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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.

Obowiązująca od 1 stycznia 
2017r. ustawa z dnia 16 
grudnia 2016 r., o zmianie 

ustawy o ochronie przyrody oraz usta-
wy o lasach (Dz. U. poz. 2249) wpro-
wadziła szereg zmian w zakresie 
wycinki drzew. Od 1 stycznia 2017 r., 
nie jest już wymagane uzyskanie 
zezwolenia  w przypadku drzew, które 
rosną na nieruchomościach stanowią-
cych własność osób fizycznych i są 
usuwane na cele niezwiązane z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej. Warunki, o których mowa powyżej 
muszą zostać spełnione łącznie. Nie jest wymagane spełnienie dodatko-
wych warunków. Ważne zmiany nastąpiły też w przypadku usuwania 
krzewów. Do końca 2016 r. zezwolenia nie wymagało usunięcie krze-
wów, których wiek nie przekraczał 10 lat, a od bieżącego roku zezwo-
lenie takie nie jest potrzebne w przypadku usuwania krzewu albo krze-
wów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25m². Pozostałe 
podmioty, nie będące osobami fizycznymi, muszą nadal ubiegać się
o zezwolenie na wycinkę drzew, których obwód  pnia mierzony na wyso-
kości 130 cm przekracza 100 cm (w przypadku topoli, wierzb, kasztano-
wca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii 

 Wycinka drzew po 1 stycznia 2017r.
akacjowej oraz platanu klonoli-
stnego) lub 50 cm (w przypadku po-
zostałych gatunków drzew.) Ustawa 
przewiduje również kary za usunięcie 
ww. drzew bez zezwolenia, która sta-
nowić będzie dwukrotność opłaty za 
ich wycinkę.
Zmiany w zapisach ustawy, o której 
mowa powyżej, nie oznaczają braku 
jakichkolwiek ograniczeń w usuwa-
niu drzew i krzewów. Należy pamię-
tać o tym, że niektóre z drzew i krze-

wów mogą być objęte specjalną ochroną wynikającą z przepisów ustawy 
o ochronie przyrody albo z innych ustaw. Mowa tu m.in.  o  drzewach 
będących pomnikami przyrody lub  rosnących na terenach wpisanych 
do rejestru zabytków. 
Nadmienić należy, że nowe przepisy przyznają radzie gminy upra-
wnienia do wprowadzenia dalszych zmian w zakresie zasad wycinki 
drzew lub krzewów, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejsco-
wego. Na dzień dzisiejszy Rada Gminy Chorkówka, nie podjęła takiej 
uchwały.
Stan prawny na 28.02.2017r.

Urząd Gminy Chorkówka

Monika Cisoń-Gierula:  Rok 2016 już za nami. Nowy 
rok to nowe wyzwania dla Pana, Rady Gminy, praco-
wników Urzędu, a także mieszkańców gminy. Zanim 
jednak porozmawiamy o planach na bieżący rok, pro-
szę o kilka słów podsumowania tego co udało się zre-
alizować w roku ubiegłym. 
Andrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka: Koniec 
starego roku to dobry czas na wyciągnięcie wniosków
i ocenę naszych działań. Oczywiście bardzo często 
mieszkańcy gminy moją pracę, pracę radnych, a także 
urzędników oceniają przez pryzmat tego co jest 
widoczne, tego co namacalnie mogą ocenić, czyli to co 
zostało wybudowane, zakupione i wyremontowane. 
Z tego my również bardzo się cieszymy ponieważ to 
wpływa na jakość życia naszych mieszkańców i na 
estetykę naszej gminy. Jednak jest to tylko część działal-
ności i pracy jaką wykonujemy w ciągu roku. Każdy rok to 
nowe problemy, zawiłe sytuacje z którymi musimy sobie poradzić. Staramy 
się działać tak, aby mieszkańcy z przyjemnością i ufnością przychodzili 
załatwiać swoje sprawy w Urzędzie. Oczywiście nie jesteśmy nieomylni, bo 
jak wiadomo nie myli się tylko ten, który nic nie robi. Ważne aby działać tak, 
by wypracować kompromis, by pomóc osobie, która przychodzi z trudną 
sprawą do urzędu. 
MCG: Czy w takim razie w minionym roku poczyniono starania o to, 
by ten kontakt z urzędem uprościć, by każdy mieszkaniec mógł załatwić 
swoje sprawy? 
AK: Nie sposób tutaj nie wspomnieć o tym, że właśnie w odpowiedzi na 

Rozmowa z Wójtem Andrzejem Konieckim
zapotrzebowanie mieszkańców gminy 2 lata temu 
zmieniono godziny pracy urzędu. Dodatkowo chcąc 
ułatwić naszym mieszkańcom kontakt, a także pokazać 
jak dużo się w naszej gminie dzieje, zarówno w sferze 
gospodarczej jak i społecznej, a także kulturalnej pow-
stała nowa strona internetowa, na której można znaleźć 
najważniejsze informacje, pobrać druki, a także zadać 
pytanie, nie wychodząc z domu. Także w minionym 
roku rozpoczęliśmy działania mające na celu wspólną 
realizacje projektu "Liderzy e-rozwoju Podkarpacia”. To 
kolejny krok w stronę obsługi klienta online. Teraz kiedy 
niemalże każdy mieszkaniec ma dostęp do sieci interne-
towej, możliwość załatwiania spraw w urzędzie przez 
Internet jest dla wielu ogromnym ułatwieniem. 
MCG: Co działo się w sferze remontowo-inwe-
stycyjno-gospodarczej w gminie? 
AK: W minionym roku, podobnie jak w latach ubie-

głych działania remontowo-inwestycyjne rozpoczęliśmy od naprawy dróg 
gminnych. Po zimowych mrozach, wiele dróg ulegała zniszczeniu. W 2016 
roku wyremontowano ponad 9 km dróg. Koszt tych napraw wyniósł blisko 
444 tys. zł. Remonty prowadzone były na drogach w Bóbrce, Chorkówce, 
Draganowej, Faliszówce, Świerzowej Polskiej, Sczepańcowej, Zręcinie, 
Kobylanach, Poraju i Żeglcach. W Żeglcach ponadto wykonano parking 
przy Domu Ludowym . Koszty tych prac to ponad 43 tys. zł. Podobnie jak 
w latach ubiegłych w okresie wakacyjnym prowadzono prace remontowo-
porządkowe w placówkach oświatowych, przebudowano między innymi 
pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Chorkówce, w celu 
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dostosowania ich na potrzeby przedszkola, które przeniesiono do budynku 
szkoły. W ubiegłym roku przeprowadzono także remont hydroforni 
w Zręcinie, to koszt 162.486,46  zł.
MCG: Co poza remontami było realizowane?
AK: Największa i najbardziej kosztowna inwestycja obejmuje budowę 
oczyszczalni ścieków w Sulistrowej i kanalizacji. To wieloetapowe zadanie, 
którego realizacja rozłożona została na kilka lat. Całe zadanie to koszt 
5.678.180,00 zł. Ponadto w Zręcinie powstał parking przy cmentarzu 
parafialnym, a także rozpoczęto prace termomodernizacyjne budynku 
wielofunkcyjnego. Powstały także projekty techniczne instalacji klimaty-
zacji w domach ludowych w Kobylanach, Kopytowej i Zręcinie. Zamonto-
wano kosze na śmieci na terenie gminy i zakupiono tablice informacyjne 
z rozkładem ulic w Bóbrce, Świerzowej Polskiej i Zręcinie, które już nieba-
wem również będą montowane. Należy pamiętać także, że sołectwa otrzy-
mują środki finansowe. W minionym roku sołectwa Draganowa i Kopyto-
wa w ramach tych środków finansowych uzupełniły oświetlenie drogowe 
w swoich miejscowościach. Draganowa za kwotę 6.297,60 zł natomiast 
Kopytowa za 43. 824,00  zł. Nie mogę nie wspomnieć o działaniach 
mających na celu poprawę jakości i komfortu pracy naszych Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Z tych widocznych rzeczy to zakup samochodu dla 
jednostki OSP Draganowa. Koszt tego zakupu to 200.000,00 zł. 
Samochód zakupiono w ramach programu „Przeciwdziałanie zagrożeniom 
środowiska z likwidacją ich skutków”. Na ten cel pozyskano 100.000,00 zł 
dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Pozostałe 50% kosztów zakupu pokryła Gmina Chorkówka. 
Wyremontowane zostały samochody należące do OSP w Leśniówce, 
Sulistrowej i Bóbrce. Ponadto przebudowano i wyremontowano Dom 
Strażaka w Sulistrowej za kwotę 153.150,21 zł. Odnowiona została także 
elewacja budynku OSP Świerzowa Polska, koszt remontu wyniósł 
9.200,00 zł. W Domu Strażaka Kobylany Myszkowskie wykonane zostało 
c.o. za kwotę 7.380,00 zł. 
MCG: Miniony rok stał także pod znakiem dobrej współpracy ze 
Starostwem Powiatowym.
AK: Rezultaty tej dobrej współpracy są widoczne na terenie naszej gminy. 
To przede wszystkim przebudowa mostów  w miejscowościach Sulistrowa 
i Draganowa. Koszt inwestycji to 2.702.472,00 zł. Dodatkowo przebudo-
wana została droga powiatowa na trasie Sulistrowa-Draganowa-Głojsce za 
kwotę 1.021.366,00 zł, w tym wkład Gminy Chorkówka wyniósł 
130.000,00 zł. W Machnówce wykonano nawierzchnię bitumiczną 
(71.217,00 zł),  w miejscowości Kopytowa chodnik na długości około 
420 m - koszt zadania to 132.912,00 zł. Następnie przebudowano drogę 
powiatową nr 1896R Krosno - Kobylany - Toki. W ramach przebudowy 
wykonano między innymi nową nawierzchnię na długości 3156 m, 
chodnik oraz rondo na skrzyżowaniu w Chorkówce. Wartość zadania 
wyniosła 1.823.776,00 zł. Kolejny remont drogi powiatowej Chorkówka - 
Żeglce kosztował 153.578,00 zł. W tym miejscu kolejny raz składam 
serdecznie podziękowania za te wszystkie zadania. 
MCG: Nowy rok to także nowy budżet. Proszę powiedzieć o naj-
ważniejszych założeniach na 2017 rok. 
AK: 28 grudnia 2016 roku podjęta została uchwała w sprawie uchwalenia 
budżetu na 2017 rok. Uchwalone zostały dochody gminy w wysokości 
53.980.039,00 zł, a także wydatki w wysokości 57.917.960,00 zł. Jeżeli 
chodzi o zadania na ten rok to będziemy kontynuować budowę oczyszczal-
ni ścieków w Sulistrowej, a także kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: 
Kopytowa-Faliszówka-Poraj, Kobylany i Draganowa. Ponadto wykonana 

zostanie dokumentacja na budowę wodociągu w Poraju. Na te zadania 
przeznaczono 7.370.000,00 zł. W tym roku podjęte zostaną działania 
związane z przebudową i nadbudową budynku hydroforni w Kobylanach, 
na ten cel zabezpieczono kwotę w wysokości 100.000,00 zł. Także 
100.000,00 zł przeznaczono na kontynuację prac związanych z termo-
modernizacją budynku wielofunkcyjnego w Zręcinie, natomiast 250 tys. zł  
na termomodernizację budynku wielofunkcyjnego w Chorkówce, w któ-
rym znajduje się min. Ośrodek Zdrowia. Wykonanie klimatyzacji w do-
mach ludowych w Kobylanach, Kopytowej i Zręcinie to wydatek w kwocie 
250 tys. zł. Jak każdego roku gmina przeznaczyła środki finansowe na 
remonty oraz utrzymanie dróg gminnych. Przewidzieliśmy także środki na 
wpłatę na Fundusz Wsparcia na dofinansowanie do zakupu samochodu dla 
Posterunku Policji w Chorkówce oraz dofinansowanie kosztów zakupy 
kolejnego samochodu strażackiego, gdyż mamy w gminie jeszcze dwa stare 
Żuki. Do tego wszystkiego należy dodać szereg drobniejszych zadań 
związanych z remontami, naprawami, bieżącym utrzymaniem budynków, 
a także jednostek organizacyjnych gminy Chorkówka. 
MCG: Czy w tym roku podobnie jak w ubiegłym gmina będzie starać 
się pozyskać środki zewnętrzne? 
AK: Oczywiście, każdego roku staramy się korzystać z tej formy pomocy. 
W bieżącym roku przeprowadzona zostanie termomodernizacja budynku 
Zespołu Szkół Publicznych w Kopytowej właśnie w ramach dofinansowa-
nia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które wyniesie 
667.251,74 zł. Całość zadania kosztować będzie 890.946,72 zł. 
W przygotowaniu są również inne wnioski, które składać będziemy 
w ramach trwających oraz ogłaszanych niebawem naborów. 
MCG: Potrzeb w gminie jest sporo. Czy trudno jest wyznaczyć te, które 
są priorytetem właśnie teraz?
AK: Jak wiadomo potrzeb zawsze jest więcej niż możliwości finansowych. 
Każdy gospodarz wsi mógłby zapewne wymienić kilka potrzeb. Oczywiście 
radni czy też sołtysi, a także osoby aktywnie działające na terenie swoich 
miejscowości zgłaszają w ciągu roku te potrzeby, dzielą się z nami pomysła-
mi. Dyskutujemy o tym co jest w danej chwili najpilniejszą potrzebą. Na bie-
żąco śledzimy możliwości związane z pozyskiwaniem środków zewnę-
trznych i to także wpływa na kształt budżetu gminy. Dobra współpraca na 
linii radni urząd, radni sołtysi czy sołtysi urząd znacznie ułatwia pracę. Zda-
rzają się różnice zdań, na tym polega demokracja, że każdy może wyrazić 
swoje zdanie, bo oczywiście każdy chce dla swojej miejscowości jak najle-
piej. W dyskusji udaje się wypracować kompromisy. Mogę liczyć także na to, 
że zarówno radni jak i sołtysi patrzą na naszą gminę nie tylko przez pryzmat 
swoich miejscowości, ale na gminę jako całość, jako dobro wspólne. 
MCG: Dziękuje za rozmowę i przybliżenie naszym czytelnikom spraw 
związanych z gminą. 
AK: Ja również dziękuję za rozmowę. Szanowni Państwo jeszcze raz 
zachęcam do przeglądania  naszej strony internetowej www.chorkowka.pl, 
gdzie na bieżąco można śledzić sprawy związane z gminą. Tam znajdziecie 
Państwo nie tylko relacje z działań realizowanych w gminie, także 
zaproszenia na wydarzenia kulturalne, patriotyczne, religijne. Na stronie 
często publikowane są informacje dla osób, które chcą rozpocząć 
działalność gospodarczą, dla tych, którzy mają szansę na dofinasowanie 
swoich działań. Tam także pojawiają się zapytania do Państwa tzw. 
konsultacje społeczne, w których naprawdę warto brać udział. To ważne aby 
wypowiedzieć własną opinię. Ponadto, nasze czasopismo Głos Chorkówki,  
ukazywać się będzie co dwa miesiące. Zachęcam Państwa do czerpania 
informacji także z tej formy przekazu. 

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych - od marca br. 
rząd Gminy Chorkówka informuje, że od marca 2017r. Uharmonogram odbioru odpadów komunalnych mieszanych 
(worki czarne) oraz odpadów segregowanych (worki żółte, 

zielone, czerwone, niebieskie) ULEGA ZMIANIE.
Zmieniony harmonogram został umieszczony na tablicach ogłoszeń 
w każdej miejscowości, a także w sklepach, budynkach użyteczności 

publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Chorkówka (w zakładce 
– GOSPODARKA ODPADAMI). 
Bardzo prosimy o zapoznanie się z nowym harmonogramem odbioru 
odpadów oraz przepraszamy za wszelkie utrudnienia z tym związane.

Urząd Gminy Chorkówka



i rzetelność w prowadzeniu finansów gmin-
nych oraz wypełnianie swoich obowiązków. 
Przewodniczący Rady Gminy Maciej Sekuła 
mówił o zaangażowaniu w pracę, o pomocy na 
jaką zawsze mogła liczyć Rada Gminy ze stro-
ny Pani Stanisławy, która nie kryła wzruszenia 
i także skierowała wiele ciepłych słów pod 
adresem wójta, przewodniczącego, radnych, 
a także współpracowników. Na tej samej sesji 
powołany został nowy Skarbnik Gminy, któ-
rym została Anna Lula, długoletni pracownik 
Urzędu. Zarówno Pani Stanisławie jak i Pani 
Annie życzymy zdrowia, pomyślności oraz 
realizacji planów.  

Urząd Gminy Chorkówka

Starostwo Powiatowe
w Krośnie 

nformujemy, że zadania związane z po-Imocą materialną dla uczniów w formie 
stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego 

(podstawa prawna: art. 90m ust. 2 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 
oraz z 2017 r. poz. 60) są obecnie realizowane 
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Chorkówce.

Urząd Gminy Chorkówka

Kazimierz Gładysz jest radnym powiatowym
z terenu gminy Chorkówka. Ma 61 lat, mie-
szka w Szczepańcowej. Jest emerytowanym 
oficerem Państwowej Straży Pożarnej w sto-
pniu starszego brygadiera, był Komendantem 
Wojewódzkim PSP w Rzeszowie. Od 1996r. 
pełni funkcję Prezesa Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Szczepańcowej, a od 2011r. funkcję 
Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Chorkówce, jest wiceprezesem Zarządu 
Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa 
w Krośnie i członkiem Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Wsi Szczepańcowa. 
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Zespół Ekonomiczno-
Administracyjny Szkół 
w Chorkówce zmienił 

nazwę na Centrum Usług 
Oświatowych 
w Chorkówce

 dniem 1 stycznia 2017 r. Zespół ZEkonomiczno -Administrac y jny 
Szkół w Chorkówce (utworzony za-

rządzeniem nr 7/95 Komisarza Rządowego
w Chorkówce z dnia 15 listopada 1995r.) 
uchwałą nr XXXII/228/2016 Rady Gminy 
Chorkówka z dnia 4 października 2016r. 
zmienił nazwę na Centrum Usług Oświato-
wych w Chorkówce (skrót CUO).
Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce 
jako jednostka obsługująca od dnia 1 stycznia 
2017 r. pełni funkcję centrum usług wspólnych 
i zapewnia wspólną obsługę finansową, 
rachunkową i administracyjno-organizacyjną 
dla placówek oświatowych.

Urząd Gminy Chorkówka

Stypendium szkolne 
i zasiłek szkolny - zmiany

a ostatniej sesji Rady Powiatu Kroś-Nnieńskiego (6.02) wybrano nowego 
przewodniczącego rady, którym 

został Kazimierz Gładysz.
 Na funkcje przewodniczącego rady zgłoszono 
dwóch kandydatów, Kazimierza Gładysza za-
rekomendowanego przez wicestarostę Adolfa 
Kasprzyka i Stanisława Kenara zgłoszonego 
przez radnego Andrzeja Krężałka w imieniu 
Koła radnych PiS. Po prezentacji kandydatów 
przeprowadzono głosowanie tajne. Kazimierz 
Gładysz otrzymał 14 głosów „za”, Stanisława 
Kenara poparło 9 radnych.

Nowy Przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego

o ponad 41 latach pracy w Urzędzie PGminy w tym 26 na stanowisku Skar-
bnika Gminy Chorkówka, Stanisława 

Bator przeszła na emeryturę. Pani Stanisława 
związana była z Urzędem od 1 lipca 1975 roku. 
Stanowisko Skarbnika Gminy Chorkówka 
objęła 1 listopada 1990 roku. Podczas ostatniej 
sesji Rady Gminy Chorkówka, 21 lutego br. 
przed podjęciem uchwały dotyczącej odwoła-
nia dotychczasowego skarbnika padło wiele 
ciepłych słów pod adresem Stanisławy Bator. 
Wójt Gminy Chorkówka Andrzej Koniecki 
dziękował ustępującej pani Skarbnik za zna-
czący wkład wniesiony w budowę lokalnej 
społeczności, za skrupulatność, sumienność

Zmiana na stanowisku Skarbnika Gminy 
Chorkówka 

Stanisława Bator - ustępujący Skarbnik Gminy Anna Lula - obejmująca stanowisko Skarbnika Gminy

Nr kont Urzędu Gminy Chorkówka
Bank Spółdzielczy w Rymanowie oddział  w Chorkówce:
Nr konta 81 8636 1031 2003 1500 0042 0050 -  dot. wpłat za odpady 
komunalne;
Nr konta 59 8636 1031 2003 1500 0042 0058 -  dot. wpłat podatków 
(rolny, leśny, od nieruchomości, podatek od środków transportowych, 
opłata od posiadania psa, opłata targowa);

Nr konta 89 8636 1031 2003 1500 0042 0003 - dot. wpłat wadiów na 
przetargi, kaucji pobieranych przy wynajmie sal ;
Nr konta 62 8636 1031 2003 1500 0042 0004 - dot. wpłat z tytułu czynszu, 
opłat za media, opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych, opłat  za udostępnienie danych osobowych, opłat za 
wieczyste użytkowanie gruntu,  wpłat darowizn, odszkodowań, wpłat  za 
sprzedaż mienia komunalnego,  itp.

&
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mina Chorkówka wraz z innymi Ggminami partnerskimi przystąpiła 
do realizacji projektu "Liderzy 

e-rozwoju Podkarpacia" współfinansowanego 
przez Unię Europejską w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Projekt 
zakłada szereg  szkoleń z obszarów przetwa-
rzania informacji w systemach tele-infor-
matycznych, obsługi klienta, podwyższenia 
kompetencji pracowników.
Celem projektu jest usprawnienie funkcjono-
wania urzędów, poprzez m.in. wzrost liczby 
usług świadczonych elektronicznie oraz pod-
noszenie kompetencji pracowników w zakre-
sie świadczenia tych usług. 
W tym: 
- elektronizację procesu świadczenia usług 

Gmina w programie „Liderzy e-rozwoju Podkarpacia”
przez nowe e-usługi w obszarze podatków
i nieruchomości, 
- wdrożenie systemu umożliwiającego elektro-
nizację procesu obsługi podatkowej oraz 
zautomatyzowanie rozliczeń i poprawę dostę-
pności do informacji o sposobie załatwienia
i przebiegu sprawy,
- podniesienie kompetencji kadr jednostki 
samorządu terytorialnego. 
Głównym założeniem jest poprawa procesów 
zarządzania obiegiem dokumentów w urzę-
dach, a także zwiększenie świadomości miesz-
kańców w zakresie możliwości załatwiania 
spraw drogą elektroniczną.

Urząd Gminy Chorkówka

owiat Krośnieński w roku 2017 będzie kontynuował realizację Pzadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej 
oraz edukacji prawnej. Od 1 stycznia rozszerzono katalog osób, 

którym przysługiwać będzie nieodpłatna pomoc prawna. 
Dla kogo?
Młodzieży do 26. roku życia; osób fizycznych, którym w okresie roku 
poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na 
podstawie ustawy o pomocy społecznej; osób, które ukończyły 65 lat; osób 
posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny; kombatantów; weteranów; 
zagrożonych lub poszkodowanych katastrofą naturalną, klęską żywiołową 
lub awarią techniczną.
 Co obejmuje?
Pomoc prawna będzie polegała na:
- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, 
przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obo-
wiązkach;
- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej 
problemu prawnego;
- pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma 
w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism proceso-
wych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism 

Nieodpłatna pomoc prawna
w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub 
o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy; 
przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej; prawa cywilnego; 
spraw karnych; spraw administracyjnych; ubezpieczenia społecznego; 
spraw rodzinnych; prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, 
dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem 
przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Więcej informacji:  http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

�Punkty pomocy prawnej:
- Starostwo Powiatowe w Krośnie - od poniedziałku do piątku
 w godzinach od 10.00 do 14.00
- Urząd Gminy w Rymanowie -od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 10.00 do 14.00
-Urząd Miejski w Dukli - od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 8.00 do 12.00
- Urząd Gminy w Jedliczu - od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 11.00 do 15.00

 grudnia 2016 roku Wójt Andrzej Ko-2niecki uczestniczył w wycieczce do Bru-
kseli, zorganizowanej na zaproszenie 

europosła Stanisława Ożoga. Wyjazd był nagro-
dą dla zwycięzców XVI edycji konkursu na najle-
pszego wójta, prezydenta/burmistrza i starostę
w Województwie Podkarpackim, organizowa-
nego przez Tygodnik Regionalny „Nowe Pod-
karpacie” oraz Podkarpackie Stowarzyszenie 
Samorządów Terytorialnych pod honorowym 
patronatem Marszałka Województwa Podkarpa-
ckiego i Wojewody Podkarpackiego. W trakcie 
pobytu w Brukseli przygotowano dla uczestni-
ków wiele atrakcji, między innymi zwiedzanie 
Parlamentu Europejskiego, Brukseli i Gandawy. 
Organizatorzy wycieczki - europoseł Stanisław 
Ożóg oraz jego współpracownicy zadbali o to, by ten 

Wójt z wizytą w Brukseli
wyjazd był dla wszystkich wspaniałą i pełną atra-
kcji przygodą. Zarówno przejazd jak i pobyt był 
doskonale zorganizowany, za co serdecznie dzię-
kuję - powiedział Andrzej Koniecki Wójt Gminy 
Chorkówka. 

Urząd Gminy Chorkówka
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grudnia 2016 r. w Jasielskim Domu 
Kultury odbyło się podsumowanie 
p i e r w s z e j  e d y c j i  k o n k u r s u 

fotograficznego „Fauna i flora” organizowa-
nego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki. 
Konkurs skierowany był do uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjów oraz szkół śred-
nich z terenu 22 gmin należących do Związku. 
W ramach konkursu wpłynęło łącznie 50 prac 
z 47 szkół. W konkursie udział wzięli także 
uczniowie z naszych szkół. Wśród laureatów 
znalazła się Emilia Balcerzak uczennica klasy 
V SP  w Kobylanach, która zdobyła I miejsce 
w kategorii Szkoła Podstawowa Klasy IV- VI.  
Fotografia to moja pasja od dawna. Odkąd 
pamiętam lubiłam robić zdjęcia. Najpierw były 
to zdjęcia przypadkowe, robione z okazji 
wakacji, świąt czy spotkań rodzinnych. Obecnie 

Fotografia to moja pasja…
najbardziej lubię fotografować przyrodę, 
szczególnie motyle. Na konkurs zrobiłam jednak 
zdjęcie pajęczyny. Czasami widzę coś ciekawego 
i czuję, że muszę to sfotografować. Tak było w tym 
przypadku - powiedziała Emilia Balcerzak. 
Emilii serdecznie gratulujemy oraz życzymy 
wspaniałych inspiracji i wielu sukcesów. 

Urząd Gminy Chorkówka

Emilia Balcerzak zwyciężczyni konkursu

14

 stycznia 2017 roku, w bardzo mroźny poranek ulicami Żeglec 6przeszedł pierwszy Orszak Trzech Króli. Inicjatorami tego 
przedsięwzięcia była Rada Sołecka, Ochotnicza Straż Pożarna, 

Koło Gospodyń Wiejskich, Rada Rodziców działająca przy Szkole 
Podstawowej oraz Parafia Żeglce. Wielobarwny pochód, prowadzony 
przez sołtysa miejscowości Grzegorza Węgrzynowskiego, ruszył spod 
Domu Ludowego i skierował się do Kościoła Parafialnego w Żeglcach, 
gdzie odbyła się Msza Święta. W orszaku nie mogło zabraknąć Trzech 
Króli i Świętej Rodziny, były także dzieci przebrane w stroje aniołków 
i pastuszków. Bardzo dużą atrakcją, zwłaszcza dla najmłodszych, 
okazały się zwierzątka. Zwieńczeniem pochodu był konkurs na 
najładniejszy strój orszakowy. Organizatorzy przygotowali także 
wesołe jasełka, które bardzo przypadły do gustu oglądającym, zwłaszcza 
te fragmenty, które dotyczyły życia naszej wioski. Mimo nowoczesnego 
scenariusza, ogólne przesłanie występu zostało bardzo trafnie ujęte. Na 
zakończenie wszyscy obecni mogli skosztować pysznego żurku oraz 
słodkich domowych wypieków. 
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Wójt Gminy Chorkówka 
Andrzej Koniecki, Skarbik Stanisława Bator, Dyrektor GOK-u 

Orszak Trzech Króli w Żeglcach 

Bogusław Pacek, proboszcz Parafii Żeglce prałat Jan Luchowski a także 
spora grupa mieszkańców z innych  miejscowości. 
Jasełka można zobaczyć na stronie: https://www.youtube.com/ 
watch?v=gH4xBy6JoZ4

Katarzyna Jagieło
Rada Sołecka w Żeglcach 

rugie międzynarodowe spotkanie związane z realizacją projektu D„A school for tomorrow’s Europe” realizowanego w ramach 
programu „Erasmus +”odbyło się w Polsce. Delegacje z Włoch 

i Portugali 5 lutego br. przybyły do Krosna. Gospodarzami tej wizyty były: 
Gmina Chorkówka, Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie 
oraz Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku. Głównym celem 
spotkania były prace związane z tworzeniem dwóch podręczników 
przeznaczonych dla uczniów i nauczycieli. Podręczniki, które opracowane 
zostaną na podstawie doświadczeń wszystkich grup biorących udział 
w projekcie to zbiór wskazówek jak motywować uczniów do edukacji. 
Każde spotkanie grup to nie tylko wymiana cennych doświadczeń, to także 
porównanie różnych systemów edukacyjnych oraz doskonała okazja do 
czerpania inspiracji, wymiany doświadczeń i zdobycia nowych 
umiejętności. Wizyta zagranicznych partnerów to także możliwość 
pokazania naszych okolic, instytucji, zabytków i piękna zimowej pory roku. 
W programie wizyty partnerskiej znalazło się między innymi spotkanie 
w Urzędzie Gminy Chorkówka, w Zespole Szkół w Chorkówce oraz 
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie. Goście nie tylko zwiedzili 

„Erasmus +” –spotkanie w Polsce
szkoły, spotkali się także z uczniami oraz nauczycielami. Bardzo podobały 
im się nasze placówki edukacyjne. Wizyta partnerska zakończyła się 
w czwartkowy wieczór 9 lutego. Nasi goście byli pod ogromnym wrażeniem 
nie tylko tego co mogli zobaczyć, ale także gościnności i serdeczności z jaką 
się spotkali. Choć nasze warunki atmosferyczne dały im się we znaki, a niska 
temperatura przeszła ich najśmielsze oczekiwania z chęcią ponownie 
odwiedzą nasz kraj.  

Urząd Gminy Chorkówka

Praca nad projektem książki
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Monika Cisoń-Gierula: Patryku powiedz 
kilka słów o sobie.
Patryk Dobrzański:17lat, chodzę do Liceum 
Ogólnokształcącego im. M.Konopnickiej
w Jedliczu na profil wojskowy. Od kilku lat 
ćwiczę karate.
MCG: Kiedy zaczęła się Twoja przygoda
z tym sportem? 
PD: Moja przygoda z karate zaczęła się
w 2012 roku, był to mój wybór, chciałem poz-
nać coś nowego.
MCG: Czy wiążesz ze sportem swoją przy-
szłość? 
PD: Myślę, że tak chcę jak najdłużej ćwiczyć 
ten sport.
MCG: Największe marzenie związane
z karate to?
PD: Zdobycie czarnego pasa (inne np.: Mi-
strzostwo Polski, Europy i Świata).
MCG: Twoje największe osiągnięcia?
PD: Brązowy  medal w kumite (walki) na 
Mistrzostwach Polski  Juniorów Młodszych 

Rozmowa z Patrykiem Dobrzańskim 
brązowym medalistą Mistrzostw Polski Juniorów 

Młodszych Karate Kyokushin
Karate Kyokushin - Olsztyn,
-1 miejsce w kumite - I Ogólnopolski Turniej 
Karate Kyokushin Dzieci i Młodzieży  ,,Prze-
łęcz Cup” - Dukla,
-2 miejsce w kumite - II Puchar Podkarpacia -
Mielec,

-2 miejsce w kumite - XVIII Mistrzostwa 
Podkarpacia Karate Kyokushin Dzieci i  Mło-
dzieży-Jasło,
-3 miejsce w kumite - II Puchar Podkarpacia 
Karate Kyokushin Dzieci i Młodzieży -
Krosno,
-3 miejsce w kumite - Turniej Karate Kyoku-
shin o Puchar Burmistrza Biecza -Biecz
-3 miejsce w kumite - XVI mistrzostwa Pod-
karpacia Karate Kyokushin Dzieci i Młodzie-
ży - Krosno,
-3 miejsce w kumite - Międzywojewódzkie 
Mistrzostwa Młodzików Kyokushin Karate-
Jedlicze,
-7 miejsce w kumite  - Puchar Europy-Lublin
-1 miejsce w kumite- I Turniej Karate Kyoku-
shin o Puchar Burmistrza Dukli - Dukla.
MCG: Ile czasu poświęcasz na treningi?
PD: Karate ćwiczę dwa razy w tygodniu we 
wtorki i czwartki. Mam również czas na inne 
zajęcia i sporty.
MCG: Dziękuję za rozmowę. 

Brązowy  medal w kumite (walki) na Mistrzostwach 
Polski  Juniorów Młodszych Karate Kyokushin - 

Olsztyn

Monika Cisoń-Gierula: Opowiedz Dario o Twoim 
wyjeździe do Budapesztu, jak do tego doszło? 
Daria Samborowska : Wyjazd do Budapesztu 
zawdzięczam zdobyciu II miejsca, w powiatowym kon-
kursie pieśni patriotycznej, który odbył się w Rymano-
wie. Razem ze mną pojechały także dwie inne laureatki. 
Były to Gabriela Winnica oraz Aneta Aszlar. Opiekę 
nad nami sprawowała pani Grażyna Ostrowska. Pod-
czas tego wyjazdu nie tylko zwiedzałyśmy Budapeszt 
lecz także miałyśmy zaszczyt wydania dwóch małych 
koncertów. Pierwszy z nich, odbył się dla młodzieży 
budapeskiej w jednej ze szkół zaprzyjaźnionej XVII 
dzielnicy, zaś drugi dla mniejszości narodowej, czyli 
Polaków mieszkających w Budapeszcie. Podczas tych 
koncertów śpiewałam dwie kolędy oraz pieśń „Sen
 o Katyniu” . Podczas trzydniowego wypoczynku w tym 
pięknym mieście zwiedziłam  m.in.: Parlament, Plac Bohaterów oraz 
Górę Gellerta. Miałam możliwość skosztowania wielu przysmaków 
oraz poznałam różne tradycje, które bardzo mnie urzekły. 
MCG: To nie jedyny Twój sukces, wyśpiewałaś już sporo nagród, 
powiedz o tych najważniejszych.
DS.: Tak, to prawda. Śpiewam odkąd pamiętam. Za mną już wiele kon-
kursów, na których raz odnosiłam zwycięstwo, drugim razem porażkę. 
Moimi największymi sukcesami jest m.in.: I miejsce w „Gminnym 
konkursie pieśni patriotycznej”, I miejsce w  „Gminnym konkursie kolęd 
i pastorałek”,  II miejsce w „Gminnym konkursie kolęd i pastorałek”, 
II miejsce w „Powiatowym konkursie śpiewajmy świętym”, wyróżnienie 
w „Powiatowym konkursie piosenki znanej i lubianej”,  wyróżnienie
w „Powiatowym konkursie piosenki obcojęzycznej” oraz wyróżnienie
w „Powiatowym konkursie droga do gwiazd”. Mam nadzieję, że z czasem 

przybędzie więcej sukcesów, które dają mi wiele 
satysfakcji. 
MCG: Sama przygotowujesz się do konkursów, 
czy korzystasz z pomocy innych?
DS.: Do każdego z występów czy konkursów pomaga 
mi w przygotowaniu moja nauczycielka od muzyki 
Alicja Zając. Znaczną ilość sukcesów oraz wykształ-
cenie muzyczne, kształtowanie barwy mojego głosu
i obeznanie sceniczne zawdzięczam mojej babci. Tak 
naprawdę to dzięki niej zaczęłam moją przygodę
z muzyką. Babcia prowadzi zespół śpiewaczy Chorko-
wianie i właśnie dzięki temu w wieku czterech lat, 
wystąpiłam przed liczną publicznością, śpiewając 
pierwszy raz solo. Wtedy poczułam, że to jest droga 
którą powinnam się kierować. Uwielbiam wystę-
pować przed innymi i przekazywać emocje, które to-

warzyszą mi przy wykonywanym utworze. Radości i pewnego rodzaju 
adrenaliny, która towarzyszy mi przed każdym występem nie da się opi-
sać. Słowa pierwszej piosenki wykonanej solo pamiętam do dziś. Bardzo 
dużą pomocą jest wsparcie oraz kibicowanie moich rodziców i całej ro-
dziny przed każdym, bardziej lub mniej ważnym występem.
MCG: Czy poza śpiewam masz jeszcze inne pasje?  
DS.: Muzyka jest dla mnie całym życiem, nieważne w jakiej postaci. 
Jestem także jedną z tancerek zespołu tanecznego Day Stars, który działa 
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce. Pasjonuję się także 
wszelkiego rodzaju sportem. Uwielbiam biegać, grać w koszykówkę, 
piłkę ręczną, a najbardziej w siatkówkę. W końcu ruch to zdrowie. Od 
pięciu lat należę też do Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorkówce.
MCG: Dziękuję za rozmowę. 

Rozmowa z Darią Samborowską



II miejsce - Aleksandra Henzel - ZSP Kopytowa, III miejsce - Maria Drozd - ZS  
Świerzowa Polska.
Wyróżnienia: Katarzyna Kraska - ZS Chorkówka, Mateusz Sysak - SP Dragano-
wa, Julia Wrona- SP Faliszówka, Emilia Capała - ZSP Kopytowa, Milena Kołek - 
ZSP Kopytowa, Wiktoria Ordyna - ZSP Kopytowa, Kacper Siwak - ZSP Kopy-
towa, Bartłomiej Dubis - ZS Świerzowa Polska, Maja Kobak - ZS Świerzowa 
Polska, Martyna Kozioł - ZS Świerzowa Polska, Lilianna Wyczesany - SP Zręcin, 
Wiktoria Gradowicz - SP Żeglce.
W kategorii gimnazjum: I miejsce - Magdalena Majka - Gimnazjum w Zręcinie, 
II miejsce - Monika Trznadel - ZSP Kopytowa, III miejsce - Amelia Motyka -
ZSP Kopytowa. Wyróżnienie- Zuzanna Sajdak -ZSP Kopytowa.
Po uroczystości wręczenia nagród ufundowanych przez ZSP w Kopyto-
wej oraz GOK w Chorkówce, zaproszeni goście i nagrodzeni uczniowie 
wraz z opiekunami oraz członkowie koła ,,Romano Iło” spotkali się na 
wspólnym poczęstunku. Wśród gości znalazł się dyrektor GOK w Chor-
kówce - Bogusław Pacek, pracownik UG Chorkówka - Monika Cisoń-
Gierula oraz brat Łukasza - Radosław Dubis. Kolejnym punktem było 
zwiedzanie ekspozycji prac konkursowych - pięknych aniołków, które 
przez swoją twórczość wniosły wielkie serce oraz chęć podarowania 
małej cegiełki na rehabilitację naszego kolegi... Pierwsze aniołki znalazły 
swoich nabywców… Jeszcze wówczas tliła się nadzieja i wiara w uleczenie 
Łukasza we wszystkich uczestnikach spotkania. Niestety kilka godzin 
później dotarła do nas smutna wiadomość, że Łukasza nie ma już wśród 
żywych. Okrutna śmierć pokrzyżowała nasze plany, przerwała akcję 
charytatywną. Dla Łukasza już nic nie mogliśmy zrobić. Po smutnych 
przemyśleniach organizatorzy konkursu postanowili kontynuować 
akcję charytatywną pod zmienionym nieco hasłem: ,,Mój Anioł 
Szczęścia - Dar dla rodziny Łukasza”. Finał akcji odbył się 8 stycznia 
2017 r. w Domu Ludowym w Kopytowej, podczas spotkania 

- Rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastycznego,,Mój Anioł 
Szczęścia” - Dar dla Łukasza.

grudnia 2016 r. w ZSP w Kopytowej odbył się Szkolny 
Dzień Roma. Przyjaciele Romów w ramach działalności 
koła Przyjaciół Romów ,,Romano Iło”, pod kierunkiem wie-

loletniego opiekuna Bożeny Pęcak przedstawili społeczności szkolnej 
oraz zaproszonym gościom część artystyczną poświęconą Romom. 
Pośród treści uwzględniających kulturę Romów znalazły się ciepłe 
słowa pod adresem naszego kolegi Łukasza, dedykacje kolęd i życzeń 
powrotu do zdrowia. Głównym punktem uroczystości było rozstrzy-
gnięcie Gminnego Konkursu Plastycznego ,,Mój Anioł Szczęścia - Dar 
dla Łukasza” oraz wręczenie nagród laureatom konkursu. Należy 
podkreślić, że konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów, 
przystąpiły do niego niemalże wszystkie szkoły. Akcję poza konkursem 
wsparły dzieci przedszkolne i dzieci z klas I-III z ZS w Świerzowej 
Polskiej, ZSP w Kopytowej oraz członkowie Szkolnego Koła PCK pod 
kierunkiem Ewy Bal i uczniowie skupieni w Szkolnym Wolontariacie 
pod opieką Małgorzaty Dziugan i Ewy Munia. Ponadto opiekunki 
podarowały na aukcje swoje anioły wykonane na szydełku, a Marta Król 
z Kopytowej - anioła z wikliny. Wszystkie aniołki były wykonane
z dużym poczuciem estetyki, wyczucia artystycznego i wielkiego serca 
dla Łukasza.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco.
W kategorii klas IV-VI: I miejsce - Szymon Gromek -SP Kobylany

8
Dawno temu w Betlejem… narodził się Syn Boży

Zrozumieć ,,innego”, ocalić od wykluczenia. …Jak Polacy
z Romami…

20
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 tę pamiętną świętą noc - aż do dziś-„skrzypki świergocą Wsłodziutko srebrzystą nutką, fujarki fiukają śpiewnie
i rzewnie…” 

W przygotowaniach świątecznych udział wzięli uczniowie klasy I, któ-
rzy przygotowali „christmas crackersy”, czyli…cukierki z niespodzianką! 
Klasy 0-6 odświętnie dekorowały swe sale i korytarze szkolne, tworząc 
zimowe aranżacje z misternie wycinanych gwiazdek, bałwanków i wy-
szukanych stroików- pomysłów było co niemiara! Uczniowie z klasy IV 
zaprosili całą społeczność na świąteczny kiermasz. Kiedy wreszcie 
przyszedł czas na celebrowanie szkolnych wigilijnych wieczerzy, w pięk-
nej bożonarodzeniowej oprawie, przy świątecznych, „smacznie” 
zastawionych stołach, radowaliśmy się wspólnie Bożym Narodzeniem! 
Łączyła Nas - Uczniów, Nauczycieli i Rodziców- nutka kolędowa, kru-
chy opłatek, sianko pachnące i życzenia, z ust do ust- z głębi serc płynące. 
I choć teraz wszystko całkiem jest inaczej niż w Betlejem, to przecież  
RADOŚĆ była ta sama!!!

Zwieńczeniem przygotowań stały się jasełka, na które 22 grudnia, 
śpiewnie zaprosiła starsza grupa przedszkolna. Pragnęli uczcić kolędami  
i „swymi serduszkami” obecność Boga między nami. Podarowali 
Wszystkim szczęście płynące wprost z nieba, by troski ludzkie rozjaśniło.

Zespół Szkół w Świerzowej Polskiej
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Gospodyń Wiejskich w Szczepańcowej, które bardzo chętnie przyjęły 
nasze zaproszenie. Uczniowie pod czujnym okiem Gospodyń z wielkim 
zaangażowaniem tworzyli swoje słodkie „dzieła”. Każdy uczeń mógł 
przygotować i udekorować pierniczki według własnego pomysłu. 
Wszystko przebiegało w miłej, radosnej i świątecznej atmosferze. 
Mamy nadzieję, że takie akcje uwrażliwią naszych uczniów na ludzką 
krzywdę i że zawsze będą tak ochoczo angażować się w pomoc innym. 

Szkoła Podstawowa w Szczepańcowej

uż tradycją stało się, że w miesiącu grudniu Szkolne Koło PCK Jorganizuje wśród uczniów naszej szkoły zbiórkę słodyczy na paczki 
świąteczne dla dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji 

materialnej. Jak zwykle uczniowie okazali swoje wielkie serce 
przynosząc mnóstwo słodkości. Członkowie SK PCK przygotowali 
bogate paczki i przekazali najbardziej potrzebującym uczniom z naszej 
szkoły oraz uczniom ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowaw-
czego w Krośnie, których nasza szkoła wspiera od kilku lat. 
Uczniowie bardzo mocno zaangażowali się także w coroczną ogólno-
polską akcję „Góra grosza”, pomagając tym samym dzieciom, które z róż-
nych powodów nie mogą wychowywać się w swoich biologicznych 
rodzinach.
Aby rozszerzyć zakres działań charytatywnych naszych uczniów powo-
łano Szkolne Koło Caritas, ściśle współpracujące z Parafią pw. Św. Rafała 
Kalinowskiego w Szczepańcowej, którego głównym zadaniem jest 
organizowanie pomocy osobom potrzebującym. Młodzi wolonta-
riusze we wrześniu wzięli udział w zbiórce pieniężnej na rzecz osób 
poszkodowanych trzęsieniem ziemi we Włoszech, a w grudniu, w okre-
sie przedświątecznym wraz z nauczycielami odwiedzili osoby starsze, 
chore i samotne na terenie naszej miejscowości. Złożyli im życzenia, 
wręczyli samodzielnie zrobione kartki, stroiki bożonarodzeniowe oraz 
słodkie upominki - pierniczki, przygotowane wspólnie z Paniami z Koła 

Lubimy Pomagać!!!

Edukacja

opłatkowego społeczności Parafii Kopytowa. Wszystkim którzy 
zaangażowali się w przedsięwzięcie ,,Mój Anioł Szczęścia” - Dar dla 
Łukasza składamy podziękowanie. Przyjaciele Łukasza z Gminy 
Chorkówka zdali egzamin celująco! 

Jak co roku w przygotowania Szkolnego Dnia Roma zaangażowała się 
sekretarka szkoły Bernadetta Radomska. Organizatorki konkursu: 
Bożena Pęcak, Ewa Bal i Dorota Inglot. 

Zespół Szkół Publicznych w Kopytowej 

 ZSP w Kopytowej od września W2016 roku realizowany jest pro-
jekt „W kręgu tradycji i kultury 

naszego regionu”. W ramach projektu dwa 
razy w miesiącu odbywają się warsztaty ręko-
dzielnicze. Warsztaty prowadzą Panie z KGW 
w Kopytowej, miejscowi twórcy ludowi, 
mieszkanki wsi, które są skarbnicą wiedzy
o dawnych zwyczajach związanych z różnymi 
świętami. Celem projektu jest nie tylko zapo-
znanie uczniów z tradycjami i zwyczajami re-
gionu, ale również umacnianie więzi między-
pokoleniowych i wzbudzanie szacunku dla 
osób starszych. Wytwory uczniów wypraco-
wane na warsztatach są przekazywane na 

„W kręgu tradycji i kultury naszego regionu” Kiermasz 
Bożonarodzeniowy w Kopytowej

szczytne cele. Dlatego do działań włącza się 
grupa wolontariacka działająca w naszej szko-
le. W ramach wolontariatu w okresie przed-
świątecznym uczniowie odwiedzili osoby star-
sze i samotne, którym podarowali wykonane 
przez siebie stroiki. Jednak większość prac 
została przekazana na Kiermasz Bożonaro-
dzeniowy, który odbył się 7 grudnia w szkole
i 18 grudnia w kościele. Dziękujemy wszyst-
kim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się 
w nasze działania, a uczniów zachęcamy do 
aktywnego uczestnictwa w kolejnych war-
sztatach. 

Bogumiła Rogala
Zespół Szkół Publicznych w Kopytowej

Dzień Babci i Dziadka w SP w Leśniówce

W zimowy miesiąc styczeń wpisane są takie dni, które 
wzbudzają ogromne emocje - to święto Babci i Dziadka. 
Dziadkowie to wielki skarb dla wnuków, oni czynią 

dzieciństwo udanym i szczęśliwym. Dla swych wnuków mają zawsze 
czas, umieją pocieszyć, są cierpliwi, zawsze lepiej rozumieją, a przede 
wszystkim bezgranicznie kochają. Dla nich wnuczęta są radością życia. 
Dlatego w podzięce za ich wielkie serce, dnia 1 lutego 2017r. w Szkole 
Podstawowej w Leśniówce odbył się z tej okazji uroczysty poranek. Pani 
dyrektor A. Kołacz wraz z gronem pedagogicznym witała ciepłymi sło-
wami szanownych gości, składając im serdeczne życzenia. Piękne 
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swoje pociechy i wielkimi brawami dziękowali za występy. Dopełnie-
niem uroczystego spotkania był słodki poczęstunek. Atmosfera była 
pełna radości. Święto Babci i Dziadka to dzień pełen uśmiechu, 
wzruszeń i życzliwości.

Małgorzata Stefanik
nauczyciel Szkoły Podstawowej w Leśniówce

apewne domyślacie się, na co? Oczywiście na…karnawałową Zzabawę! Na hulanki i swawole, bo przecież na skoczną imprezę 
niewiele potrzeba! Wystarczy…szczypta pomysłowości, garść 

dobrego nastroju, doza optymizmu, serdeczny uśmiech i… już! Oto 
gotowy przepis na szkolną zabawę choinkową! Przygotowania trwały na 
tyle długo, aby dn. 14 stycznia 2017 roku stanąć w pełnej gotowości! 
Sala w błękitach i bielach - pełna zimowych, żakardowych odsłon -

Zabawa Choinkowa w ZS w Świerzowej Polskiej
otworzyła swe podwoje przed tłumem Gości. Rodzina radosnych „bał-
wanków” zachęcała ochoczo do zabawy - do tanecznych podskoków, 
korowodów i innych pomysłowych rewiowych popisów, harców czy 
figli… A wśród rozbawionej dziatwy, można było zobaczyć przebogatą 
feerię baśniowych postaci! Owa rozmaitość i pomysłowość uczyniła 
szkolną „potańcówkę” prawdziwym balem karnawałowym! Całość 
przedsięwzięcia okraszona smakołykami, przepysznymi kanapeczkami, 
soczkami, w które obfitował sowity bufet, przyciągała jak magnes! 
Chętnych było wielu!!! Dziękujemy pięknie za pomoc i wsparcie 
zaangażowanym Rodzicom! Dzięki Nim, apetyty rosły w miarę 
jedzenia! Uf, to był udany wieczorek! :) 
Czy przy orkiestrze, czy przy DJ-u - uśmiechnięci, zasobni w szczęście, 
„ubawieni po pachy” szaleństwa-mi wspólnej zabawy - z ukonten-
towaniem  podsumowaliśmy I semestr nauki.
Humory dopisywały Wszystkim!

Ewa Krzywda
Zespół Szkół w Świerzowej Polskiej

słowa do gości skierował także ks. J. Luchowski. Seniorzy mogli 
podziwiać umiejętności swych wnuków prezentujących wiersze, 
piosenki, inscenizacje, tańce i wspólne zabawy z dziadkami. Szkolni 
artyści z dużym przejęciem i zaangażowaniem odtwarzali swoje role. Na 
koniec wszystkie wnuczęta obdarowały swoich bliskich własnoręcznie 
przygotowanymi upominkami. Goście ze wzruszeniem patrzyli na 

Każda szkoła realizuje różne projekty edukacyjne. Oprócz tych 
szkolnych czy o zasięgu ogólnopolskim w Szkole Podstawo-
wej w  Chorkówce przeprowadzane są także te o zasięgu 

międzynarodowym. Komunikacja między nauczycielami ma miejsce na 
platformie etwinning. Jednym z ciekawych inicjatyw był projekt 
pt. ,,Let's send postcards". Jego celem było przede wszystkim zapoznanie 
się z uczniami z różnych krajów, ich miejscem zamieszkania i krajem 
pochodzenia, poznanie interesujących miejsc czy zabytków za pomocą 
informacji zawartych na kartce pocztowej, dostrzeżenie korzyści 
płynących z nauki języków obcych, napisanie kartki pocztowej w języku 
angielskim. Do realizacji projektu zostali zaproszeni uczniowie wraz
z opiekunami z europejskich państw. Głównym założeniem projektu 
była międzynarodowa współpraca i działanie chętnych nauczycieli 
i uczniów ukierunkowane na realizację celów za-
wartych w projekcie. Do współpracy przystąpili 
przedstawiciele: Polski, Ukrainy, Słowacji, Ru-
munii, Włoch, Portugalii, Chorwacji i  Słowenii. 
W naszej szkole udział w projekcie wzięli ucznio-
wie z IV, V i VI. Każda klasa miała przydzieloną 
szkołę partnerską, wymieniliśmy się listami 
uczniów a następnie każdy uczeń miał za zadanie 
napisać kartkę pocztową, na której umieścił 
podstawowe informacje na swój temat, np. imię, 

Projekty międzynarodowe realizowane w ZS w Chorkówce
wiek, klasę, miejsce zamieszkania, ulubiony przedmiot, sport, zwierzę, 
hobby czy kilka słów o swojej rodzinie. Następnie wszystkie pocztówki 
przedstawiające widoki z naszej okolicy trafiały do jednej koperty a na-
stępnie pocztą do danego państwa.
Jako podsumowanie projektu przeprowadzono rozmowy na temat 
słuszności realizacji tego przedsięwzięcia, zaprezentowano część 
otrzymanych kartek na tablicy na korytarzu szkolnym, zamieszczono 
również informacje z postępów pracy nad projektem na twinspace. Tam 
też można zobaczyć prace innych szkół.
Jak wynikało z reakcji i zaangażowania uczestników projektu, prace 
związane z pisaniem jak również otrzymywaniem pocztówek sprawiły 
mnóstwo radości. Z korespondencji z nauczycielami z partnerskich 
szkół wynikają te same wnioski - był to trafiony pomysł, w który chętnie 

wszyscy uczestnicy się zaangażowali, cele zostały 
osiągnięte a poprzez wspólną pracę można się 
dowiedzieć wiele o innych mieszkańcach Europy.
Obecnie prowadzone są prace nad nowym mię-
dzynarodowym projektem ,,Pen-pals”, w którym 
czynny udział biorą uczniowie klasy IV. Szcze-
gółowe podsumowanie nastąpi w czerwcu 2017.

Katarzyna Kruszelnicka-Kut
Nauczyciel Zespołu Szkół w  Chorkówce

lutego w Zespole Szkół w Korczynie odbyła się uroczysta 
gala wręczenia statuetek w Plebiscycie na Najpopular-
niejszego Sportowca, Trenera i Działacza Powiatu Kroś-

nieńskiego w 2016 roku. Organizatorami Plebiscytu byli: Starostwo 

Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca, Trenera i Działacza 
Powiatu Krośnieńskiego w 2016 roku

Powiatowe w Krośnie, urzędy gmin z terenu powiatu krośnieńskiego 
i tygodnik „Nowe Podkarpacie”. Wszyscy organizatorzy w tym 10 Urzę-
dów Gmin wyznaczyli swoich przedstawicieli, którzy stworzyli 16-oso-
bową Kapitułę Konkursową. Kapituła wytypowała listę sportowców, 

16
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radycją stały się przedświąteczne spotkania z osobami, Tz którymi spędzamy sporo czasu na co dzień, ze współpra-
cownikami, ludźmi, z którymi w ciągu roku realizujemy 

przedsięwzięcia, borykamy się z trudności i podejmujemy działania. 
Takie spotkanie od kilku lat odbywa się także w gminie Chorkówka. 
17 grudnia 2016 r. podobnie jak w latach ubiegłych, gospodarze spotka-
nia wigilijnego, Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce, Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Chorkówce oraz Koła i Stowarzyszenia działające na 
terenie gminy, zadbali o ucztę dla ducha i ciała. W spotkaniu udział 
wzięli przedstawiciele powiatu, gminy, dyrektorzy, kierownicy jedno-
stek organizacyjnych, duchowni, przedstawiciele straży, Koła Gospo-
dyń Wiejskich, stowarzyszenia, zespoły śpiewacze oraz kapela. O tym co 
ważne w świąteczne dni, o rodzinie, tradycji i szacunku dla starszych 
mówili uczniowie Gimnazjum w Zręcinie, którzy wystąpili w programie 
artystycznym „Jest taki dzień”. Następnie głos zabrał ksiądz prałat Jan 
Luchowski, który także nadmienił czym są dla katolika święta Bożego 
Narodzenia i jak obchodzić je by to właśnie  potrzeby duchowe były na 
pierwszym planie. Ksiądz Wacław Socha odczytał ewangelię. W trakcie 
spotkania prowadzący Bogusław Pacek - dyrektor GOK, przekazał 
życzenia od nieobecnych, odczytał list od Dariusza Sobieraja 
Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
Życzenia wszystkim uczestnikom złożył także Andrzej Koniecki Wójt 
Gminy Chorkówka, który skierował również podziękowania do 
wszystkich tych, którzy w ciągu roku wspólnie pracowali i działali na 
rzecz gminy. Dodatkiem do podziękowań były piękne gwiazdy 
betlejemskie oraz kalendarze, przygotowane przez Urząd Gminy.  
Kiedy już wszyscy połamali się opłatkiem, mogli wysłuchać koncertu 

Gminne spotkanie wigilijne 
kolęd i pastorałek w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego Chorkowianie 
oraz Kapeli 50 Plus. Po tych duchowych przeżyciach przyszedł czas na 
kulinarne. Na stołach pięknie prezentowały się tradycyjne potrawy 
wigilijne, które przygotowali członkowie KGW i stowarzyszeń. Każdy 
mógł spróbować tradycyjnego żuru, pysznych pierogów, uszek 
i wykwintnych ciast.

Urząd Gminy Chorkówka

Kierownicy zespołów artystycznych 

Przewodniczące KGW, prezesi stowarzyszeń z władzami samorządowymi gminy

Występ uczniów z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie

na których czytelnicy „Nowego Podkarpacia” głosowali za pomocą 
kuponów oraz SMS-ów. Wśród nominowanych znaleźli się także:
w kat. działacz - Marian Janik (Kopytowa), trener - Konrad Cieślak 
(Chorkówka), sportowiec - Szymon Sajdak (Żeglce), Patryk Dob-
rzański (Zręcin) oraz Michał Zuzak (Zręcin). Jak co roku nagrody dla 
najlepszych sportowców przyznał także starosta krośnieński. Kapituła 
plebiscytu wybrała nagrodzonych biorąc pod uwagę zarówno wyniki 
sportowe jak i osiągnięcia. Przyznano 8 nagród w trzech kategoriach: 
najlepsi sportowcy, piłkarze i sportowcy niepełnosprawni. Na miejscu 
drugim w kategorii najlepszy sportowiec uplasował się Szymon Sajdak 
(Żeglce) strzelec sportowy z UKS Olimpijczyk Krosno.

Urząd Gminy Chorkówka
Laureaci nagrody starosty krośnieńskiego dla najlepszego sportowca
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11. Karolina Kludacz kl. V- ZS Chorkówka, opiekun: Zofia Abramek; 
12. Martyna Głód kl. IV - SP Zręcin, opiekun: Beata Kozubal
Gimnazjum: 1. Przemysław Siwak kl. I, ZSP Gimnazjum Kopytowa, opie-
kun: Bożena Pęcak; 2. Paulina Turek kl. Ib, Gimnazjum Zręcin, opiekun: 
Beata Kozubal; 3. Tatiana Szczepanik kl. IIc, Gimnazjum Zręcin, opiekun: 
Beata Kozubal,
Laureaci Międzynarodowego Konkursu Szopek Bożonarodze-
niowych z Gminy Chorkówka, wyróżnieni w Dukli:
Kat. szkoły podstawowe klasy I-III: III miejsce: Filip Machura (SP Leś-
niówka); Kat. szkoły podstawowe klasy IV-VI: III miejsce: Katarzyna Kraska 
(ZS Chorkówka); Kat. Gimnazja: I miejsce: Przemysław Siwak (ZSP 
Kopytowa).
9 stycznia 2017r. w Muzeum Historycznym - Pałac w Dukli  odbyło się 
podsumowanie Międzynarodowego Konkursu Szopek Bożonarodze-
niowych. Wręczone zostały dyplomy i nagrody.
Ponadto w Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce komisja konkursowa 
oprócz 15 prac, które otrzymały specjalne wyróżnienia i zostały przekazane 
na konkurs międzynarodowy wyróżniła 19 szopek bożonarodzeniowych.
Wyróżnienia otrzymali: ZS i P. Bóbrka: 1. Michał Mermon kl. I, 2. Jakub 

Tarnowski kl. V, 3. Zuzanna Szydło kl.V, 
4. Mateusz Mrozek kl.II, opiekun: Danuta 
Leniek
ZS Chorkówka: 1. Amelia Kozubal kl.V, 
2. Magdalena Bugiel kl.VI, 3. Karolina 
Kludacz kl.V, opiekun: Zofia Abramek
SP Draganowa: 1. Grzegorz Koleniewicz 
kl.IV, 2. Katarzyna Koleniewicz kl. III, 
3. Wiktoria Kurzawa kl.III opiekun: 
Dorota Krężałek, 4. Szymon Skrzęta kl.IV 
opiekun: Ewelina Bęben
SP Kobylany: 1. Karol Wierdak 11 lat, 
opiekun: Magdalena Kopacz
SP Leśniówka: 1. Rafał Krzywda kl.III, 
2. Aleksandra Biernacka kl.III opiekun Filip Machura - III miejsce Katarzyna Kraska - III miejsce

Nagrodzona szopka Przemysława 
Siwaka - I miejsce 

a konkurs szopek bożonarodzeniowych do GOK-u w  Chor-Nkówce 15 grudnia 2016 r. wpłynęło 58 prace (szopek bożo-
narodzeniowych), wykonanych przez dzieci i młodzież ze szkół 

podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Chorkówka.
Po przeprowadzeniu eliminacji gminnych  konkursu wytypowano 15 prac 
wykonanych przez uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów. Prace te 
otrzymały specjalne wyróżnienia w Gminnym Ośrodku Kultury w Chor-
kówce i zostały przekazane na konkurs międzynarodowy do Muzeum 
Historycznego - Pałac w Dukli.
Specjalne wyróżnienia otrzymali: (kolejność przypadkowa) Szkoła 
Podstawowa: 1. Szymon Nizianty kl. II-SP Szczepańcowa, opiekun: Edyta 
Bracławicz - Jasłowska; 2. Zuzanna Pietruś kl. IV - SP Draganowa, opiekun: 
Ewelina Bęben; 3. Eryk Wierdak klasa IV - SP Kobylany, opiekun: 
Magdalena Kopacz; 4. Filip Machura kl. II - SP Leśniówka, opiekun: 
Małgorzata Stefa-nik; 5. Emilia Machura kl. IV - ZS Chorkówka, opiekun: 
Zofia Abramek; 6. Katarzyna Kraska kl. VI - ZS Chorkówka, opiekun: 
Zofia Abramek; 7. Mikołaj Matelowski kl. V - SP Szczepańcowa, opiekun: 
Edyta Bracławicz - Jasłowska; 8. Maciej Knap kl. V- ZSiP Bóbrka, opiekun: 
Danuta Leniek; 9. Marek Piękoś kl. I - SP Żeglce, opiekun: Barbara Mazur; 
10. Wiktor Tarnowski kl. I - ZSiP Bóbrka, opiekun: Danuta Leniek; 

 Finał Międzynarodowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych 
w Dukli oraz Finał Powiatowego Konkursu Plastyki Dzieci i Młodzieży 

„Moje Boże Narodzenie” w Jedliczu

 Święto Objawienia Pańskiego - Trzech Króli w parafii Wpw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łękach Dukiel-
skich odbył się „VIII Powiatowy Przegląd Zespołów Śpie-

waczych - Kolędy i Pastorałki”. W Przeglądzie, który rozpoczął się 
uroczystą Mszą św.  uczestniczyło 19 zespołów z Powiatu Krośnień-

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

Dukielskich

Zespół Śpiewaczy „Bobrzanie” wraz z kapelą

skiego. Gminę Chorkówka reprezentowały następujące Zespoły 
Śpiewacze: „Bobrzanie” z Bóbrki z towarzyszeniem Kapeli Ludowej, 
„Chorkowianie” z Chorkówki, „Jutrzenka” z Kopytowej, „Seniorzy” ze 
Świerzowej P.

GOK Chorkówka



Małgorzata Stefanik
SP Szczepańcowa: 1. Gabriel Szubra kl.II opiekun: Edyta Bracławicz  
Jasłowska
ZS  Świerzowa P.: 1. Dawid Czup 8 lat opiekun: Renata Kobak
SP Zręcin: 1. Anna Bodaszewska kl.IV opiekun: Beata Kozubal
SP Żeglce: 1. Bartosz Wojtaszko kl.IV opiekun: Barbara Mazur
Gimnazjum Świerzowa P.: 1. Paulina Ozimina 15 lat opiekun: Anna 
Sakowska
Wszystkie prace przygotowane na konkurs zostały nagrodzone dyplomami 
i nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Chorkówce.

Wyniki Powiatowego Konkursu  Plastyki Dzieci i Młodzieży 
„Moje Boże Narodzenie”

W Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu 10 stycznia 2017r. odbyło się 
podsumowanie Powiatowego Konkursu Plastycznego „Moje Boże Naro-
dzenie”.
Na konkursie w Jedliczu spośród 217 prac plastycznych, zostało wyróżnio-
nych i nagrodzonych 15 prac plastycznych z terenu Gminy Chorkówka:
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Uczestnicy w kat. klas I-IIIUczestnicy w kat. przedszkola

stycznia 2017r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Chor-
kówce odbył się Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek dla 
dzieci i młodzieży. W konkursie wzięli udział soliści, duety, 

zespoły z następujących placówek oświatowych: Samorządowe Przed-
szkole w Chorkówce, Samorządowe Przedszkole w Zręcinie, Niepubli-
czne Przedszkole „Misiowo” w Chorkówce, ZSiP Bóbrka, ZS Chor-
kówka, SP Draganowa, SP Faliszówka, SP Kobylany, ZSP Kopytowa, 
SP Leśniówka, ZS Świerzowa P., SP Zręcin, Gimnazjum Świerzowa P., 
Gimnazjum  Zręcin.
Komisja w składzie: ks. Prałat Jan Luchowski proboszcz parafii Żeglce, 
ks. Bronisław Wyczawski proboszcz parafii Kopytowa oraz ks. Stanisław 

 Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek dla Dzieci 
i Młodzieży

Babiarz proboszcz parafii Bóbrka po wysłuchaniu wszystkich 
prezentacji przyznała miejsca i wyróżnienia:
Kategoria przedszkola: Wszystkie dzieci występujące otrzymały 
wyróżnienia.
Zespół w składzie: Maja Serwińska, Aleksander Widziszewski, Mikołaj 
Dziadosz (Zespół Szkół - Samorządowe Przedszkole w Chorkówce), 
Milena Wyczesany (Samorządowe Przedszkole w Zręcinie), Dawid 
Krygowski (Samorządowe Przedszkole w Zręcinie), Karolina Gromek, 
Zofia Kulasik (Samorządowe Przedszkole w Zręcinie), Kinga Krężałek 
(Samorządowe Przedszkole w Zręcinie), Nadia Mączka (Niepubliczne 
Przedszkole Misiowo w Chorkówce), Antonina Konieczko, Oskar Gło-
wa (Niepubliczne Przedszkole Misiowo w Chorkówce), Zofia Czapka 
(Niepubliczne Przedszkole Misiowo w Chorkówce).
Kategoria klasy I - III: I miejsce: Maja Kurowska (SP Faliszówka), 
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Laureaci z gminy ChorkówkaNagrodzeni w konkursie międzynarodowym w kat. szkoły podstawowe

Kategoria klas IV-VI: I miejsce: Armin Kozak (ZSiP. Bóbrka), II miejsce: 
Grzegorz Torba (ZSP Kopytowa), III miejsce: Karolina Kludacz (ZS 
Chorkówka).
Wyróżnienie: Katarzyna Majcher (ZSP Kopytowa), Kamil Rajs (SP Zrę-
cin), Emilia Balcerzak (SP Kobylany), Mateusz Harsze (ZS Chorkówka), 
Emilia Machura (ZS Chorkówka), Katarzyna Gierlicka (ZSP Kopytowa), 
Katarzyna Kraska (ZS Chorkówka).
Kategoria gimnazja: I miejsce - Amelia Motyka (ZSP Kopytowa - 
Gimnazjum), II miejsce - Patrycja Pelczarska (Gimnazjum Zręcin), III 
miejsce - Klaudia Stanosz (Gimnazjum Zręcin)
Wyróżnienie: Martyna Sudoł (Gimnazjum Zręcin) Aleksandra Dymczak 
(Gimnazjum Zręcin).
Wszystkim nagrodzonym zarówno w konkursie szopek bożonarodze-
niowych, jak i w konkursie plastyki „Moje Boże Narodzenie” gratulujemy, 
życząc sukcesów w przyszłości.

GOK Chorkówka



 Zgromadzeni goście przy słodkim ciastku oraz 
gorącym żurku mogli usłyszeć i zobaczyć na 
scenie występy zespołu dziecięcego ze Zręcina 
NIESPODZIANKA oraz NADZIEJA, ze 
Świerzowej SENIORÓW i chyba po raz 
pierwszy na tego typu imprezach część chóru 
działającego przy naszej parafii. Wszystko to 
sprawiło, że atmosfera jak zwykle była 
doskonała.

Jerzy Szczur

Podczas "XIII Spotkania Opłatkowego w Pa-
rafii Zręcin" rozstrzygnięto I edycję konkursu na 
Osobowość Roku. Tytułem Osobowość Roku 
uhonorowano Jerzego Szczura. 
Serdecznie gratulujemy.

Urząd Gminy Chorkówka
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9 stycznia, w niedzielę odbyło się ko-2lejne Spotkanie Opłatkowe w parafii 
Zręcin, która skupia mieszkańców 

Machnówki, Świerzowej Polskiej oraz Zręcina. 
Organizatorami były: parafia z grupami dzia-
łającymi przy Kościele oraz Stowarzyszenie 
Forum Inicjatyw Społecznych z/s w Zręcinie. 
Swoją obecnością uszanowali zręcińskich 
parafian: Pani Dorota Chilik Wiceprze-
wodnicząca Sejmiku Województwa Pod-
karpackiego, Pan Dariusz Bator Zastępca Wój-
ta Gminy Chorkówka oraz Pan Mieczysław 
Czelny pełniący funkcję Zastępcy Prze-
wodniczącego Rady Gminy Chorkówka. 
Gości powitali: Ewa Kłos prezes Stowarzy-
szenia FIS, Bogusław Pacek - dyrektor GOK 
oraz zręciński proboszcz ks. dr Wacław Socha, 
który z ks. Sebastianem Lasotą rozpoczęli 
część opłatkową poświęcając opłatki oraz od-
mawiając modlitwę.

Opłatek w Zręcinie

Chór parafialny ze Zręcina 

Jerzy Szczur

Zespół „Niespodzianka”

Uczestnicy w kat. gimnazjaUczestnicy w kat. klas IV-VI

II miejsce: Maja Samborowska (ZS Chorkówka), III miejsce: 
Aleksandra Wierdak (SP Kobylany),
Kategoria  kl. IV - VI: I miejsce: zespół w składzie: Iwona Bęben, Zuzan-
na Filip (SP Zręcin), II miejsce ex aequo: Gabriela Zając (ZS Świerzowa 
P.), Emilia Wierdak (SP Kobylany),
III miejsce ex aequo: Alicja Kozielec (ZS Chorkówka), Julita Głód 
(ZSP Kopytowa), Anna Kopacz (SP Kobylany).
Kategoria gimnazja: I miejsce: Daria Samborowska (Gimnazjum 
w Zręcinie), II miejsce: Adam Gonet (Gimnazjum w Zręcinie), 
III miejsce: Emilia Tyburska (Gimnazjum w Zręcinie).

Wyróżnienie: Zespół wokalny „Kadencja” (Gimnazjum Świerzowa P.)
w składzie: Anita Buczyńska, Sylwia Kowalczyk, Julianna Błaszczyk, 
Kinga Półchłopek, Milena Wojnar.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe 
w postaci aniołków, a wyróżnione osoby również nagrody książkowe 
ufundowane przez organizatora - Gminny Ośrodek Kultury 
w Chorkówce, które wręczyła Wioletta Klimek - sekretarz Urzędu 
Gminy  Chorkówka oraz Bogusław Pacek - dyrektor GOK-u.

GOK Chorkówka



15Wydarzenia kulturalno-sportowe

arnawał to fantastyczny czas nie tylko dla dorosłych, ale przede Kwszystkim dla dzieci. W czasie karnawału organizowane są 
bale, zabawy i wieczorki taneczne. GOK w Chorkówce od 

wielu lat organizuje bale dla dzieci, które z niecierpliwością na nie 
czekają. Dzieci przebrane w różnorodne, kolorowe stroje wspaniale 
bawiły się w rytm muzyki na zakończenie ferii zimowych 28 stycznia 
2017r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce. Dziewczynki 
ubrane w długie balowe suknie księżniczek, a chłopcy w strojach 
muszkieterów, piratów, kowbojów, policjantów wspaniale prezentowali 
się podczas balu. Kiedy pojawiły się pierwsze rytmy wesołej muzyki, to 
wszystkie bajkowe postacie z wielką ochotą rozpoczęły w korowodzie 
bal karnawałowy.

 Bal karnawałowy dla dzieci
Wspólna 3 godzinna zabawa, tańce integracyjne przysporzyły wiele 
radości licznie zgromadzonym uczestnikom imprezy. Podczas balu 
wystąpiły zespoły taneczne, działające przy GOK-u: „Mini Stokrotki” 
grupa I i grupa II oraz „Stokrotki”. Dla dzieci zaśpiewała również Daria 
Samborowska. Podczas balu dzieci degustowały słodki poczęstunek, 
ufundowany przez Cukiernię „Ania” z Chorkówki, Cukiernię 
„Lukresja” ze Świerzowej P. , a także Piekarnię „Anwit” z Chorkówki. Na 
zakończenie balu dzieci otrzymały nagrody rzeczowe, przybory szkolne, 
ufundowane przez organizatora GOK w Chorkówce.

GOK Chorkówka

odczas ferii zimowych w GOK-u w Chorkówce organizowane Pbyły różnorodne zajęcia animacyjne dla dzieci i młodzieży: zaję-
cia plastyczne (papierowa wiklina, kwiaty z bibuły, zwierzątka

z szyszek) i turnieje rekreacyjno - sportowe. Młodszym dzieciom, 
a szczególnie dziewczynkom podobały się zajęcia plastyczne, w trakcie 
których rozwijały swoje umiejętności artystyczne, kształtowały również 
swą wyobraźnię twórczą, a wykonane przez siebie prace, mogły zabrać 
do domu. W drugim tygodniu ferii sympatycy tenisa stołowego wzięli 
udział w turnieju. Na zakończenie ferii 27 stycznia 2017r. wszyscy 
uczestnicy otrzymali upominki (przybory szkolne) i dyplomy 
ufundowane przez organizatora - GOK w Chorkówce, które w tym 

dniu wręczył Bogusław Pacek - dyrektor.
Zajęcia plastyczne prowadzili instruktorzy GOK-u (pracownicy 
Klubów Młodzieżowych) Renata Kurcab, Justyna Sajdak, Aleksandra 
Wierdak, a turniej tenisa stołowego Konrad Cieślak. Natomiast zabawy 
animacyjne, turnieje rekreacyjno – sportowe prowadzone były przez 
Małgorzatę Foremny.
W Klubach Młodzieży działających na terenie Gminy Chorkówka 
również organizowane były zajęcia feryjne przez instruktorów.

GOK Chorkówka

 Ferie w Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce 



16 Wydarzenia kulturalno-sportowe

egoroczny Gminny Koncert Kolęd i Pastorałek odbył się w nie-Tdzielne popołudnie 22 stycznia w Kobylanach. Organizato-
rami tej uroczystości byli: Ksiądz Robert Niemczyk Proboszcz 

Parafii Kobylany, Koło Gospodyń Wiejskich na czele z Przewodniczącą 
Lucyną Głową, Rada Sołecka i Sołtys wsi Kobylany Kazimierz Krężałek 
oraz Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce. O godz. 15.00 została 
odprawiona Msza Św. w intencji zespołów pod przewodnictwem ks. 
proboszcza parafii Kobylany. Po mszy licznie zgromadzeni uczestnicy 
koncertu przeszli do sali Domu Kultury, aby wysłuchać pięknych kolęd
 i pastorałek.
Na scenie kolejno wystąpiły zespoły: „Kobylanki” z Kobylan, „Chór- 
Szczepańcowa”, „Seniorzy” ze Świerzowej Polskiej, „Jutrzenka” z Kopy-
towej, „Chorkowianie” z Chorkówki, schola działająca przy Parafii Ko-
bylany oraz solistka Emilia Tyburska. Uroczystość prowadził Bogusław 
Pacek dyrektor GOK-u. W koncercie udział wzięli: Andrzej Koniecki 
wójt Gminy Chorkówka, Krzysztof Markiewicz wiceprzewodniczący 
Rady Gminy oraz radni Edward Szwedo, Andrzej Wierdak, a także 
mieszkańcy Kobylan. Wszystkie występujące zespoły otrzymały okoli-
cznościowe statuetki i dyplomy oraz ciepły posiłek, przygotowany przez 
KGW Kobylany.

GOK Chorkówka

 Gminny Koncert Kolęd i Pastorałek

Chór „Szczepańcowa” Zespół „Kobylanki”

Zespół Śpiewaczy „Seniorzy”
Zespół Śpiewaczy „Jutrzenka”

Schola z Kobylan

Wójt gminy oraz organizatorzy koncertu 

Zespół Śpiewaczy „Chorkowianie”


