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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.

Inwestycje i remonty w gminie Chorkówka
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chorkówce

Przedszkole w Chorkówce zmieniło swoją dotychczasową siedzibę. Od 
września br. funkcjonuje w budynku Zespołu Szkół w Chorkówce. 
Zanim to nastąpiło, w budynku szkoły przeprowadzono prace mające na 
celu dostosowanie pomieszczeń na potrzeby przedszkola. Zakres prac, 
które przeprowadzono to: wykonanie ścianek działowych, remont 
instalacji wod-kan, c.o. i elektrycznej, montaż drzwi aluminiowych 
EI30, okładziny ścian i posadzek, a także wyposażenie kuchni. Wyposa-
żenie kuchni zakupione zostało ze środków ZS natomiast pozostałe 
koszty, pokryte zostały z budżetu gminy.  Koszt robót to 95 697,07 zł. 

Remont elewacji budynku Remizy OSP w Świerzowej Polskiej
9 200,00 zł kosztował remont elewacji budynku Remizy OSP w Świe-
rzowej Polskiej. W ramach prac wykonano docieplenie ścian zewnę-
trznych, a także podbitkę. Budynek nie tylko zyskał na estetyce, ale 

dzięki pracom termomodernizacyjnym będzie można poczynić 
oszczędności w zużyciu energii.  

Wykonanie parkingu przy cmentarzu w Zręcinie
Jeszcze przed Świętem Zmarłych przy cmentarzu w Zręcinie wykonano 
parking. Prace przy zaadoptowaniu terenu pod parking polegały na 
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jego uprzątnięciu, wykonaniu podbudowy i ułożeniu krawężników. 
Koszt robót to 45 754,63 zł. 

Nowe pomieszczenia  w DL w Żeglcach 
W Domu Ludowym w Żeglcach wykonano prace, których celem była 
adaptacja poddasza.  Po wykonaniu ścianek działowych i sufitu 
podwieszanego, a także  okładzin ścian i posadzek, panie z Koła 
Gospodyń w Żeglcach zyskały nowe pomieszczenia, które zapewne 
zostaną przez nie dobrze wykorzystane. Koszt prac, które zostały 
wykonane w Domu Ludowym  wyniósł 17 162,20 zł. 

Prace przy Domu Strażaka w Sulistrowej 
Przy budynku Domu Strażaka w Sulistrowej wykonano płytkę odbojo-
wą. Roboty polegające na ułożeniu obrzeży oraz kostki brukowej 
wyniosły 11 650, 78 zł. 

Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Zręcinie
Do połowy przyszłego roku potrwają prace związane z  termomoder-
nizacją budynku wielofunkcyjnego w Zręcinie. Szeroki zakres prac, któ-
re wykonywane są zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku 

Przebudowa drogi przebiegającej przez wieś Machnówka
Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej nr 1957R tj. drogi przez 
wieś Machnówka. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni 
bitumicznej na odcinku 350 m oraz poboczy.  Wartość inwestycji 
wyniosła 71 217 zł, przy dofinansowaniu gminy w wysokości 27 tys. zł.

Budowa chodnika w miejscowości Kopytowa
Powiat Krośnieński zrealizował zadanie pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej 1959R Chlebna - Kopytowa - Faliszówka” polegające na 
budowie chodnika w miejscowości Kopytowa na długości około 420 m. 
Koszt zadania to 132 912 zł, środki pochodzą z budżetu powiatu.

Inwestycje powiatowe na terenie gminy Chorkówka
Przebudowa drogi w miejscowościach: Chorkówka, Zręcin, Świerzowa P.
Zgodnie z założonym harmonogramem zakończyła się przebudowa 
drogi powiatowej nr 1896R Krosno - Kobylany - Toki. Inwestycja 
realizowana była w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(PROW). W ramach prac wykonano m.in. nową nawierzchnię na 
długości 3156 m, budowę chodnika wraz z rondem na skrzyżowaniu w 
Chorkówce, przebudowę chodnika w Zręcinie, remont istniejącego 
odwodnienia drogi, remont kanalizacji wzdłuż przebudowywanej 
drogi. Wartość zadania wraz z nadzorem inwestorskim stanowi 1 823 
776 zł, z czego dofinansowanie z PROW to kwota 1 125 598 zł. 
Pozostała część to wkład własny powiatu oraz udział finansowy gminy 

obejmuje docieplenie ścian fundamentowych, wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian wraz z nałożeniem tynku 
akrylowego oraz wykonanie płytki odbojowej. Ponadto wykonany 
zostanie remont centralnego ogrzewania oraz remont kotłowni. 
Ocieplanie tak dużego budynku to spora inwestycja, która jednak 
szybko przyczyni się do zwrotu kosztów, ponieważ dobra izolacja to 
w rezultacie zysk. W odnowionym budynku zmniejszą się koszty 
ogrzewania, ponadto izolacja przyczyni się do zmniejszenia emisji 
zanieczyszczeń wypuszczanych do środowiska. To co również ważne to 
estetyka, nowa elewacja na budy-nku przyczyni się znacząco do jego 
wyglądu. 

Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji
Trwają prace przy budowie oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami w Sulistrowej. Ten szeroki zakres ro-
bót budowlanych podzielony został na dwa etapy. W ramach I eta-
pu rozpoczęto budowę sieci kanalizacyjnej oraz budynku technologi-
cznego, socjalnego i reaktorów. Koszt I etapu to: oczyszczalnia - 1 809 
980, 36 zł brutto (50% kwoty netto pokrywa gmina Dukla,)  kanalizacja 
- 371 682, 91 zł brutto. Wartość całego zadania to 5 678 180,00 zł. Prace 
potrwają do końca września przyszłego roku.  

Urząd Gminy Chorkówka
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października Ochotnicza Straż Pożarna w Draganowej pod-
pisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie 

zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego. Za 200 000 
złotych OSP zakupiło wóz strażacki z napędem 4×4, co zapewnia  
większą  gotowość operacyjną  jednostki. 
Zadanie realizowane w ramach programu „Przeciwdziałanie zagroże-
niom środowiska z likwidacją ich skutków”, zostało sfinansowane z do-
tacji Gminy Chorkówka oraz z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obydwie instytucje przeznaczyły na 
ten cel po 100 000 zł.  

Urząd Gminy Chorkówka

OSP Draganowa otrzymała nowy samochód 
ratowniczo - gaśniczy

25

Chorkówka. Jest to jedyna jak do tej pory inwestycja zrealizowana w 
ramach PROW na terenie powiatu krośnieńskiego.

Przebudowa drogi w miejscowościach: Chorkówka, Żeglce
W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych udało się wyremonto-
wać drogę powiatową nr 1953R Chorkówka - Żeglce na odcinku 740 
mb. Droga zniszczona podczas powodzi w 2012 roku wymagała pilnej 
naprawy i dzięki środkom z tzw. „powodziówki” zadanie zrealizowano. 
Prace remontowe obejmowały wykonanie nawierzchni z mieszanki 
mineralno - asfaltowej (dwie warstwy) oraz ścięcie i uzupełnienie 
poboczy. Koszt inwestycji wyniósł 153 578 zł, w tym dofinansowanie
z MSWiA 120 tys. zł, wsparcie z gminy Chorkówka 30 tys. zł, pozostała 
część to wkład własny powiatu.

Przebudowa drogi w miejscowości Draganowa

Najdroższa i największa inwestycja realizowana w roku 2016 na terenie 
gminy Chorkówka to przebudowa trzech mostów nad potokiem 
Iwiełka w ciągu drogi powiatowej nr 1993R Sulistrowa - Draganowa - 
Głojsce. Zadanie realizowane jest ze środków rezerwy subwencji ogólnej 

budżetu państwa. Jest to bardzo ważna inwestycja ze względu na stan 
techniczny obiektów i poprawę bezpieczeństwa.
Wartość inwestycji wyniesie 2 702 472 zł, z czego dofinansowanie
 z budżetu państwa to kwota 1 331 863 zł. 
Dopełnieniem przebudowy mostów jest trwająca inwestycja związana z 
przebudową drogi powiatowej nr 1993R Sulistrowa - Draganowa - 
Głojsce wraz z budową chodnika w miejscowości Głojsce. Zakres prac 
obejmuje wykonanie i wzmocnienie nawierzchni na łącznej długości 
4070 m oraz budowę chodnika na odcinku 300 mb. Koszt zadania to 
1 021 366 zł, w tym dofinansowanie gminy Chorkówka wynosi 130 tys. 
zł, pozostałe środki pochodzą z budżetu powiatu. Wykonawcą prac jest 
firma Strabag.

Starostwo Powiatowe w Krośnie

Stawki opłaty za odpady w 2017 r. bez zmian

Informuje się, że stawka opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na 2017 rok - nie ulega 
zmianie tj. w dalszym ciągu wynosi:  

- 4,00 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady 
są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 
- 8,00 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady 
komunalne nie są zbierane w sposób selektywny.
Ponadto informuje się, że od 1 stycznia 2017 r. nastąpi 

zmiana firmy odbierającej odpady komunalne 
z terenu Gminy Chorkówka. 
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od-
biorcą odpadów z terenu naszej gminy w 2017 
roku będzie firma TR ANS-FORMER S 
K A R PAT I A  S P.  z  O . O . ,  z  s i e d z i b ą 
w Szczepańcowej, ul. Przemysłowa 7. 

W imieniu mieszkańców gminy Chorkówka, składam serdeczne 
podziękowania:  Staroście Krośnieńskiemu, R adzie Powiatu 
Krośnieńskiego oraz Zarządowi Powiatu, za realizację przedsięwzięć 
zrealizowanych na  na terenie naszej gminy.

Andrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka 
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Kolejny raz Gazeta Codzienna Nowiny przy współpracy z Pod-
karpacką Izbą Rolniczą zorganizowała Plebiscyt Kół Gospo-
dyń Wiejskich 2016. Honorowy Patronat nad plebiscytem 

objęli: Wojewoda Podkarpacki - Ewa Leniart, Marszałek Województwa 
Podkarpackiego - Władysław Ortyl, Wojewódzki Związek Rolników, 
Kółek i Organizacji Rolniczych, Starosta Dębicki - Andrzej Reguła, 
gmina Wiśniowa, miasto i gmina Kołaczyce, gmina Kolbuszowa, gmina 
Chorkówka, Elżbieta Łukacijewska - Poseł do Parlamentu Euro-
pejskiego. Do konkursu mogły zgłaszać się KGW z naszego woje-
wództwa. Gmina Chorkówka zgłosiła wszystkie koła działające na na-
szym terenie. Tym samym byliśmy jedyną gminą, która do konkursu 
zgłosiła 15 Kół Gospodyń Wiejskich. Wszystkie uczestniczące koła 
prezentowane były na łamach gazety Nowiny oraz na portalu 
Nowiny24. Głosowanie odbywało się za pomocą smsów. 1 grudnia br. 
w Dębicy w Domu Kultury KOSMOS, odbyło się podsumowanie Ple-
biscytu oraz wręczenie nagród. W Plebiscycie udział wzięło 95 kół. 
Niezależnie od wyników głosowania SMS-owego spośród tej obszernej 
grupy kapituła konkursowa przyznała także swoje nagrody i wyróżnie-
nia w trzech kategoriach: aktywność kulturalna i społeczna, 

Podsumowanie Plebiscytu KGW 2016

Reprezentacja KGW Kopytowa oraz wójt gminy Chorkówka i dyrektor GOK 

 listopada br. w RCKP w Krośnie odbyła się gala z okazji Dnia 4Pracownika służby zdrowia. Podczas uroczystości wręczono na-
grody dla najlepszych pracowników Wojewódzkiego Szpitala 

Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, którzy otrzymali w plebi-
scycie prowadzonym w placówce, najwięcej głosów od pacjentów. Wrę-
czono również okolicznościowe grawertony dla samorządów, które 
wsparły działalność krośnieńskiej placówki medycznej. Wśród wyróż-
nionych znaleźli się Starostwo Powiatowe w Krośnie, gmina Rymanów, 
gmina Korczyna, gmina Wojaszówka oraz gmina Chorkówka. 
Przedstawiciele samorządów otrzymali z rąk organizatorów tytuł 
MECENASA 2016.

Urząd Gminy Chorkówka

Gmina Chorkówka Honorowym Mecenasem 2016 roku 
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego

Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy.
Dodatkowo przypomina się, że zmiana firmy odbierającej 
odpady nie wprowadza żadnych większych zmian w doty-
chczasowym systemie gospodarki odpadami w naszej gmi-
nie. Obowiązek zakupu worków czarnych na odpady nie-
segregowane nadal spoczywa na mieszkańcach oraz bez 
zmian pozostaje obowiązek stosowania dotychczasowej 

kolorystyki worków wraz z umieszczaniem na nich nakle-
jek z dotychczasowym numerem identyfikacyjnym. 
W dniu odbioru odpadów - worki należy wystawiać naj-
później do godziny 7.00 w sposób umożliwiający ich do-
godny odbiór. 

Urząd Gminy Chorkówka



ściowy grawerton wójtowi wręczył Jerzy Bator, 
wiceprezes zarządu Podkarpackiej Izby 
Rolniczej. 

Urząd Gminy Chorkówka

Odpowiedzialnym za każdą z miejscowości 
jest sołtys danego sołectwa. Interwencję w 
sprawie wykonania odśnieżania, czy też posy-
pywania należy zgłaszać do sołtysa miejscowo-
ści, której dotyczy interwencja na numer tele-
fonu które zostały podane na stronie Urzędu 
G m iny  Ch o rków k a  ( z a kł a d k a  Na s z a 
Gmina/Informacje/Sołectwa. Sołtysi po-
szczególnych miejscowości decydują o kolej-
ności użycia sprzętu.
Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg 
gminnych z ramienia Urzędu Gminy prowa-
dzi  inspektor  Stanisław Lula, tel. 134386952 
czynny  w godzinach  pracy Urzędu. 

Urząd Gminy Chorkówka

6 Aktualności

ziewiąty raz wręczono nagrody i sty-Dpendia Zarządu Województwa 
Podkarpackiego w ramach progra-

mu „Nie zagubić talentu”. Celem programu 
jest wspieranie uzdolnionej młodzieży z Pod-
karpacia. W uroczystej gali,  która odbyła się
w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Mala-
wskiego w Rzeszowie, nagrodę pieniężną ode-
brał Adam Gonet uczeń klasy II A Gimna-
zjum im. Jana Pawła II w Zręcinie. W tym 
szczególnym dla Adama dniu towarzyszyli mu 
rodzice oraz dyrektor Gimnazjum w Zręcinie 
Paweł Przetacznik. 
Adamowi serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów. 

Urząd Gminy Chorkówka
 Foto: Michał Mielniczuk 

Adam Gonet wśród 
najzdolniejszej 

młodzieży 
Podkarpacia 

Szanowni Państwo
Wszystkich pasjonatów fotografii, zarówno 
tych, dla których fotografia nie ma żadnych ta-
jemnic jak i tych, którzy dopiero rozpoczynają 
swoją przygodę z aparatem zapraszamy do 
wzięcia udziału w Gminnym Konkursie Foto-
graficznym „Gmina Chorkówka w obiekty-
wie-cztery pory roku”.  Celem konkursu jest 
aktywizacja naszych mieszkańców do odkry-
wania pięknych i czasem zapomnianych zakąt-
ków gminy Chorkówka. Konkurs potrwa rok, 
tak by uczestnicy mogli pokazać piękno gminy 
w odsłonach czterech pór roku. Regulamin 
konkursu znajdziecie Państwo na oficjalnej 
stronie internetowej gminy Chorkówka 
www.chorkowka.pl w zakładce Gminny Kon-
kurs Fotograficzny „Gmina Chorkówka
w obiektywie-cztery pory roku”. Zachęcamy 
wszystkich do udziału. Najciekawsze zdjęcia, 

które wezmą udział w konkursie, będą pojawić 
się w wydawnictwach gminnych takich jak ka-
lendarze, książki i inne, oczywiście każde zdję-
cie opatrzone będzie danymi autora. Po zakoń-
czeniu konkursu, komisja wybierze najlepsze 
jej zdaniem zdjęcia, a ich autorzy otrzymają 
atrakcyjne upominki. 
Czekamy na Państwa fotografie. 

Urząd Gminy Chorkówka

ednym z ważnych elementów wpływa-Jjących na estetykę miejscowości jest 
niewątpliwe czystość. Walające się po uli-

cach, czy zalegające w rowach śmieci, nie przy-
noszą nam chluby. Dlatego na terenie wszyst-
kich miejscowości montowane są kosze na 
śmieci. Na te potrzeby zakupiono 60 koszy, 
które umieszczone zostaną w miejscach 
wskazanych przez sołtysów. Ponadto za-
kupiono dodatkowo 30 koszy, które zamonto-
wane zostaną przy wiatach przystankowych, 
tam gdzie stare kosze nie nadają się już do 
użytku. Liczymy na to, że nowe użytkowane 
będą zgodnie z ich przeznaczeniem. 
Ponadto, kiedy tylko warunki atmosferyczne 
pozwolą w Bóbrce, Zręcinie oraz Świerzowej 
Polskiej zamontowane zostaną duże tablice 
z informacjami dotyczącymi rozkładu ulic 
w tych miejscowościach. 

Urząd Gminy Chorkówka

Montowane są 
kosze na śmieci 

i tablice 
informacyjne

imowe utrzymanie dróg gminnych Zpolegać będzie głównie na zapewnie-
niu przejezdności poprzez odśnieża-

nie jezdni. Odśnieżanie uzależnione będzie od 
intensywności opadów śniegu. 
Zwalczanie śliskości i gołoledzi polegać będzie 
na posypywaniu jezdni mieszanką uszorstnia-
jącą  piasku i soli. 
Natężenie akcji zimowej uwarunkowane bę-
dzie wielkością ruchu drogowego na poszcze-
gólnych drogach gminnych dojazdowych do 
dróg o wyższej kategorii (powiatowych).
Usuwanie śliskości i gołoledzi prowadzone bę-
dzie głównie w obrębie skrzyżowań z innymi 
drogami, na odcinkach o pochyleniu podłu-
żnym powyżej 4%, w obrębie przystanków  
autobusowych i innych miejscach wyznaczo-
nych przez Zarządcę drogi. Posypywanie jez-
dni na całej szerokości będzie tylko w przypa-
dku wystąpienia gołoledzi. W sezonie zimo-
wym 2016/2017 tak jak to było w latach po-
przednich utrzymywaniem dróg gminnych na 
terenie gminy Chorkówka  zajmują się firmy, 
z którymi zostały zawarte umowy  na utrzyma-
nie dróg. 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych

aktywność i współpraca regionalna i kultywo-
wanie tradycji. Spośród tak wielu zgłoszonych 
do plebiscytu kół, Koło Gospodyń Wiejskich
z Kopytowej otrzymało nagrodę w kategorii 
aktywność i współpraca regionalna. Panie, 
które wzięły udział w gali odebrały okoliczno-
ściowy grawerton oraz nagrody rzeczowe. 
Podkarpacka Izba Rolnicza przyznała jeszcze 
jedną nagrodę, za współpracę i wspieranie 
KGW w działaniach na rzecz rozwoju obsza-
rów wiejskich oraz promowanie rodzimej 
tradycji i kultury, którą otrzymał Andrzej Ko-
niecki Wójt Gminy Chorkówka. Okoliczno-



zatrucia i ma negatywny wpływ na centralny układ 
nerwowy. Niekontrolowany proces spalania śmieci 
prowadzi do przedostania się do atmosfery związków 
nazywanych dioksynami i furanami związanych
z chorobami nowotworowymi. Powstają też koszty 
innego rodzaju: spalanie śmieci w domowych 
warunkach powoduje uszkodzenia instalacji i prze-
wodów kominowych  ( http://www.niepalsmieci.pl/).
Palenie śmieci w warunkach domowych jest wykro-
czeniem określonym w Ustawie o odpadach (art. 

191), za które można zostać ukaranym karą grzywny do 5 tys. zł lub 
nawet aresztu. 

Urząd Gminy Chorkówka
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Wolnoć Tomku w swoim domku to po-
wiedzenie, które doskonale znają wszyscy, 
a wzięło się z bajki Aleksandra Fredy o Pa-

wle i Gawle. To powiedzenie często wykorzystujemy
w sytuacji, kiedy chcemy dosadnie powiedzieć, że we wła-
snym domu możemy robić co chcemy, nie zważając na 
innych ludzi. Ta wolność ma jednak swoje granice, szcze-
gólnie wtedy, kiedy swoim postępowaniem narażamy  na 
niebezpieczeństwo nie tylko siebie i swoich domowni-
ków, ale także inne osoby. Kiedy tylko zbliża się sezon pa-
lenia w piecach, pojawi się śmierdzący problem. 
Śmierdzący, ponieważ wystarczy wyjść na zewnątrz, aby poczuć co nasi 
sąsiedzi palą w piecach. Często, ludzie wręcz maja kłopoty
z oddychaniem, ponieważ smród i duszący dym utrzymuje się
 w powietrzu bardzo długo. Dlaczego nie wolno palić śmieci w piecach? 
Chociażby dlatego, że to zanieczyszcza powietrze, którym oddychamy. 
Na temat zanieczyszczenia powietrza pisano i mówiono już tak wiele, że 
chyba ten temat wielu już spowszedniał. Jednak to nie jest tylko 
zanieczyszczenie powietrza, to przede wszystkim zagrożenie dla zdro-
wia! Skutki uboczne zanieczyszczenia powietrza nie zawsze są natych-
miastowe, nie zawsze są dla nas odczuwalne jednak toksyny, które 
dostają się do naszego organizmu  mają ogromny wpływ na zdrowie. 
Wielokrotnie zaczyna się od kaszlu, któremu towarzyszyć mogą duszno-
ści. Takie skażone powietrze jest szczególnie niebezpieczne dla dzieci.
Zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem siarki powoduje trudności 
w oddychaniu, tlenki azotu podrażniają płuca, tlenek węgla powoduje 

Nie pal śmieci w przydomowych piecach! 

listopada br. 8-osobowa grupa 
judoków UKS „Jasiołeczka” dzia-
łającego przy Gimnazjum w Świe-

rzowej Polskiej, razem z trenerem Piotrem 
Drozdem wzięła udział w XV Międzynaro-
dowym Turnieju Judo z Okazji Narodowego 
Święta Niepodległości, który odbył się w Je-
dliczu. Organizatorem zawodów był klub 
UKS „15” Krosno. Turniej odbył się w mocnej 
obsadzie 21 klubów z Polski m. in. z Rzeszowa, 
Jarosławia, Jasła, Kielc, Tarnowa, Krakowa, 
Lublina i Europy: Rumuni, Serbii, Węgier, 
Ukrainy i Słowacji. Zawodnicy naszego klubu, 
choć jeszcze z niewielkim stażem na macie, 
stawili czoła dużo bardziej doświadczonym 

Sukces judoków UKS „Jasiołeczka” Świerzowa Polska 
na Międzynarodowym Turnieju Judo

Dobrosława Samborowska - I miejsce Łukasz Drozd - III miejsce Kamila Zając - III miejsce 

Anna Wiśniowska- III miejse

Oliwier Jankowski - II miejsce 

przeciwnikom i przywieźli medale: Dobrosła-
wa Samborowska - I miejsce, Oliwier Janko-

wski - II miejsce, Kamila Zając - III miejsce, 
Anna Wiśniowska - III miejsce, Łukasz Drozd 
- III miejsce.
Gratulujemy!

UKS Jasiołeczka
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nazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie, 
miejsce II Julia Korzec, uczennica kla-
sy II B Gimnazjum im. Ignacego Łuka-
siewicza w Świerzowej Polskiej. Trze-
cią nagrodę przyznano Janowi Szuf-
licie uczniowi klasy III A, także z Gim-
nazjum w Świerzowej Polskiej. W tym 
roku, decyzją komisji konkursowej 
wydrukowane zostały dwa rodzaje 
kartek. 
Wszystkim uczestnikom serdecznie 
dziękujemy za udział w konkursie. 
Podziękowania składamy także na ręce 
szkolnych opiekunów konkursu.

Urząd Gminy Chorkówka
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"Mam zamiar cały czas doskonalić swoje umiejętności 
strzeleckie. Łączyć naukę, treningi, wolontariat i wojskowość..."

Monika Cisoń-Gierula: Witam Cię bardzo serdecznie i proszę 
powiedz kilka słów o sobie.
Szymon Sajdak: Witam serdecznie i dziękuję za zaproszenie. Nazywam 
się Szymon Sajdak, mam 16 lat i mieszkam w Żeglcach. Obecnie uczę się 
w I klasie Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Jedli-
czu. Moje zainteresowania skupiają się na sporcie - przede wszystkim na 
strzelectwie sportowym, ale także pasjonuje mnie historia i militaria.
Monika Cisoń-Gierula: Jak długo zajmujesz się tą dziedziną sportu? 
Co Cię zainspirowało?
Szymon Sajdak: Strzelectwem zajmuję się od 2011 roku. Zacząłem 
trenować jeszcze w szkole podstawowej. Na strzelnicę, w krośnieńskiej 
„Czternastce”  poszedłem z czystej ciekawości, aby zobaczyć czy uda mi 
się trafić do celu. Ponieważ bardzo mi się tam spodobało, zacząłem 
chodzić na treningi do Pana Antoniego Bykowskiego, który w tym 

 myśl starego przysłowia „Czym skorupka za młodu Wnasiąknie, tym na starość trąci”,  gmina Chorkówka zorga-
nizowała konkurs ekologiczny dla najmłodszych. Jak wia-

domo najmłodsi uczą się pewnych zasad postępowania, nabywają cech
i przyzwyczajeń, którymi będą kierować się w dorosłym życiu. Dlatego 
ważne jest, aby od najmłodszy lat uczyć ich prawidłowych zachowań. 
Wielu wydawać by się mogło, że przecież już tyle na temat segregacji 
śmieci powiedziano, że każdy wie jak to robić. Niestety pomimo szeroko 
zakrojonej akcji edukacyjnej  gmina wciąż musi walczyć z dzikimi 
wysypkami śmieci, które pojawią się jak grzyby po deszczu. 
Dzieci miały za zadanie stworzyć obrazek do hasła konkursowego 
”Dzieci potrafią segregować śmieci”. Na konkurs wpłynęło 94 prace, 
bardzo zróżnicowane pod względem wykonania, techniki, a co najwa-
żniejsze wyobraźni autora. Praca musiała spełniać kilka warunków tech-
nicznych, ponieważ na podstawie wybranego przez komisję projektu 
powstały puzzle dla dzieci. Przy tak sporej ilości prac, zawsze jest kłopot 
kogo wyróżnić. Tym razem wśród nagrodzonych znaleźli się: Aleksan-
dra Podkul uczennica klasy III B, Szkoły Podstawowej im. św. Jana 
Kantego w Zręcinie. To właśnie praca Aleksandry wydrukowana została 
w formie puzzli. Ponadto wyróżniono: Maję Biedroń uczennicę kl. II A 
Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych
w Kopytowej, Dariusza Słotę ucznia kl. II Szkoły Podstawowej  wcho-

Konkurs „Dzieci potrafią segregować śmieci”

dzącej w skład Zespołu Szkół w Chorkówce oraz Arkadiusza Świebodę
i Natalię Szumlańską  uczniów kl. III B Szkoły Podstawowej im. św. Jana 
Kantego w Zręcinie. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody 
rzeczowe, które pozwolą im rozwijać swoje pasje związane z pracą 
twórczą. Serdecznie gratulujemy! 

Urząd Gminy Chorkówka

To już II Edycja Konkursu na 
Kartkę Świąteczną, którego 
celem jest stworzenie niepo-

wtarzanej kartki, a także zachęcenie 
dzieci i młodzieży do pracy twórczej. 
Każda edycja kierowana jest do innych 
grup wiekowych. Tym razem twórczo 
mogli wykazać się gimnazjaliści, 
którzy tworzyli projekt kartki bożo-
narodzeniowej. Na konkurs wpłynęło 
trzydzieści prac. Komisja konkursowa 
stanęła przez trudnym zadaniem wy-
łonienia tej pracy, na bazie której po-
wstać miała kartka gminna. Wybrano 
trzy prace. Miejsce pierwsze zajęła Ju-
lita Zawisza uczennica klasy III A Gim-

II Edycja Konkursu na Kartkę Świąteczną

Miejsce II
Julia Korzec

Miejsce III
Jan Szuflita
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czasie był również moim nauczycielem w-f. Potem kontynuowałem 
naukę w Gimnazjum nr 3 w Krośnie, w klasie sportowej o profilu 
strzelecko-siatkarskim oraz zapisałem się do Uczniowskiego Klubu 
Strzeleckiego „Olimpijczyk 143” Krosno.
Monika Cisoń-Gierula: Gdybyś mógł powiedzieć, kto był tą osobą, 
która zainspirowała Cię najbardziej do tego, abyś uprawiał ten 
właśnie sport?
Szymon Sajdak: Najbardziej do uprawiania tego sportu zainspirował 
mnie, a raczej umocnił w przekonaniu, że warto, Pan Trener Antoni 
Bykowski, który zawsze jest w stanie mi pomóc, wyjaśnić i służyć swoim 
wsparciem i radą.
Monika Cisoń-Gierula: Czy wiążesz ze sportem swoją przyszłość?
Szymon Sajdak: Tak oczywiście. Mam zamiar cały czas doskonalić swo-
je umiejętności strzeleckie. Łączyć naukę, treningi, wolontariat i woj-
skowość tak jak do tej pory.
Monika Cisoń-Gierula: Największe marzenie związane z Twoją 
dyscypliną?
Szymon Sajdak: Zdecydowanie moim największym marzeniem jest 
powołanie mnie do Kadry Narodowej i wzięcie udziału w Igrzyskach 
Olimpijskich organizowanych w 2020 roku w Tokio. Jednak to bardziej 
„przyziemne” marzenie związane jest z zakupem własnego, profesjonal-
nego karabinu pneumatycznego (dla zainteresowanych - FWB 700 
ALU), gdyż do tej pory korzystam ze wspólnego sprzętu klubowego. 
Karabin tego rodzaju jest dość kosztowny, jego cena wynosi od 7 do 15 
tysięcy zł. Mam już trochę funduszy na ten cel, ale to wciąż za mało.
Monika Cisoń-Gierula: Opowiedz czytelnikom o swoich najwię-
kszych sukcesach i osiągnięciach związanych ze sportem?
Szymon Sajdak: Do moich największych osiągnięć należy zdobycie 
medali podczas: Mistrzostw Polski Gimnazjów w Białymstoku (2x 
srebro); Ogólnopolskie Podziemne Zawody Strzeleckie w Bochni (2x 
złoto, 1x srebro);Hard Trick (zdobycie trzech 
medali) na Międzywojewódzkich Zawodach 
Kwalifikacyjnych do Finału Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży w Starachowicach (1x 
srebro, 2x brąz); Ogólnopolski Memoriał im. 
Jana Barana w Krośnie (2x złoto, 2x srebro, 1x 
brąz); Międzywojewódzki Memoriał im. 
Bogusława Dziury w Jedliczu (4x złoto, 3x 
srebro, 2x brąz); Wojewódzkie Mistrzostwa 
LOK w Tarnowie (2x złoto, 1x srebro); I, II, III 
Runda Ligi Podkarpackiego Związku Strze-
lectwa Sportowego w Rzeszowie (3x złoto, 2x 
srebro, 1x brąz); Wojewódzkie Zawody 
Młodzików i Juniorów Młodszych w Strze-
lectwie Sportowym Open w Przemyślu (2x 
srebro, 1x brąz); Ogólnopolskie Zawody Internetowe „Strzelanie w Sie-
ci” w Warszawie, Bydgoszczy, Gdyni  (1x srebro, 5m. w Super Finale); 
Międzywojewódzkie Mistrzowska Młodzików w Starachowicach (2x 
srebro);
Zdobyłem również wyróżnienia i dyplomy podczas: Międzynarodo-

wych Zawodach Strzeleckich Polish Open Kaliber, Finału Ogólno-
polskiej Olimpiady Młodzieży we Wrocławiu, Mistrzostw Polski 
Młodzików w Ustce,
To były większe osiągnięcia sportowe - za całokształt pracy zostałem 
także parokrotnie nagrodzony przez Pana Prezydenta Miasta Krosna. 
Do 2016 roku byłem członkiem Kadry Województwa Podkarpackiego 
w Strzelectwie Sportowym, a od 2016 roku jestem członkiem Kadry 
Województwa Małopolskiego w Strzelectwie Sportowym.
Na swoim koncie mam 67 medali, ok 100 tytułów indywidualnych jak
 i drużynowych. 
Monika Cisoń-Gierula: Ile czasu poświęcasz na treningi i gdzie one 
się odbywają?
Szymon Sajdak: Staram się trenować codziennie, niestety ze względu 
na dużą ilość innych obowiązków nie zawsze mi się to udaje. Jeden 
trening zajmuje mi ok. 2 godzin. Najczęściej trenuję w trzech miejscach:
 Strzelnica w MZSzOI w Krośnie, Strzelnica w LO w Jedliczu, Strzelnica 
TKS LOK w Tarnowie.
Trening strzelecki bardzo różni się od innych. Często to walka z samym 
sobą, czyli najgorszym przeciwnikiem, uspokojenie się po całym dniu, 
skupienie tylko na jednym celu - na oddaniu jak najlepszych strzałów. 
Nawet najmniejszy błąd, zdenerwowanie czy roztargnienie w ułamku 
sekundy powoduje oddanie gorszego strzału. W mojej konkurencji 
KPN 40 Junior Młodszy oddaję 40 strzałów, jeśli choć jeden z nich 
będzie gorszy to często jest to równoznaczne z utratą medalu. 

Monika Cisoń-Gierula: Wiem, że sport to nie jedyne Twoje zajęcie, 
jesteś także wolontariuszem. Opowiedz o swojej działalności.
Szymon Sajdak: Bardzo chętnie angażuję się w różne akcje charytaty-
wne, sprawia mi to dużą radość szczególnie, gdy są one związane z moim 
sportem. Byłem wolontariuszem na Półfinałach Mistrzostw Polski dla 
Osób Niewidomych i Słabowidzących w Strzelectwie Sportowym oraz 
na Mistrzostwach Polski w Strzelectwie Sportowym dla Osób po Tran-
splantacji. Cieszę się, że mogłem pomóc innym w udowodnieniu tego, że 
w sporcie ograniczenia nie istnieją. Możliwość obserwowania zmagań 
ludzi z własnymi słabościami, z czynnościami, które osobom pełnospra-
wnym nie sprawiają żadnych trudności, wywarła na mnie duże wrażenie. 
Mam dla nich ogromny podziw i uznanie.
Monika Cisoń-Gierula: Czy w tak napiętym terminarzu jest czas 
jeszcze na dodatkowe zainteresowania i pasje? 
Szymon Sajdak:  Szkoła, treningi oraz dojazdy zajmują mi wiele czasu. 
Do domu docieram ok godziny 16-tej i poza nauką mam już niewiele 
czasu dla siebie. Dodatkowe obowiązki wynikają także z profilu mojej 
klasy. Niektóre weekendy spędzam poza domem na zawodach, a w roku 
szkolnym wyjeżdżam dodatkowo na zgrupowania i obozy sportowe. 
Bardzo  pomagają mi rodzice, zawożą mnie na niektóre zawody, czasami 
pokrywają koszty startu. W tygodniu, gdy tylko mogę, staram się 
posługiwać w kościele parafialnym w Żeglcach, gdzie jestem lektorem.

XI Memoriał B. Dziury - 
podium

XXIV Memoriał im. Jana Barana

Trening klasy wojskowej 2016



wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.
„Lekcje RP mają jeden zasadniczy cel - mają pokazać, że to, co się wydarzy-ło w 
przeszłości, to nie jest tylko archiwum, ale za tym kryją się wiedza i doś-
wiadczenie, z których możemy skorzystać” - oświadczył podsekretarz stanu
 w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski.
Organizatorem naszego pobytu w stolicy była Fundacja PGNiG im. 
Ignacego Łukasiewicza w Warszawie.

ZSiP Bóbrka

10 Edukacja

asza szkoła w październiku zgłosiła swój udział w ogólno-Npolskim projekcie edukacyjnym „Być jak Ignacy”.  Mieszkamy 
w Bóbrce kolebce przemysłu naftowego, więc zostaliśmy zapro-

szeni do Warszawy, aby wypromować program i zachęcić inne szkoły do 
wzięcia w nim  udziału. 
 25.10.2016r. o godz. 10.48 trzy uczennice z naszej szkoły wzięły udział 
w programie telewizyjnym Pytanie na śniadanie. I chociaż występ przed 
kamerami trwał kilka minut, to samo wejście do budynku TV na ul. Woro-
nicza, przygotowania w garderobie, spotkanie znanych aktorów i redakto-
rów,  pozostawiły  niezatarte wspomnienia.
Tego samego dnia o godz. 14.00 delegacja naszej szkoły wzięła udział 
w Lekcji RP pt. „Polscy wynalazcy. Polskie wynalazki”. Spotkanie, które od-
było się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, poświęcone było przeszłości 
polskiej wynalazczości oraz współczesnym możliwościom w zakresie 
innowacyjności.
Na Lekcji RP nasza delegacja znalazła się wraz z uczniami z Krosna, Su-
wałk, Piły i Turka. To dla nas wielkie wyróżnienie, które zawdzięczamy 
patronowi, Ignacemu Łukasiewiczowi - twórcy lampy naftowej, jednemu
z najbardziej znanych polskich wynalazców.
„Jest w nas gen wynalazczości. Niezwykle ważne byśmy go w sobie potrafili 
odnaleźć sięgając do tych, którzy zrobili to przed nami. Myślę, że ten gen - 
mimo zawieruch wojennych - przetrwał z tradycji matematycznej szkoły 
lwowskiej, z której wyrośli ci, którzy odszyfrowali Enigmę, aby przyspieszyć 
zakończenie II wojny światowej” - mówiła do uczniów obecna na Lekcji RP 

„Uczennice z Bóbrki  w TVP i Pałacu Prezydenckim”

oznanie uliczek Barcelony stało się dla mnie możliwe dzięki Pudziałowi w programie Erasmus+. Jako jedna z realizatorek pro-
jektu „Języki obce - uczymy nowocześnie i z pasją” w Gimnazjum 

im. Jana Pawła II w Zręcinie, w październiku br. wzięłam udział
 w tygodniowym kursie doskonalącym dla nauczycieli w Hiszpanii. 
Organizatorem mojego szkolenia o tematyce „Social Media in the 
Classroom” była włoska organizacja, Teacher Academy - Europass Centro 
Studi Europeo z siedzibą we Florencji. Zajęcia miały charakter warsztatów 
i odbywały się w międzynarodowej grupie nauczycieli m.in. z Cypru, Turcji 
i Finlandii. To pozwoliło na poznanie systemów edukacji w tych krajach, na-
wiązanie współpracy oraz sprzyjało doskonaleniu komunikacji w języku 
angielskim. Celem kursu było poznanie innowacyjnych metod nauczania
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyj-
nych i mediów społecznościowych. 
Podczas zajęć uczestnicy poznali sposoby praktycznego wykorzystania po-
tencjału urządzeń mobilnych w procesie nauczania, nauczyli się tworzyć 
interaktywne quizy oraz projektować graficzne chmury wyrazów. Kursanci 
uaktualnili wiedzę na temat publikowania i udostępniania zdjęć i filmów
w serwisach społecznościowych. Nowością było tworzenie mówiącego awa-
tara i projektowanie blogów. 
Podczas mobilności, uczestnicy biorą udział w zajęciach, jednak pobyt za 
granicą to także okazja do poznania kultury, języka i ciekawych miejsc. Sto-
lica Katalonii jest wyjątkowa pod tymi względami i nie bez powodu zalicza-
na jest do najpiękniejszych miast Europy. 
Barcelona to przede wszystkim Gaudi - najwybitniejszy architekt epoki 
modernizmu i jego fantazyjne budowle takie jak: Casa Batllo przypomi-
nająca smoka, pofalowana Casa Milla, najdłuższa na świecie ławeczka
 w Parku Guell czy mozaikowa salamandra - symbol miasta. Jedną z ikon jest 
również wyjątkowa, wciąż nie ukończona świątynia Sagrada Familia, której 
Gaudi poświęcił 43 lata życia. 
Magia Barcelony działa również na kibiców piłkarskich z powodu słynnej 
„Dumy Katalonii” - FC Barcelony oraz stadionu Camp Nou. Barcelona to 
także kilometry piaszczystych plaż, nadmorskie promenady czy zatłoczona 
ulica La Rambla, pełna straganów z pamiątkami i ulicznych artystów. Nie 

Z Erasmusem do Barcelony

można także pominąć nocnego pokazu imponującej fontanny Font Magica. 
Ciekawa architektura, urokliwe uliczki dzielnicy Barri Gothic, parki pełne 
zieleni i palm, a przede wszystkim typowa, południowa mentalność 
mieszkańców tworzą niepowtarzalną atmosferę.
Wyjazd do Hiszpanii w ramach programu Erasmus+ zaoferował mi wiele 
korzyści - szkolenie to nie tylko rozwój zawodowy i wzbogacenie warsztatu 
pracy, ale tak naprawdę zmiana podejścia do nauczania, otworzenie się na 
nowoczesne technologie oraz inspiracje i pomysły na rozbudzanie kreatyw-
ności uczniów. Zdobyte umiejętności pozwolą mi nie tylko na wprowadze-
nie na lekcjach atrakcyjnych metod, ale będą pomocne przy realizacji kolej-
nych projektów edukacyjnych i organizacji różnych wydarzeń szkolnych. 
Jeśli zaś chodzi o pozostałe aspekty wyjazdu, czyli sam pobyt i zwiedzanie 
Barcelony, to zdecydowanie popieram stwierdzenie że podróż to jedyny 
wydatek, który czyni człowieka bogatszym. Nowe doświadczenia, smaki 
kuchni hiszpańskiej, masa fotografii z miejsc znanych dotąd tylko z książek 
podróżniczych czy Internetu, wreszcie nowe przyjaźnie i znajomości to coś, 
co jest bezcenne i zostaje na długo w pamięci.

Karolina Sznajder
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie 
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października 2016 roku członkowie Koła Przyjaciół Romów  
„Romano Iło” uczestniczyli w wycieczce do Rabki - Zdroju. 
Pierwszym założeniem wyprawy było zwiedzanie Muzeum Wła-

dysława Orkana, które mieści się w XVII wiecznym drewnianym kościółku. 
Wycieczkowicze z zaciekawieniem obejrzeli największy zbiór w Polsce 
światków ludowych, eksponaty związane z rzemiosłem rzeźbą i malarst-
wem, strojami ludowymi oraz gospodarstwem ludowych twórców z terenu 
Podhala, Orawy i Gorców. Ich uwagę zwróciły kamienna kropielnica z datą 
z 1839 r., zabytkowe organy w stylu rokoko oraz piękne polichromie
w drewnianym ołtarzu głównym. Największe wrażenie wywarła rzeźba 
Chrystusa Frasobliwego. Nawet Picasso był pod jej wrażeniem. Powiedział 
o niej: „Gdyby wybuchła kolejna wojna światowa i z powierzchni Ziemi 
zniknęłyby wszystkie stworzone przez człowieka dzieła z wyjątkiem Chry-
stusa Frasobliwego…, to ta jedyna rzeźba mogłaby śmiało zaświadczyć
 o genialności ludzkiej rasy.” 
Dalszym celem podróży była wyprawa do parku rozrywki ,,Rabkoland”. 
Młodzi podróżnicy zwiedzili tam Odwrócony Dom, Muzeum Rekordów
i Osobliwości oraz Muzeum Orderu Uśmiechu. Odważni mieli okazję 
podziwiać panoramę Rabki z Diabelskiego Młyna Widokowego, szaleć 
wirującym z dużą prędkością pociągiem, oraz przeżyć chwilę grozy
w Pałacu Strachu. Najmłodszym dzieciom dużo frajdy i radości sprawiła 
wyprawa do ,,Domu Śmiechu”, spływ gondolami, bajeczne karuzele, 
dmuchane pałace, zjeżdżalnie, ruchoma zagroda i mówiące bajkowe 
postacie. 
Kolejną atrakcją było zwiedzanie Muzeum Górali i Zbójników. To 
wyjątkowe miejsce, do którego powinien trafić każdy odwiedzający Rabkę- 
Zdrój. To jedyna nowoczesna, interaktywna i multimedialna wystawa o tej 
tematyce w Małopolsce! Młodsi mogli spróbować góralskiego komfortu
i doświadczalnie poznać jak dawniej radzono sobie z codziennymi 
czynnościami. Weszli również w świat zbójników, gdzie czekały skarby do 
odkrycia - wytrwali zdobyli Odznakę Tropiciela Zbójników! Starsi poczuli 
klimat zabytkowej chałupy góralskiej, zobaczyli ekspozycję etnograficzną 

Wycieczka Koła Przyjaciół Romów ,,Romano Iło” 
do Rabki Zdroju
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wzbogaconą o ciekawe multimedia. Poznali też nietuzinkową twórczość 
Jana Fudali - Jaśka z Gorców. Dużą atrakcją w Muzeum Zbójników i Górali 
okazały się kreatywne warsztaty w Chacie Artystycznych Przygód. Z po-
śród propozycji Chaty uczniowie wybrali malowanie pamiątek regional-
nych - ciupag, drewnianych serc i ptaszków, korali góralskich. Z pasją two-
rzyli małe ,,dzieła” plastyczne, które z radością zabrali na pamiątkę. 
Zmęczeni natłokiem wrażeń, w wyśmienitych humorach udali się do domu. 
W drodze powrotnej przyjaciele Romów śpiewali piosenki z repertuaru na 
,,cygańską nutę”. Wyprawa stała się wspaniałym środkiem integrującym 
dzieci romskie z polską społecznością szkolną, przełamującym bariery 
,,inności”. Zorganizowana została dzięki dotacji Ministra Administracji
i Cyfryzacji w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce, 
w ramach którego w Zespole Szkół Publicznych w Kopytowej prowadzone 
jest od 2003 r. Koło Przyjaciół Romów ,,Romano Iło”. Wycieczkę 
zorganizowała nauczycielka Pani Bożena Pęcak - opiekunka i założycielka 
Koła Przyjaciół Romów ,,Romano Iło”, przy współpracy nauczycieli ZSP
w Kopytowej oraz opiekunek romskich.               

Bożena Pęcak
nauczyciel ZSP w Kopytowej

odny stał się ostatnio zdrowy styl życia, to znaczy odpowie-Mdnia dieta, ruch na świeżym powietrzu i unikanie stresów. 
Prawidłowe nawyki żywieniowe, sportowe i higieniczne należy 

kształtować od najwcześniejszego dzieciństwa w domu, a następnie konty-
nuować w szkole. W trosce o zdrowe żywienie dzieci i młodzieży powstał 
ogólnoeuropejski program „Śniadanie Daje Moc”, do którego również 
przystąpiły polskie szkoły.
Dnia 6 listopada 2016 Szkoła Podstawowa w Świerzowej Polskiej zorgani-
zowała imprezę upowszechniającą wiedzę na temat zdrowego stylu życia. 
W akcji wzięły  udział dzieci z klas 0-3. Należy podkreślić duże zaangażo-
wanie rodziców i pomoc okolicznych przedsiębiorców. Maluchy z przydzie-
lonych im ról wywiązały się znakomicie. W ciekawej słowno-zabawowej 
formie i łatwych konkursach przyswajały najważniejsze informacje 
o zawartości i znaczeniu śniadania w codziennym żywieniu i jego wpływie 
na wszechstronny rozwój dziecka. Zwróciły też uwagę na walory zdrowotne 
czystej wody, warzyw i owoców. Nie zapomniały o konieczności 

Śniadanie daje moc !!!

przestrzegania zasad higieny i uwydatniły rolę ruchu na świeżym powietrzu.
Dorota Hajdamowicz

ZS Świerzowa P.

ie do przecenienia jest rola, jaką  w wychowaniu i rozwoju Nczłowieka i to już od najmłodszych lat, odgrywa kontakt z ksią-
żką. Jak wiadomo, rozwija wrażliwość i wpływa na rozwój 

intelektualny młodego słuchacza i czytelnika. Rozumiejąc to i doceniając - 
nasze przedszkole, w ramach społecznej kampanii „Cała Polska czyta dzie-
ciom”, zapoczątkowało serię spotkań „Rodzice czytają - dzieci słuchają”.
W ramach realizowanego cyklu spotkań z książką nauczyciele we wszy-

"Rodzice czytają, dzieci słuchają”
stkich grupach codziennie czytają dzieciom bajki. Przedszkolaki uczą się 
szanowania książek, poznają otaczający świat roślin i zwierząt. Rozwijają 
zainteresowania czytelnicze.
Raz w miesiącu do akcji włączają się również rodzice. Przychodząc do grupy 
swojej pociechy, z zaangażowaniem przybliżają przedszkolakom świat bajek 
i książek, rozmawiają o bohaterach opowiadań, ich przygodach, czytają 
wiersze. Są to chwile bardzo przez dzieci wyczekiwane, zarówno dla całej 
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lasa II Szkoły Podstawowej w Fali-Kszówce w bieżącym roku szkolnym 
2016/2017 przystąpiła do tworzenia 

klasowej gazety. Każdy chętny uczeń jest twór-
cą jednej strony. Tematyka czasopisma dotyczy 
między innymi: powitania pór roku, wydarzeń 
okolicznościowych, świąt, zwyczajów i tradycji 
ludowych. 
Uczniowie umieszczają w różnych kącikach 
czasopisma informacje, ciekawostki, przysło-
wia, krzyżówki, wiersze, rymowanki oraz kolo-
rowe ilustracje. Do tej pory ukazały się już 
4 numery „Przyjaznej Gazety”:  nr 1 - Jesień, nr 

„Mali redaktorzy” w Szkole Podstawowej w Faliszówce

2 - Dzień Edukacji Narodowej, nr 3 - Święto 
Zmarłych,  nr 4 - Narodowe Święto Niepodle-
głości. 
Prace uczniów są eksponowane w sali lekcyjnej 

klasy II oraz na stronie internetowej szkoły.

SP Faliszówka

grupy, która chętnie i uważnie słucha nowych bajek i dla dziecka, którego 
rodzic nas odwiedza - bo to duma, wyróżnienie i przywilej. Pierwsza na 
ochotnika już we wrześniu zgłosiła się Przewodnicząca Rady Rodziców, 
Monika Magdziak, mama Ani, dając dobry początek naszej akcji. Za nią 
kolejno przedszkolaki gościły innych rodziców. Mała publiczność z chęcią 
słuchała, niecierpliwie czekała na możliwość obejrzenia obrazków i oczywi-
ście kolejne spotkanie. Dziękujemy wszystkim za dobre chęci, zaangażowa-
nie, poświęcony czas i za przygotowane niespodzianki. Do końca roku 
szkolnego zostało jeszcze kilka długich miesięcy. Mamy nadzieję, że w raz
z nastaniem kolejnego miesiąca będą włączać się następni rodzice i wspól-
nie zaszczepimy w dzieciach nawyk czytania książek, a w przyszłości stanie 
się to pasją naszych wychowanków.

 Rada Pedagogiczna  
Samorządowego Przedszkola w Zręcinie 

„Erasmus+”   Polska-Portugalia-Włochy
d 30 listopada do 4 grudnia 2016 roku dwuosobowa delegacjaOUrzędu Gminy Chorkówka wzięła udział w pierwszym mię-
dzynarodowym spotkaniu w ramach programu Erasmus +, które 

miało miejsce w Reggio di Calabria we Włoszech.
Partnerami projektu są: Portugalia, Polska i Włochy. Polskę reprezentuje 
Urząd Gminy Chorkówka, Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Kro-
śnie oraz Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku. Przedstawicielami na-
szej gminy byli z-ca wójta - Dariusz Bator oraz Magdalena Harmata - praco-
wnik UG. Celem projektu o nazwie „A school for tomorrow’s Europe”, któ-
rego realizacja potrwa dwa lata, jest wypracowanie wspólnego modelu dzia-
łań, zarówno władz samorządowych jak i instytucji edukacyjnych, w zakre-
sie podniesienia motywacji uczniów do uczestnictwa w zajęciach poprzez 
sztukę (np. malarstwo, rzeźbę, architekturę itp.). W jego końcowym etapie 
wszyscy uczestnicy, na podstawie doświadczeń w swoich krajach opracują 
wspólnie dwa podręczniki (jeden dla nauczyciela, drugi dla ucznia), 
w których zawarte będą wskazówki jak zmotywować uczniów do uczestnic-

twa w zajęciach szkolnych oraz jak zachęcić ich do dalszej edukacji. 
Wymiana doświadczeń, jaka nastąpiła podczas pierwszego z ośmiu zap- 
lanowanych spotkań oraz przeprowadzone rozmowy z władzami lokalnymi 
danych państw i nauczycielami szkół biorących udział w projekcie, była cen-
nym źródłem inspiracji, a zdobyta wiedza i umiejętności zostaną 
wykorzystane w dalszej pracy podczas realizacji projektu.
Urząd Gminy Chorkówka wraz z ZSKU oraz Krośnieńskim Uniwersy-
tetem Trzeciego Wieku będzie gospodarzem kolejnego międzynarodo-
wego spotkania, które ma mieć miejsce w Krośnie w lutym 2017 r.
Jesteśmy przekonani, że udział w projekcie wzbogaci uczestników w liczne 
doświadczenia oraz wzmocni wrażliwość międzykulturową potrzebną do 
adaptowania się do warunków życia i pracy zarówno na lokalnym jak i euro-
pejskim rynku pracy.
Projekt w całości finansowany jest z funduszy Unii Europejskiej.

Urząd Gminy Chorkówka
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Gdzie wspólnota, tam radość i satysfakcja

Wierszem Marii Konopnickiej dn. 17.11.2016r. rozpoczęto 
obchody Święta Niepodległości w naszej szkole tj. w Szko-
le Podstawowej w Chorkówce. Było to prawdziwie wielkie 

wydarzenie środowiskowe, bo było wspaniałym przeżyciem dla 
wykonawców i widzów. Swoją obecnością zaszczycili nas rodzice 

listopada Święto Odzyskania Niepodległości najważniejsze 
polskie święto narodowe związane z odzyskaniem w 1918 
roku - po 123 latach zaborów - niepodległości!

Pamiętając o tym, uczniowie klas III a i III b pragnęli obudzić naszą  
wrażliwość emocjonalną na istotę obchodów świąt narodowych i przy-
pomnieć odwieczne znaczenie słowa Ojczyzna. W pięknym artysty-
czno- historycznym widowisku, opracowanym przez nauczycieli: 
J.Cieślik, M. Lipińską, A. Prorok, A. Dubis i P. Węgrzyna mogliśmy 
usłyszeć  prawdę o tym, jak trudne były drogi Polaków i Naszego Kraju 
do Wolności! Aktorzy zabrali nas daleko… odkrywali czarne i jasne 
zakamarki przeszłości. Niezwykłe daty, niezwykłe chwile, niezwykłe 
przeżycia… „ku pokrzepieniu serc” każdego Polaka. Roztańczony 
korowód polskości malował przed nami upadki i wzniosłe karty naszej 
bogatej historii. W pięknej biało-czerwonej oprawie scenicznej, 
bogactwie historycznych rekwizytów oraz strojów „z epoki” - w aranża-
cji poetycko-patriotycznej- tańcem, wierszem i przepięknym śpiewem 
wędrowaliśmy wspólnie ku odzyskaniu… upragnionej Niepodległości! 
Warto się czasem zasłuchać…we wspólnie odśpiewany hymn, rotę, w da-
lekie echa pieśni ułańskich, „odtańczyć” krakowiaczki, poczuć szum
i łopot Biało- Czerwonej, na nowo budować swoją tożsamość, szczerze  
wyznając za poetą; „Kto ty jesteś? - Polak mały!” Warto się czasem 
zasłuchać … w ciszę- bo tam zapisane są  „przodków marzenia, wszystkie 
tęsknoty bóle i cierpienia, i słowa trzy, które przez pokolenia szły: BÓG, 
HONOR, OJCZYZNA.” Dziękując za wzruszające chwile, piękny - 
przebogaty i wielobarwny program- przyłączamy się Wszyscy do 
szczerych deklaracji , płynących wprost z serc naszych artystów; „ Jedna 

jest Polska- cały do Ciebie należę”! Słowa uznania należą się także 
Rodzicom, Dziadkom, którzy wspierali tę uroczystość swą żywą 
obecnością i emocjonalnym udziałem w tym patriotycznym święcie! Za 
wspaniałe i wzruszające doznania- obok gromkich braw - składamy 
naszym wykonawcom i autorom uroczystości - piękne PODZIĘKO-
WANIA! Motto dzisiejszej akademii „ Ojczyzna wolna - pradawne 
hasło, Oby w nas nigdy nie zgasło”! - zapewne pozwoli nam - ubranym 
w biel i czerwień, świętować 11 listopada w poczuciu dumy i godności 
narodowej, wierząc… myślą prostą: „ Żeby Polska była…Polską!”

Ewa Krzywda
SP Świerzowa Polska 

Święto Odzyskanie Niepodległości w SP w Świerzowej P. 

Dziesiąta rocznica nadania 
Gimnazjum w Zręcinie im. Jana Pawła II

października br. był dniem niezwykle uroczystym dla spo-
łeczności szkoły. Obchodziliśmy dziesiątą rocznicę nadania 
Gimnazjum w Zręcinie imienia Jana Pawła II. Uroczystość 

rozpoczęła się odsłonięciem okolicznościowej tablicy pamiątkowej, 
której dokonali: Podkarpacki Wicekurator Oświaty, piastujący stano-
wisko dyrektora zręcińskiego gimnazjum w latach ubiegłych:  Andrzej 
Koniecki, Małgorzata Stańco oraz obecny dyrektor szkoły Paweł Przeta-
cznik. Tablicę poświęcił ks. Sebastian Lasota, po czym zebrani udali się 
na salę gimnastyczną, gdzie, po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu 
hymnu szkoły, uczniowie klas pierwszych złożyli uroczystą przysięgę, 
ślubując sumienność w wypełnianiu obowiązków uczniowskich oraz 
godne zachowanie w duchu wartości patrona szkoły. W przededniu 
Dnia Papieskiego, gimnazjaliści przypomnieli zebranym najważniejsze 
przesłania Ojca Świętego w formie koncertu „Gdzie jesteś źródło”. Mło-
dzież zaprezentowała recytacje i utwory wokalne pod kierunkiem i na 
podstawie scenariusza opracowanego przez Alicję Zając. Scenografię, 
która nawiązywała do leśnej przyrody przygotowała Beata Kozubal, 
prezentację multimedialną opracowała Karolina Sznajder, zaś nad 
stroną techniczną czuwał Rafał Wójtowicz. Po zakończeniu występu, 
Dyrektor Gimnazjum wręczył nauczycielom i pracownikom szkoły 
nagrody, doceniając i wyróżniając ich pracę. Zaproszeni goście także 
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zabrali głos, przekazując słowa podziękowania za zaproszenie i życzenia 
dalszej owocnej pracy. Na koniec uroczystości, przedstawiciele Samo-
rządu Uczniowskiego złożyli życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej, wręczając pedagogom symboliczną różę jako wyraz wdzięczności za 
przekazywaną wiedzę.

Gimnazjum w Zręcinie

„A jak ciebie kto zapyta:
Kto ty taki, skąd ty rodem?
Mów, żeś z tego łanu żyta,

Żeś z tych łąk, co pachną miodem”.
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 lat temu Polska odzyskała niepodległość, stała się wolnym
 i suwerennym państwem. Z tej okazji 11 listopada 2016 roku 

dzięki zaangażowaniu proboszcza parafii pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Bóbrce oraz Zespołu Szkół i Placówek w Bóbrce 
odbyły się obchody Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystości 
rozpoczęły się Mszą Świętą, którą w intencji Ojczyzny odprawił ksiądz 
Stanisław Babiarz - proboszcz naszej parafii. 
W słowie Bożym kapłan nawiązał do najważniejszych wartości patrioty-
zmu: "Bóg, Honor i Ojczyzna, nie ma wolności bez Boga i bez wiary,
a historia Polski nierozerwalnie związana jest z wiarą chrześcijańską już 
od 966 roku". W 1050 rocznicę Chrztu Polski w sposób szczególny dzię-
kujemy Panu Bogu za wolną i niepodległą Ojczyznę. 
We Mszy Świętej udział wzięli parafianie oraz zaproszeni goście. Dalsza 
część uroczystości miała miejsce w sali Domu Ludowego w Bóbrce.
Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek w Bóbrce - Helena Nowak powitała 
zaproszonych gości: Wójta Gminy Chorkówka Andrzeja Konieckiego, 
dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce Bogusława Packa, 
radnych Gminy Chorkówka: Tadeusza Malika, Andrzeja Wierdaka
i Bogumiła Świątka oraz sołtysa i prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 
Bóbrka Stanisława Czarnotę oraz wszystkich zgromadzonych. 
Następnie wprowadzono poczet sztandarowy Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Bóbrce i odśpiewano hymn państwowy. Część artystyczną 
rozpoczęto polonezem w wykonaniu Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca 
"Bobrzanie" przy akompaniamencie Kapeli Ludowej "Bobrzanie". Pie-
śni patriotyczne wykonał Zespół Śpiewaczy "Bobrzanie" wraz z kapelą. 
Uczniowie Zespołu Szkół i Placówek w Bóbrce, w formie koncertu 
słowno-muzycznego, przedstawili historię naszej Ojczyzny od pier-
wszego rozbioru Polski po dzień odzyskania niepodległości. Wszystkie 
pieśni patriotyczne w wykonaniu uczniów budziły wiele emocji i cisnęły 
się same na usta. Największy aplauz i wzruszenie wzbudziła pieśń "Żeby 
Polska była Polską" w wykonaniu uczniów oraz naszego księdza probo-
szcza. W finale Zespół Pieśni i Tańca "Bobrzanie" zatańczył mazura po 
czym wszyscy obecni zaśpiewali pieśń "Kwiaty Polskie". Na zakończenie 
uroczystości, ksiądz proboszcz porwał wszystkich do wspólnego 
śpiewania pieśni patriotycznych. 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bóbrka składa serdeczne podziękowanie 
księdzu proboszczowi Stanisławowi Babiarzowi, dyrektor Helenie 
Nowak, nauczycielom Zespołu Szkół i Placówek w Bóbrce - a w szcze-
gólności Teresie Jasłowskiej, Renacie Cichoń i Agnieszce Prorok, 
uczniom Zespołu Szkół i Placówek w Bóbrce, Zespołowi Pieśni i Tańca 
"Bobrzanie", Kapeli Ludowej "Bobrzanie", Zespołowi  Śpiewaczemu 
"Bobrzanie" wraz z Kapelą, Ochotniczej Straży Pożarnej w Bóbrce oraz 
wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tej uroczystości. 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bóbrka

Dzień Niepodległości w Bóbrce
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uczniów, radny wsi Chorkówka Maciej Sekuła, sołtys wsi Stanisław 
Liwosz, prezes OSP Mieczysław Paluch, naczelnik OSP Mariusz Sam-
borowski, przewodnicząca KGW w Chorkówce Leokadia Kludacz, 
nasze koleżanki Anna Czelny i Małgorzata Dudek. Bohaterami dnia 
zostali uczniowie naszej szkoły i członkowie zespołu „Chorkowianie”. 
Spotkanie uświetniały nie tylko wiersze i piosenki w ich wykonaniu, ale 
także wzruszające do łez scenki. W rolę matki żegnającej syna idącego na 
wojnę wcieliła się Teresa Samborowska, do recytacji wierszy włączyli się 

tez członkowie zespołu: Krzysztof Żurkiewicz, Sabina Wiater, Izabela 
Samborowska i Iwona Kozielec. Tęsknotę dziewczyny za chłopcem 
walczącym o wolność Ojczyzny wyśpiewała Daria Samborowska, nasza 
absolwentka. „U was nie było czasu na nudę” - oceniali pełni wzruszenia 
zaproszeni goście, pod wrażeniem byli też sami wykonawcy. Swojego 
zadowolenia nie kryła dyrektor szkoły Elżbieta Borek i nauczyciele, 
którzy z sercem włączyli się w realizacje tego przedsięwzięcia.

Barbara Borek
Dyrektor ZS w Chorkówce

Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Bobrzanie Występ uczniów z ZSiP w Bóbrce  



sytuacjach np. w przypadku kontaktu z agresywnym psem, które przed-
stawili funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Krośnie, aspirant 
sztabowy Jerzy Barczentewicz oraz młodszy aspirant Robert Bożek. 
Zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego przedstawił dzieciom 
przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP w Krośnie młodszy aspirant 
Adam Łukaszewski.
W drugiej części spotkania zaprezentowany został program artystyczny 
pt. „Bądź bezpieczny na drodze” w wykonaniu aktorów ze Studia 
„Szafir” z Krosna. Na zakończenie wszystkim pierwszoklasistom zostały 
wręczone opaski odblaskowe ufundowane przez organizatora - Gminny 
Ośrodek Kultury w Chorkówce.
Spotkanie zorganizowano w ramach realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

GOK Chorkówka
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 ramach realizacji Gminnego Programu ProfilaktykiWi Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gimna-
zjum w Świerzowej Polskiej 9 września 2016r. odbył się 

koncert profilaktyczny pt.”Powiedz nie” w wykonaniu Wiesława Błaż-
kiewicza pseud. Blacha. Jest on absolwentem studiów muzycznych na 
Wydziale Perkusji, grał również w wielu znanych kapelach punkowych
i występował na wielu festiwalach grając różnorodny repertuar. Zetknął 
się tam bezpośrednio z nałogami alkoholizmu i narkomanii. Jego walka
i stanowcze „NIE” wyprowadziła go na właściwą drogę. Przedstawił on 
gimnazjalistom problemy związane z używaniem narkotyków, dopala-
czy i środków psychotropowych. Wiele uwagi poświęcił szkodliwemu 
działaniu tych środków na organizm  młodego człowieka, opowiadając  
historie i przykłady ze swojego życia. Uczestnicy spotkania zostali 
zaproszeni na scenę i mieli możliwość zagrać na perkusji, a także 
zaśpiewać. Zdaniem młodzieży przedstawiony program artystyczny 
zmusił ich do myślenia i pozostawił ślad w ich  młodych umysłach.

GOK Chorkówka

 Koncert profilaktyczny „Powiedz nie!”

Wiesław  „Blacha” Błażkiewicz

potkanie uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z terenu SGminy Chorkówka miało miejsce 19 października 2016r. w sali 
Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce.

W pierwszej części spotkania pierwszoklasiści zapoznali się z zasadami 
poruszania po drogach publicznych oraz zachowania się w różnych 

 Spotkanie pierwszoklasistów z Gminy Chorkówka pod hasłem: 
„Bezpieczna droga do szkoły”
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W Gminie Chorkówka po raz jedenasty odbyła się Biesiada 
Kół Gospodyń Wiejskich, która w tym roku połączona 
została z 65 - leciem Koła Gospodyń Wiejskich w Żegl-

cach. W zabawie uczestniczyło 14 delegacji KGW i 3 delegacje 
stowarzyszeń z terenu Gminy Chorkówka. Uczestnicy uroczystości 
zostali powitani przez Halinę Kochańską - przewodniczącą KGW

października w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Chor-
kówce odbyło się przedstawienie teatralne pt. „O Maciusiu 
strażaku” dla dzieci z ZS Samorządowego Przedszkola

w Chorkówce oraz Niepublicznego Przedszkola „Misiowo” w Chor-

 Przedstawienie teatralne „O Maciusiu strażaku” 
dla przedszkolaków

20 kówce. Dzieci z zainteresowaniem obejrzały przedstawienie i otrzymały 
odblaski ufundowane przez GOK.

GOK Chorkówka

Dzieci z ZS Samorządowego Przedszkola w ChorkówceDzieci z Niepublicznego Przedszkola „Misiowo” w Chorkówce

 XVI Biesiada Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie 
Chorkówka, 65- lecie KGW Żeglce

Występ KGW Żeglce

Członkinie KGW Żeglce, działające w latach ubiegłych

Przewodniczące KGW, prezesi stowarzyszeń oraz zaproszeni goście

Okolicznościowy grawerton dla jubilatek, złożony na ręce przew. KGW

w Żeglcach oraz Bogusława Packa - dyrektora GOK-u w Chorkówce. 
Przed licznie zgromadzoną publicznością członkinie Koła Gospodyń 
Wiejskich w Żeglcach przedstawiły historię działalności Koła.
Na ręce przewodniczącej KGW w Żeglcach złożone zostały życzenia od 
ks. Prałata Jana Luchowskiego - proboszcza parafii Żeglce, od władz 
powiatu, które złożył wicestarosta krośnieński Adolf Kasprzyk, od 
władz samorządowych Gminy Chorkówka na czele z wójtem Andrze-
jem Konieckim, przew. Rady Gminy Chorkówka Maciejem Sekułą
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i radnym Żeglec Tadeuszem Malikiem. Życzenia złożyli również: 
w imieniu Rady Sołeckiej sołtys Żeglec Grzegorz Węgrzynowski, prezes 
OSP Jan Wierdak, prezes LKS „Błękitni” Żeglce Tomasz Gunia
i dyrektor GOK-u. Za pracę i społeczną działalność w KGW Żeglce 
podziękowania otrzymały panie, które były zaangażowane w działal-
ność koła w poprzednich latach oraz obecne członkinie Koła i sympa-
tycy. W spotkaniu udział wzięli również dyrektorzy szkół: Gimnazjum 
w Zręcinie Paweł Przetacznik i SP w Żeglcach Roman Skowron oraz 
Irena Soboń - przew. Regionalnej Rady Kobiet i Roman Piłat - prezes 
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Krośnie z siedzibą w Jaśle, 

którzy wręczyli jubileuszowe honorowe dyplomy uznania dla 
działaczek i osób wspierających działalność KGW. Publiczność bawił 
zespół „Nono” oraz Gabriela Lipka przy akompaniamencie Dawida 
Dudka. Przedstawicielki KGW i stowarzyszeń rywalizowały w kon-
kurencjach rekreacyjnych i tańcach z wykorzystaniem rekwizytów. 
Biesiada przebiegła w miłej i sympatycznej atmosferze.
Składamy podziękowania wszystkim osobom, które w jakikolwiek 
sposób przyczyniły się i brały udział w przygotowaniu biesiady
 i uroczystości 65 - lecia KGW Żeglce.

 tekst: GOK Chorkówka / zdjęcia: UG Chorkówka  

 Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce 27 paź-Wdziernika 2016 roku, odbył się Gminny Konkurs Polskiej 
Pieśni Patriotycznej. W konkursie udział wzięli ucznio-

wie szkół podstawowych klas 4 - 6: ZSiP Bóbrka, ZS Chorkówka, SP 
Draganowa, SP Faliszówka, SP Kobylany, ZSP Kopytowa, ZS Świerzo-
wa P., SP Zręcin oraz gimnazjaliści ze Zręcina, Świerzowej P. i z ZSP 
Kopytowa. Komisja konkursowa w składzie: Jolanta Przybyła - 
inspektor w biurze Promocji Starostwa Powiatowego w Krośnie, Jerzy 
Guzik - muzyk, Bogusław Pacek - dyr. GOK w Chorkówce  wyróżniła 
następujących uczniów:
kat. SP: I miejsce: Gabriela Zając (ZS Świerzowa P.), II miejsce: Alicja 
Kozielec (ZS Chorkówka), III miejsce: Angelika Waliszko (SP Fali-
szówka); wyróżnienie: Zuzanna Pietruś (SP Draganowa), Amelia 

 Gminny Konkurs Polskiej Pieśni Patriotycznej
Kozubal (ZS Chorkówka).
Kat. gimnazja: I miejsce: Daria Samborowska (Gimnazjum Zręcin), 
II miejsca ex aequo Anita Buczyńska i Julianna Błaszczyk (Gimnazjum 
Świerzowa P.), III miejsce: Emilia Tyburska (Gimnazjum Zręcin)
Laureaci etapu Gminnego Konkursu otrzymali nagrody książkowe i pa-
miątkowe dyplomy. Uczestnicy, którzy zajęli miejsca I-III repre-
zentowali naszą Gminę na etapie powiatowym w dniu 3 listopada 2016r. 
w Rymanowie, gdzie Daria Samborowska zajęła II miejsce, a Emilia 
Tyburska zdobyła wyróżnienie. 

GOK Chorkówka

Uczestnicy konkursu w kat. gimnazja

Gabriel Fleszar Gimnazjaliści podczas koncertu

Uczestnicy konkursu w kat. klas IV-VI

 listopada 2016r. w Gimnazjum w Zręcinie odbył się koncert 7pt.”Wolności oddać nie umiem” w wykonaniu Gabriela Fleszara 
- wokalisty, autora tekstów, muzyka grającego na różnych instru-

mentach. Wokalista rozpoczął spotkanie z młodzieżą utworem pt. 
„Kroplą deszczu”. Przedstawił młodzieży gimnazjalnej swój autorski 

 Koncert profilaktyczny „Wolności oddać nie umiem”
program, dotyczący zapobiegania narkomanii. Prawdziwe opowieści
o ludziach dotkniętych uzależnieniami przeplatał utworami muzy-
cznymi. Mówił również o swoim życiu, nałogach, a także o ludziach 
szczęśliwych nie zarażonych narkotykami, mających silną wolę, aby 
powiedzieć NIE NARKOTYKOM. Młodzież gimnazjalna z za-
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 Andrzejki w Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce
ndrzejki to dzień jedyny w swoim rodzaju, to okazja do zabaw Atanecznych. Z tej okazji odbywają się bardzo lubiane przez 
dzieci zabawy andrzejkowe, na których nie brakuje tanecznej 

muzyki. Dlatego w czwartek 24 listopada, by tradycji stało się zadość, 
w GOK- u w Chorkówce odbyła się zabawa andrzejkowa, w której brały 
udział dzieci. Zabawa rozpoczęła się występami zespołów tanecznych, 
działających przy GOK-u w Chorkówce : „Mini Stokrotki” - gr. I i gr. II, 
„Stokrotki” i „Day Stars”. Uczestnicy zabawy  chętnie uczestniczyli 
w zabawach andrzejkowych, konkursach i tańcach integracyjnych. 
Dzieci dzielnie walczyły o symboliczne nagrody ufundowane przez 
organizatora, bawiąc się przy tym wyśmienicie.

GOK Chorkówka Uczestnicy imprezy andrzejkowej

interesowaniem słuchała prezentowanego programu. Na zakończenie 
koncertu młodzież otrzymała broszury informacyjne o dopalaczach
i innych niebezpiecznych używkach, przygotowanych przez Krakowską 
Akademię Profilaktyki. Realizacja tego koncertu możliwa była dzięki 
dotacji przyznanej przez Gminę Chorkówka na realizację Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Organizatorem spotkania był 
Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce przy współpracy Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Zręcinie.

GOK Chorkówka

 niedzielne popołudnie 4 grudnia 2016 roku w sali WGminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce odbyło się 
spotkanie z Mikołajem. Czas oczekiwania na przybycie 

Mikołaja wypełnił program artystyczny pt.”Legenda o św. Mikołaju 
Biskupie” w wykonaniu aktorów z Teatru Ewangelizacyjnego „EDEN” 

 Spotkanie z Mikołajem w GOK-u w Chorkówce
z Wieliczki. Kulminacyjną częścią spotkania była wizyta św. Mikołaja, 
który wręczył dzieciom prezenty. Na zakończenie dzieci należące do 
zespołów tanecznych działających przy GOK-u otrzymały symboliczne 
podziękowania i upominki za udział w zajęciach i pracę w zespołach.

GOK Chorkówka

Zespół taneczny „Stokrotki” z prezentami i dyplomami od Mikołaja Zespół taneczny „Mini Stokrotki”  z prezentami i dyplomami od Mikołaja
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Uczestnicy w kat. gimnazja

Uczestnicy w kat. klas  0-III

Uczestnicy w kat. klas  IV-VI

 sobotę 26 listopada 2016r. zespoły Wtaneczne „Stokrotki” i „Day Stars”, 
działające przy GOK-u w Chor-

kówce wzięły udział w XVI Andrzejkowych Spo-
tkaniach Tanecznych w Jasielskim Domu Kul-
tury. Obydwa zespoły zajęły 3 miejsce w swoich 
kategoriach wiekowych : 7-11 lat zespół 
„Stokrotki” i w kat. 12-15 lat zespół „Day Stars”.
Natomiast 1 grudnia wszystkie zespoły taneczne, 
działające przy GOK-u zaprezentowały się pod-
czas III Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych 

 Sukcesy zespołów tanecznych, działających przy GOK-u
Zespołów Tanecznych „Roztańczona Barbórka” 
w Sieniawie. Najmłodsze zespoły „Mini Stokro-
tki” i „Stokrotki” otrzymały medale za występy, 
a zespół „Omega” zajął II miejsce. Z kolei 9 gru-
dnia zespół „Omega” wytańczył II miejsce w Mię-
dzywojewódzkim Przeglądzie Zespołów Tane-
cznych w RCKP w Krośnie, a także otrzymał na-
grodę jury młodzieżowego w kat. powyżej 15 lat.

GOK Chorkówka

„Stokrotki” w Jaśle

„Mini Stokrotki” w Sieniawie „Omega” w Krośnie„Day Stars” w Jaśle

edną z cyklicznych imprez organizowanych przez GOK w Chorkówce Jjest Mikołajkowy Festiwal Piosenki ,,Droga do gwiazd’’. W tym roku 
festiwal odbył się 8 grudnia, na scenie wystąpiło 69 wykonawców, w tym 

soliści, duety i zespoły: zespół „Andante” z Miejskiego Zespołu Szkół z Od-
działami Integracyjnymi w Krośnie oraz zespół wokalny „Kadencja”, 
działający przy Gimnazjum w Świerzowej P., dzieci z przedszkoli, ucznio-
wie szkół podstawowych, gimnazjów z następujących miejscowości: Bó-
brki, Chorkówki, Długiego, Dobieszyna, Draganowej, Faliszówki, Koby-
lan, Kopytowej, Krosna, Krościenka Wyżnego, Lubatowej, Posady Górnej, 
Potoka, Szczepańcowej, Świerzowej P. Wróblika Szlacheckiego, Zręcina, 
oraz wokaliści z Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie. Jury Festiwalu 
w składzie: Gabriela Lipka, Patryk Sobiecki i Katarzyna Hadała przyznało 
miejsca i wyróżnienia następującym wykonawcom. Wszystkie dzieci wystę-
pujące na scenie z klas 0 otrzymały wyróżnienia: Zofia Kulasik (Sam. Przed. 
w Zręcinie), Maria Trybus (ZS Sam. Przed. w Świerzowej P.), Aleksandra 
Szewczyk (ZSP Kopytowa), Julia Jabłońska (ZSP Wróblik Szlachecki), 
Maja Serwińska i Maciej Munia (ZS Sam. Przed. w Chorkówce).
Kategoria  I-III SP: I miejsce: Natalia Zima (SP Lubatowa), II miejsce: 
Magdalena Kiełtyka (SP Szczepańcowa), III miejsce: Julita Deryniowska 
(SP Lubatowa) Wyróżnienia: Oliwia Czech (SP Zręcin), Aleksandra 
Wierdak (SP Kobylany)
Kategoria IV- VI  SP: I miejsce: Oliwia Garbacik (SP Długie), II miejsce: 
Julia Orzechowska (SP Dobieszyn), III miejsce: ex aequo Amelia Kozubal 
(ZS Chorkówka), Zuzanna Filip (SP Zręcin) Wyróżnienia: Milena Zając 
(SP Lubatowa), Oliwia Szybka (ZSP Posada Górna), Gabriela Zając (ZS 
Świerzowa P.)
Kategoria Gimnazja: I miejsce: Maja Prajsnar (Miejski Zespół Szkół z od-

Mikołajkowy Festiwal Piosenki ,,Droga do Gwiazd’’
działami Integracyjnymi w Krośnie), II miejsce: Marlena Gerlach (Publi-
czne Gimnazjum w Krościenku Wyżnym), III miejsce: Marlena Szmyd (Pu-
bliczne Gimnazjum w Krościenku Wyżnym) Wyróżnienia: Daria Sambo-
rowska (Gimnazjum w Zręcinie), Milena Wacławska (GOK Rymanów), 
zespół „Andante” i zespół „Kadencja” .
Podczas festiwalu przybył również Mikołaj, który obdarował dzieci sło-
dyczami. Wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzymali pamiątkowe dyplomy
i słodki upominek, a laureaci nagrody książkowe, kubki okolicznościowe
i inne gadżety ufundowane przez GOK w Chorkówce i Gminę Chorkówka.
Organizator składa podziękowania nauczycielom, instruktorom, którzy przy-
gotowali dzieci i młodzież, a uczestnikom za udział w Festiwalu. Podzię-
kowania kierujemy również Mirosławowi Wronie - właścicielowi Firmy 
„ZALAS” i Bartłomiejowi Ciupa -  właścicielowi Firmy „Delta”.

GOK Chorkówka



20 Wydarzenia kulturalno-sportowe

Mszą świętą w Kościele Parafialnym p.w. św. Stanisława Bis-
kupa Męczennika w Zręcinie rozpoczęły się gminne 
obchody Narodowego Święta Niepodległości. We mszy 

koncelebrowanej przez księdza prałata Jana Luchowskiego proboszcza 
parafii Żeglce, księdza Wacława Sochę proboszcza parafii Zręcin i księ-
dza Mirosława Grendusa proboszcza parafii Szczepańcowa, udział 
wzięły poczty sztandarowe, Orkiestra Dęta z OSP w Iskrzyni, chór pa-
rafialny, a także licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy oraz przedsta-
wiciele władz samorządowych. O tym, jak ważne jest to święto dla każ-
dego Polaka, jak istotna jest wolność i niepodległość Ojczyzny mówił
w swoim kazaniu ksiądz Wacław Socha. Po mszy uczestnicy obchodów 
udali się na cmentarz, by tam pod pomnikiem poległych w czasie I i II 
wojny światowej, złożyć kwiaty i zapalić znicze. Władze, służby mundu-
rowe, a także organizacje pozarządowe reprezentowali: Andrzej 
Koniecki Wójt Gminy Chorkówka, wraz z Krzysztofem Mar-
kiewiczem wiceprzewodniczącym Rady Gminy Chorkówka 
oraz Dariuszem Batorem z-cą Wójta Gminy Chorkówka, 
przedstawiciele policji podkomisarz Jerzy Szwast oraz starszy 
aspirant Grzegorz Nawracaj, przedstawiciele Państwowej 
Straży Pożarnej st. bryg. Krzysztof Korzec i st. sekcyjny Robert 
Świeboda, jednostek OSP dh Kazimierz Gładysz Prezes ZG 
OSP RP oraz dh Adam Łukaszewski Komendant Gminny 
ZOSP RP, w imieniu Dariusza Sobieraja Radnego Sejmiku 
Wojewódzkiego Podkarpackiego kwiaty złożył Marian Janik 
Radny Powiatu Krośnieńskiego, oświatę w gminie reprezento-
wali Barbara Markiewicz Dyrektor Samorządowego Przed-
szkola w Zręcinie, Mirosław Guzik Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej im. św. Jana Kantego w Zręcinie oraz Paweł Przetacznik 
Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie. Znicze za-
palili również przedstawiciele harcerstwa, Kazimierz Krężałek 
sołtys wsi Kobylany, a także przedstawiciele Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Wsi Szczepańcowa oraz Stowarzyszenia Forum 
Inicjatyw Społecznych w Zręcinie. Następnie przy akompa-

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości
niamencie Orkiestry Dętej OSP w Iskrzyni uczestnicy udali się do sali 
sportowej przy Gimnazjum, gdzie uczniowie szkoły podstawowej, 
gimnazjalnej, a także laureaci konkursu pieśni patriotycznej wystąpili 
w programie słowno - muzycznym. Piękne piosenki i pieśni patrio-
tyczne, równie podniosłe w swojej treści wiersze, a także wystrój sali, 
doskonale oddały uczucia i nastroje jakie towarzyszyły naszym przod-
kom, którzy walczyli o wolność Ojczyzny. Spotkanie prowadził Bogu-
sław Pacek - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce, któ-
ry złożył podziękowania wszystkim organizatorom. Do podziękowań 
przyłączył się także wójt Andrzej Koniecki. Spotkanie uatrakcyjniła 
wystawa militariów z czasów I i II wojny światowej, przygotowana przez 
Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne Galicja.

Urząd Gminy Chorkówka

Orkiestra Dęta z OSP Iskrzynia Dzieci z SP w Zręcinie 

Chór z Gimnazjum w Zręcinie 

Złożenie kwiatów 

Poczty sztandarowe 

Program artystyczny  


