie., II miejsce: Gabriel Mędrek - SP. 
w Zręcinie., III miejsce: Weronika Guzik (po bezpośrednim 
pojedynku) - SP  w Zręcinie.
 Na zakończenie uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy, 
laureaci puchary oraz nośniki pamięci (pendrive) ufundowane przez 
GOK w Chorkówce. Dodatkowo Gimnazjum w Świerzowej Polskiej 
ufundowało programy szachowe oraz nagrody książkowe. Turniej 
podsumował i nagrody wręczył dyrektor GOK-u.

GOK w Chorkówce
zdjęcie: Gimnazjum Świerzowa P.

Wydarzenia kulturalno-sportowe

 dniu 8.05.2016 r. w Muzeum Kultury Szlacheckiej w Ko-Wpytowej odbył się wyjątkowy koncert muzyki kameralnej, 
będący zapowiedzią tegorocznych emocji związanych

z 55 edycją Muzycznego Festiwalu w Łańcucie. Koncert w Kopytowej 
będący prologiem Festiwalu był wyjątkową okazją, by jeszcze przed 
głównym wydarzeniem poczuć jego niezwykły klimat. 
W parku będącym pięknym otoczeniem kopytowskiego muzeum, 
rozbrzmiała muzyka kameralna takich kompozytorów jak Vivaldii oraz 
Pergolesi. Licznie zgromadzona publiczność miała okazję usłyszeć na 
żywo muzykę graną przez solistów Filharmonii Rzeszowskiej. Koncert 
cieszył się niezwykłym zainteresowaniem. Liczni słuchacze nagradzali 
brawami wyjątkowe kompozycje doby baroku i współczesnych kompo-
zytorów polskich.
 Wydarzenie było zorganizowane dzięki współpracy pomię-

 Prolog 55 Koncert Muzyczny w Łańcucie
dzy: dyrekcją Muzeum Kultury Szlacheckiej, Filharmonii Rzeszow-
skiej, oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce, który w wy-
mierny sposób wspomógł organizatorów zapewniając zaplecze techni-
czne i organizacyjne. Duży wkład w organizację wydarzenia miało Koło 
Gospodyń Wiejskich Kopytowa, oraz Ochotnicza Straż Pożarna.
W koncercie wzięli udział dyrektorzy muzeów oraz instytucji kultu-
ralnych m.in. Ewa Mańkowska dyr. Muzeum Rzemiosła w Krośnie, 
Waldemar Półchłopek dyr. Muzeum Historycznego w Dukli,  Bogusław 
Pacek dyr. Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce,  Andrzej Kołder 
dyr. Muzeum Kultury Szlacheckiej w Kopytowej, Emilia Jakubiec-Lis 
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, oraz wielu znakomitych gości a prze-
de wszystkim liczna reprezentacja mieszkańców gminy Chorkówka. 
Koncert, który miał na celu przybliżenie mieszkańcom gminy muzyki 
klasycznej okazał się wydarzeniem, które w przyszłości doczeka się 
kontynuacji.

www.kopytowamuseum.eu
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o raz piętnasty Starostwo Powiatowe w Kro-Pśnie zorganizowało spotkanie z okazji Dnia 
Działacza Kultury. W tym roku uroczystość 

miała miejsce 20 maja w Domu Ludowym w Targo-
wiskach. Starosta Krośnieński nagrodził ludowych 
działaczy kultury indywidualnie i zbiorowo. Na 
wniosek dyrektora GOK-u Bogusława Packa i wójta 
Gminy Andrzeja Konieckiego nagrodę z Gminy 
Chorkówka otrzymał Zespół Śpiewaczy „Chorko-
wianie”, którą odebrała Teresa Samborowska - kie-
rownik zespołu. Natomiast Alicja Adamik - kiero-
wnik zespołu „Seniorzy” ze Świerzowej P. została 
odznaczona medalem przyznanym przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej”, którą wręczył Jan Juszczak - 
Starosta Krośnieński. Uroczystość uświetniły zes-
poły artystyczne, spośród nich dla nagrodzonych 
zatańczył Zespół Taneczny „Omega”, działający 
przy GOK-u w Chorkówce.

GOK w Chorkówce

 Powiatowy Dzień Działacza Kultury

Wydarzenia kulturalno-sportowe

Jan Juszczak wręcza medal p. Alicji Adamik Wręczenie nagrody starosty p. Teresie Samborowskiej

iegi odbyły się 24 maja na stadionie LKS „Nafta” Chorkówka, Bznajdującym się obok Zespołu Szkół w Chorkówce. 
Organizatorem biegów był Gminny Ośrodek Kultury w Chor-

kówce. Biegi odbyły się na różnych dystansach i w różnych kategoriach 
wiekowych. Uczestniczyło w nich 175 zawodniczek i zawodników 
reprezentujących szkoły podstawowe i gimnazja z terenu Gminy Chor-
kówka. W ceremonii wręczania nagród na scenie przed budynkiem 
GOK-u uczestniczyli: Andrzej Koniecki - wójt Gminy Chorkówka, 
Dariusz Bator - z-ca wójta Gminy Chorkówka, Wioletta Turek - Dyląg 
z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie, Artur 
Mackoś - prezes LKS „Nafta” Chorkówka oraz Bogusław Pacek- 
dyrektor GOK - u. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego przekazał 
nieodpłatnie samozaciskowe opaski odblaskowe z nadrukiem 
algorytmu udzielania pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków 
drogowych z logo WORD, dla osób biorących udział w biegach. Gmina 
Chorkówka, Gminny Ośrodek Kultury i klub sportowy LKS „Nafta” 
Chorkówka ufundowali nagrody rzeczowe dla uczestników, którzy 
zajęli miejsca I-VI, okolicznościowe medale laureaci za miejsca I-III, 
natomiast dyplomami uhonorowano biegaczy za zajęcie miejsc I-X. 
Spośród wszystkich uczestników biorących udział w biegach 
rozlosowano piłki nożne i piłki siatkowe oraz bidony. Organizator 
składa podziękowanie Zarządowi LKS „Nafta” Chorkówka,  Dyrektor 
Zespołu Szkół w Chorkówce i pracownikom szkoły za udostępnienie 
obiektów do przeprowadzenia biegów oraz nauczycielom i pracowni-
kom gminy za pomoc organizacyjną i sędziowską. Wszyscy uczestnicy 
biegów otrzymali poczęstunek  w sali GOK- u.
Poniżej zamieszczamy sklasyfikowanych zawodników do III miejsca:
Klasa IV  400 m. dziewczyny:1. Weronika Guzik - SP Zręcin,
 2. Milena Kołek - ZSP Kopytowa, 3. Karolina Kludacz - ZS Chorkówka
Klasa IV  600 m. chłopcy: 1. Eryk Czebieniak - SP Szczepańcowa,
 2. Konrad Czuchrzyński - SP Żeglce, 3. Maciej Śmigiel - SP Zręcin
Klasa V  600 m. dziewczyny: 1. Maria Obłój - ZSP Kopytowa, 2. Julia 
Głód - ZSP Kopytowa, 3. Dominika Niedziela - SP Faliszówka
Klasa V  800 m. chłopcy: 1. Szymon Serwiński - ZS Chorkówka,
 2. Jakub Fornal - SP Kobylany, 3. Rafał Potera - SP Faliszówka
Klasa VI  600 m. dziewczyny: 1. Aleksandra Węgrzynowska - ZS 
Chorkówka, 2. Katarzyna Węgrzyn - SP Zręcin,  3. Julia Paszek - ZSP 

 Biegi szlakiem Ignacego Łukasiewicza w Gminie Chorkówka

Dziewczyny kl. IV

Kopytowa
Klasa VI  1000 m. chłopcy: 1. Adrian Mastej- SP Żeglce, 2. Kornel 
Filip - SP Zręcin, 3. Michał Wiklowski - SP Zręcin
Klasa I Gimnazjum  600 m. dziewczyny: 1. Klaudia Kludacz - Gim. 
Zręcin, 2. Daria Samborowska - Gim. Zręcin, 3. Anita Buczyńska - Gim. 
Świerzowa P.
Klasa I Gimnazjum 1200 m. chłopcy: 1. Daniel Ginalski - Gim. 
Świerzowa P., 2. Gabriel Mastej - Gim. Zręcin, 3. Rafał Torba - Gim. 
Zręcin
Klasa II Gimnazjum  800 m. dziewczyny: 1. Kamila Żołna - Gim. 
Zręcin, 2. Katarzyna Kustroń - Gim. Świerzowa P., 3. Monika Czupryn - 
ZSP Kopytowa
Klasa II Gimnazjum   1200 m. chłopcy: 1. Arkadiusz Borek - Gim. 
Zręcin, 2. Konrad Gromek - Gim. Świerzowa P., 3. Bartosz Szymbara - 
Gim. Świerzowa P.
Klasa III Gimnazjum  800 m. dziewczyny: 1. Aleksandra Boruta - 
Gim. Świerzowa P., 2. Wiktoria Gierlicka - ZSP Kopytowa,
 3. Katarzyna Pęcak - Gim. Świerzowa P.
Klasa III Gimnazjum  1200 m. chłopcy: 1. Michał Latkiewicz - ZSP 
Kopytowa, 2. Kamil Telma - ZSP Kopytowa, 3. Bartosz Lidwin - Gim. 
Świerzowa P.

GOK w Chorkówce
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 Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce 8 czerwca 2016r. Wodbył się konkurs dla uczniów klas trzecich z terenu Gminy Chor-
kówka. W konkursie udział wzięło 18 uczniów, reprezentujących 

następujące placówki oświatowe: ZS Chorkówka, SP Kobylany, ZSP 
Kopytowa, ZS Świerzowa P., SP Zręcin, SP Żeglce. Uczniowie rozwiązywali test 
składający się z 13 zadań. Po sprawdzeniu prac komisja konkursowa w składzie: 
Teresa Pacek, Beata Gefert i Magdalena Dziadosz przyznała następujące 
miejsca: I miejsce (ex aequo): Milena Chorzępa (ZSP Kopytowa), Eryk 
Warunek (ZS Świerzowa P.), II miejsce: Anna Kopacz (SP Kobylany), III 
miejsce: Adrian Jureczko (ZS Świerzowa P.)
Nagrodzono również szkoły w kategorii drużynowej: I miejsce: ZS Świerzowa 
P., II miejsce: ZSP Kopytowa, III miejsce: SP Kobylany
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci 
nagrody książkowe ufundowane przez organizatorów: Szkołę Podstawową
w Żeglcach i Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce.

GOK w Chorkówce

 Gminny Konkurs Matematyczny "AS Trzecich Klas”

Uczestnicy konkursu

Uczestnicy konkursu

 sali GOK - u w Chorkówce 9 czerwca 2016r. odbyła się WIV edycja Gminnego Konkursu Historycznego dla klas 
IV - VI. W tym roku przypada 1050 rocznica Chrztu 

Polski, w związku z tym część pytań dotyczyła tego zagadnienia. 
Organizatorami  konkursu była Szkoła Podstawowa w Żeglcach
i Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce. Do konkursu zgłosiło się 12 
uczniów z sześciu szkół : (SP Kobylany, ZSP Kopytowa, SP 
Szczepańcowa, ZS Świerzowa P., SP Zręcin, SP Żeglce). Uczniowie 
rozwiązywali test wyboru składający się z 37 pytań. Nad prawidłowym 
przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Ewa Nowak - 
Arciszewska, Teresa Pacek i Agnieszka Sząbara, która po sprawdzeniu 
prawidłowości napisania testu przyznała punktację i na tej podstawie 
wybrała laureatów konkursu. 
Wyniki konkursu w kategorii indywidualnej: I miejsce - Julia Pudło (SP 
Zręcin), II miejsce - Katarzyna Węgrzyn (SP Zręcin), III miejsce - Ewe-
lina Kujda (ZS Świerzowa P.), IV miejsce - Jakub Skalski (SP Żeglce)
Natomiast w kategorii drużynowej wyniki konkursu przedstawiają się 
następująco: I miejsce - SP Zręcin, II miejsce - SP Kobylany, III miejsce - 
ZS Świerzowa P.

Gminny Konkurs Historyczny 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy,
a wyróżnione osoby w kategorii indywidualnej oraz szkoły podstawowe 
za zajęcie miejsc od I do III otrzymały nagrody książkowe ufundowane 
przez organizatorów.

GOK w Chorkówce

ak co roku tak i w tym roku szkolnym odbyły się konkursy przed-Jmiotowe organizowane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, 
które wśród uczniów naszych szkół cieszą się dużym powodzeniem. 

Konkursy te mają zasięg wojewódzki i są kierowane do uczniów szcze-
gólnie uzdolnionych, wykazujących zainteresowanie tematami i zaga-
dnieniami związanymi z elementami treści podstaw programowych. 
Uczniowie klas IV-VI uczęszczający do szkół podstawowych  w naszej 
gminie zaprezentowali swoje najlepsze umiejętności w konkursach
z: języka polskiego, języka angielskiego i matematyki.
Uczniowie gimnazjów brali zaś z powodzeniem udział w konkursach
z: języka polskiego, języka niemieckiego, geografii, biologii, fizyki, 
historii i w konkursie wiedzy o społeczeństwie. 
W kategorii szkół podstawowych na szczególne wyróżnienie zasługują 
uczennice, które doszły do finału konkursów i zdobyły tytuły finalistek. 
Emilia Tomoń uczennica Szkoły Podstawowej w Świerzowej Polskiej 
została finalistką konkursu z języka angielskiego, a Patrycja Nitka 
uczennica Szkoły Podstawowej w Szczepańcowej zdobyła tytuł finalisty 
konkursu języka polskiego.
W kategorii konkursów gimnazjalnych Gminę Chorkówka reprezen-
towali uczniowie Gimnazjum im. Ignacego Łukasiewicza w Świerzowej 

Czas na podsumowanie konkursów przedmiotowych
Polskiej oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie. 
Ostatecznie na etapie wojewódzkim tytuł laureata zdobył Adam Gonet 
uczeń Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie sięgając w konkursie 
geograficznym po najwyższe trofeum.
Na wyróżnienie zasługują bez wątpienia także tegoroczni finaliści:  
uczniowie Gimnazjum im. I. Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej:   
Julianna Błaszczyk i Paulina Brzozowska (konkurs języka polskiego), 
Paulina Brzozowska, Marlena Czelna, Patrycja Panaś i Piotr Cyburt 
(konkurs historyczny), Aleksandra Pacek (konkurs języka niemieckie-
go), Weronika Gajewska (konkurs z fizyki), Patrycja Panaś, Luiza Telma 
i Klaudia Dubis (konkurs biologiczny) i ponownie Luiza Telma 
(konkurs geograficzny i konkurs wiedzy o społeczeństwie) oraz 
uczennica Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie, Kinga Uliasz 
(konkurs biologiczny).
Wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym uczniom oraz ich nauczy-
cielom prowadzącym składamy gratulacje i życzymy nieustającego 
zapału do zdobywania kolejnych sukcesów.

Gabriela Nizianty
Dyrektor ZEAS Chorkówka
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Dziecięcy Zespół Taneczny „Mini Stokrotki”

Występ dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Misiowo”

Część artystyczna w wykonani dzieci z Sam. Przedszkola w Chorkówce Zespół Taneczny „Day Stars”

Zespół Taneczny „Stokrotki”

Występ dzieci z ZS w Chorkówce

Pokaz Judo

abawy ruchowe, malowanie twarzy, balonowe zwierzątka, Zgigantyczne bańki mydlane  to część atrakcji, z jakich można 
było skorzystać w niedzielne popołudnie 5 czerwca podczas 

Dnia Dziecka przy Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce. Pod-
czas tej  imprezy najmłodsi chętnie uczestniczyli w zabawach, podzi-
wiali występy taneczne i wokalne. Na scenie zaprezentowały się dzieci
z przedszkoli z Chorkówki: Niepublicznego Przedszkola „Misiowo”, 
Samorządowego Przedszkola w Chorkówce, a także dzieci z Zespołu 
Szkół w Chorkówce. Licznie zgromadzona publiczność mogła oglądać 
występy taneczne zespołów działających przy GOK-u: „Mini Stokro-
tki”, „Stokrotki”, „Day Stars”. Dzieci z ciekawością oglądały wyposaże-
nie wozów straży pożarnych z Chorkówki i Kobylan. Dużym zaintere-
sowaniem cieszył  się pokaz JUDO w wykonaniu młodych judoków 

zrzeszonych w UKS „Jasiołeczka”, działającego przy Gimnazjum
w Świerzowej P. oraz w UKS „15” w Krośnie. Zabawy animacyjne 
prowadzili animatorzy z Agencji Artystycznej ART CINEMA
 z Nowego Sącza.

GOK w Chorkówce

Wydarzenia kulturalno-sportowe


