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Aktualności

Gmina Chorkówka otrzymała ponad 801,9 tys. na poprawę jakości
kształcenia ogólnego

W

niosek Gminy Chorkówka o dofinansowanie projektu
pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu
w Gminie Chorkówka” złożonego w ramach konkursu
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do
dofinansowania.
Całkowita wartość projektu wynosi 844.116 zł, w tym dofinansowanie
to kwota 801.910 zł, a wkład własny gminy stanowi 5% wartości
projektu i wynosi 42.206 zł. Wkład własny realizowany będzie w formie
niepieniężnej poprzez zapewnienie pomieszczeń niezbędnych do
właściwej realizacji zadań.
Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia ogólnego w pięciu

szkołach podstawowych z terenu Gminy Chorkówka poprzez:
- wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie Technologii
Informacyjno - Komunikacyjnej (TIK), nauk matematyczno przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy
zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia,
szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności
w zakresie wykorzystania Technologii Informacyjno - Komunikacyjnej
w nauczaniu.
Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2018 roku przez Centrum
Usług Oświatowych w Chorkówce.
CUO w Chorkówce

Projekt „Liderzy e-Rozwoju Podkarpacia”

C

elem projektu zaproponowanego przez wnioskodawcę
Gminę Gać i partnerskie jednostki samorządu terytorialnego: Gminę Bukowsko, Gminę Fredropol, Gminę Zarszyn,
Gminę Rokietnica, Gminę Jawornik Polski, Gminę Chorkówka,
Gminę Jaśliska, Gminę Zagórz, Gminę Jedlicze, Gminę Wojaszówka
oraz Certes Sp. z o.o. - Partnera Zarządzającego, będącego instytucją
świadczącą wysokiej jakości szkolenia, jest wzrost jakości i dostępności
usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności
gospodarczej oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez
wdrażanie rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania
usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz
zarządzaniu nieruchomościami.
Termin realizacji projektu: od 2016.09.01 do 2018.02.28
Wartość projektu: 2 145 500,00 zł w tym wkład w postaci wynagrodzeń
uczestników projektu będących pracownikami Partnerów w kwocie:
337 272,60 zł.
Projekt przyczyni się do osiągnięcia odpowiednich celów POWER

poprzez:
• elektronizację procesu świadczenia usług przez nowe e-usługi
w obszarze podatków i nieruchomości,
• wdrożenie systemu umożliwiającego elektronizację procesu obsługi
podatkowej oraz zautomatyzowanie rozliczeń i poprawę dostępności do
informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy,
• podniesienie kompetencji kadr JST (300 os. w tym 186K) przez
szkolenia z obszarów:
- podatków i opłat lokalnych (w zakresie m.in. obsługi podatkowej,
stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, orzecznictwa
w procesie świadczenia e-usług w obszarach podatków, opłat lokalnych)
- zarządzania nieruchomościami (w zakresie orzecznictwa),
• wdrożenie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach
gruntowych przeznaczonych pod inwestycje w postaci platformy online
w 11 ww. urzędach JST.

Projekt „Liderzy e-Rozwoju Podkarpacia” o numerze: POWR.02.18.00-00-0036/16 współfinansowany
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych
z terenu Gminy Chorkówka

I

nformujemy mieszkańców, którzy w 2016 r. złożyli deklaracje
przystąpienia do projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Chorkówka”
i u których wstępny audyt wykazał, że istnieją techniczne możliwości
wykonania danej mikroinstalacji, że zostali zakwalifikowani do dalszego etapu projektu.
W dniu 2.03.2017 r. złożony został wniosek o przyznanie dofinansowania instalacji ze środków Unii Europejskiej.

“GŁOS CHORKÓWKI”
Pismo samorządu terytorialnego
Wydawca: Urząd Gminy Chorkówka, 38-458
Chorkówka 175, tel./ fax 134313083(84,85)
urzad@chorkowka.pl, www.chorkowka.pl

Do projektu zakwalifikowało się łącznie 431 gospodarstw domowych,
które ubiegają się o 510 instalacji wykorzystujących OZE, w tym 351
gospodarstw wybrało jedną instalację, a 80 gospodarstw wybrało dwie
instalacje.
Wyniki oceny wniosku powinniśmy poznać w pierwszej połowie III
kwartału 2017 roku. O kolejnych etapach projektu będziemy informować Państwa za pośrednictwem strony www.chorkowka.pl.
Urząd Gminy Chorkówka

Redaktor Naczelny - Monika Cisoń-Gierula
Druk: Drukarnia „LASER-GRAF”, Płock
ul.Nowy Rynek 1, Tel.: 24 262-03-08
Nakład - 1500 szt., kolportaż bezpłatny

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania
skrótów, korekt, edycji nadesłanych materiałów,
a także publikacji materiałów w dogodnym dla
redakcji czasie i kolejności.
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Aktualności

Robocze posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Bezpieczeństwa
w Krośnie w siedzibie OSP Szczepańcowa

W

dniu 3 kwietnia 2017 r. w siedzibie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Szczepańcowej odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Bezpieczeństwa w Krośnie. W spotkaniu udział wzięli: Prezes Stowarzyszenia Wiesław Nowak, Wiceprezes Stowarzyszenia - Kazimierz Gładysz,
który jako Prezes OSP w Szczepańcowej pełnił rolę gospodarza spotkania, Sekretarz Stowarzyszenia - Andrzej Zawiślak, a także członkowie
Zarządu: Jan Szwast i Radosław Przybyła. Ponadto w posiedzeniu
gościnnie udział wzięli: Komendant Miejski Policji w Krośnie mł. insp.
Leszek Buryła, Komendant Miejski PSP w Krośnie st. bryg. Mariusz
Bieńczak oraz Zastępca Wójta Gminy Chorkówka Dariusz Bator. Podczas pobytu w Szczepańcowej goście zwiedzili obiekt remizy OSP, zapoznali się z wyposażeniem jednostki, a także zakresem prowadzonej
działalności statutowej, w tym operacyjno - technicznej. W trakcie spotkania przekazane zostały gratulacje i serdeczne życzenia dla nowo powołanego Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie st. bryg. Mariusza
Bieńczaka. Komendant Miejski Policji w Krośnie mł. insp. Leszek

Buryła, jako że po raz pierwszy wizytował jednostkę OSP Szczepańcowa
wpisał się do pięknie prowadzonej kroniki. Spotkanie, podczas którego
wytyczono plan działania Stowarzyszenia na najbliższe miesiące,
przebiegło w miłej i koleżeńskiej atmosferze.
OSP Szczepańcowa

Inwestycje realizowane na terenie gminy Chorkówka

K

ontynuowane są prace przy budowie oczyszczalni ścieków
oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Sulistrowej.
Zakres robót budowlanych podzielony został na dwa etapy.
W pierwszym, rozpoczęto budowę sieci kanalizacyjnej oraz budynku
technologicznego, 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 projektu to
5.678.180,00 zł. Prace potrwają do końca września 2017 r. Do połowy
roku potrwają prace związane z termomodernizacją budynku
wielofunkcyjnego w Zręcinie. W ramach prac wykonano: docieplenie

ścian fundamentowych, wymieniono stolarkę okienną i drzwiowa,
docieplono ściany oraz nałożono tynk akrylowy. W tej chwili trwają
prace przy wykonaniu płytki odbojowej. W budynku wymieniono
instalację centralnego ogrzewania oraz wyremontowano kotłownię.

Oczyszczalnia ścieków w Sulistrowej

Budynek wielofunkcyjny w Zręcinie

Urząd Gminy Chorkówka

Lilianna Wyczesany zwyciężczynią II Edycji Konkursu na projekt Kartki
Wielkanocnej

T

o już po raz trzeci uczniowie szkół
gminnych wzięli udział w konkursie na
projekt kartki świątecznej. Tym razem
konkurs skierowany został dla klas IV-VI. Komisja konkursowa, której zadaniem było wskazanie
najlepszych prac, wybierała spośród blisko
pięćdziesięciu projektów. Tym razem podobnie
jak w przypadku poprzedniego konkursu
świątecznego, komisja wskazała dwie prace,
które stanowiły bazę do wykonania projektu
kartki. Autorkami tych prac są:
1 miejsce Lilianna Wyczesany - Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Zręcinie,
2 miejsce Magdalena Bugiel - Szkoła Podstawo-

wa w Chorkówce.
Komisja przyznała także 3 miejsce, które
zdobyła Oliwia Majka uczennica Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Kopytowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół
Publicznych w Kopytowej, a także dwa
wyróżnienia dla: Pauliny Podkul (Szkoła
Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Zręcinie) i Żanety Wityńskiej (Szkoła Podstawowa im. Karola Klobassy-Zrenckiego
w Żeglcach).
Urząd Gminy Chorkówka
Wójt oraz laureatki konkursu
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Aktualności

Sieć szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Chorkówka w nowym
ustroju szkolnym

P

odczas sesji, która odbyła się 21 lutego br., Rada Gminy Chorkówka
podjęła uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego
ustawą - Prawo oświatowe.
Na mocy tej uchwały Radni Rady Gminy Chorkówka postanowili, że od
1 września 2017 r. wszystkie dotychczasowe szkoły podstawowe staną się
ośmioletnimi szkołami podstawowymi, a do tej pory samodzielnie funkcjonujące dwa gimnazja, tj. Gimnazjum im. Ignacego Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie, zostaną włączone
do szkół podstawowych w swoich miejscowościach z dniem 1.IX.2018 r.
W związku z tym, w roku szkolnym 2018/2019, Szkoła Podstawowa
w Świerzowej Polskiej oraz Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Zrę-

21

cinie, będą w swojej strukturze posiadały oddziały gimnazjalne. Losy Zespołu Szkół Publicznych w Kopytowej zostały jasno sprecyzowane przez ustawę
z dnia 14 grudnia 2016 r. (przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe) i z dniem 1 września 2017 r. zespół ten stanie się ośmioletnią szkołą
podstawową. Rada Gminy Chorkówka mogła podjąć ostateczną uchwałę
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego po otrzymaniu opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty
oraz związków zawodowych. Na wydanie takiej opinii oba organy miały 21
dni od dnia otrzymania uchwały.
Ostateczną uchwałę w przedmiotowej sprawie Rada Gminy Chorkówka
podjęła 20 marca br.
Urząd Gminy Chorkówka

Wiedza Pożarnicza Uczniów

uczniów, zwycięzców eliminacji szkolnych, wzięło udział
w gminnych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, który
odbył się 10 marca 2017 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce. Wiedzę uczniów rozwiązujących testy opracowane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie, oceniało jury w składzie: bryg. Ireneusz Długosz (przewodniczący), prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chorkówce
druh Kazimierz Gładysz, komendant gminny Zarządu Oddziału
Gminnego druh Adam Łukaszewski, sekretarz ZOG ZOSP RP
w Chorkówce druh Stanisław Lula. Wśród uczniów szkół podstawowych zwyciężył Jan Turcza ze Szkoły Podstawowej w Kobylanach,
miejsce drugie zajął Mikołaj Matelowski ze Szkoły Podstawowej

w Szczepańcowej, trzecie Justyna Lidwin ze Szkoły Podstawowej
w Szczepańcowej. W kategorii gimnazjalistów najlepszy wynik osiągnął
Kamil Szczur z Gimnazjum w Świerzowej Polskiej, kolejne miejsca
zdobyli: Konrad Baran z Gimnazjum w Zręcinie i Maciej Dubis z Gimnazjum w Świerzowej Polskiej. Gminę Chorkówka w eliminacjach
powiatowych reprezentowali Jan Turcza i Kamil Szczur. Zwycięzcy
otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe i książkowe, które wręczyli Z-ca
Wójta Gminy Chorkówka Dariusz Bator i Prezes ZG ZOSP RP
w Chorkówce druh Kazimierz Gładysz. Nagrody ufundowali Zarząd
Gminny ZOSP RP w Chorkówce i Urząd Gminy Chorkówka. Wszyscy
uczestnicy zostali uhonorowani dyplomami oraz drobnymi upominkami.
Urząd Gminy Chorkówka

Wywiad z Weroniką Kołek
Monika Cisoń-Gierula: Witam Weroniko, przede wszystkim
chciałabym w imieniu redakcji pogratulować Ci ostatniego sukcesu
halowego mistrzostwa Województwa Podkarpackiego młodzików
w biegu na 1000 m. Zanim porozmawiamy o Twoich sukcesach
i pasjach proszę przedstaw się naszym czytelnikom.
Weronika Kołek: Bardzo dziękuję. Nazywam się Weronika Kołek, mam
15 lat i mieszkam w Kopytowej. Chodzę do Gimnazjum nr 4 w Krośnie,
do II klasy.
MCG: Kiedy zaczęła się Twoja przygoda ze sportem, czy było to od razu
bieganie czy może próbowałaś innych dyscyplin?
WK: Moja przygoda z bieganiem zaczęła się prawie 7 lat temu. Na pierwszy trening zaprowadził mnie tata, było to w sierpniu 2010 roku. Do
tej pory nie próbowałam innych dyscyplin, ale chciałabym spróbować
skoku w dal.
MCG: Jak często i gdzie trenujesz?
WK: Obecnie trenuję 5-6 razy w tygodniu, również w weekendy, jak nie
ma zawodów. Należę do Krośnieńskiego Klubu Biegacza więc trenuję na
stadionie lekkoatletycznym w Krośnie i na ścieżkach biegowych
w okolicach stadionu.
MCG: Uprawianie tej dyscypliny sportu wymaga od ciebie specjalnego
przygotowania?
WK: Od pewnego czasu interesuję się zdrowym odżywianiem i dietą
dla sportowców i staram się zmieniać mój sposób odżywiania.
Codziennie wykonuję też zestaw ćwiczeń rozciągających.
MCG: Powiedz o swoich największych sukcesach.
WK: Na pierwsze zawody pojechałam do Przemyśla jak miałam 9 lat.
Wtedy zajęłam III miejsce. Od tamtej pory stawałam na podium w różnych zawodach ponad sto razy. Najcenniejsze dla mnie są dwa mistrzo-

stwa Polski w biegach górskich stylem anglosaskim. Wielokrotnie byłam również mistrzynią województwa podkarpackiego. Obecnie wiele
radości przynoszą mi również zawody szkolne, gdzie zarówno indywidualnie, jak i w drużynie z moimi koleżankami ustanawiamy nowe
rekordy szkoły. Dzięki temu, że jestem uczennicą krośnieńskiej szkoły
otrzymuję również stypendium sportowe, co pozwala mi dodatkowo
inwestować w siebie.
MCG: Czy poza sportem masz jeszcze inne pasje?
WK: Codziennie wracam do domu o godzinie 17 lub 18 więc nie mam
zbyt wiele czasu na dodatkowe zainteresowania. Oczywiście moją pasją
jest lekkoatletyka. Interesuje mnie też gimnastyka sportowa. W wolnych chwilach jeżdżę na rolkach lub oglądam filmy.
MCG: Trudno jest pogodzić uprawianie sportu z codziennymi
obowiązkami takimi jak na przykład szkoła?

Aktualności
WK: Lubię jak się dużo dzieje, nie znoszę nudy. Przy dobrej organizacji
da się wszystko pogodzić.
MCG: Czy właśnie ze sportem wiążesz swoją przyszłość?
WK: Na pewno nigdy całkowicie nie zrezygnuję ze sportu. Zamierzam
nadal trenować bieganie, ale na wszelki wypadek mam też inne plany na
przyszłość.
WK: Na zakończenie chciałabym podziękować mojemu trenerowi
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Wacławowi Katanowi, który zdecydował się przyjąć mnie do klubu jako
ośmioletnie dziecko i dał szansę na świetną przygodę oraz trenerowi
Tomaszowi Socha, który zawsze służy dobrą radą. Wiele zawdzięczam
rodzicom, którzy razem z siostrą są moimi najwierniejszymi kibicami.
Duże wsparcie mam również ze strony klubowych koleżanek i kolegów,
z którymi na co dzień trenuję.
MCG: Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP

T

radycyjnie w pierwszym kwartale roku przeprowadzone zostały walne zebrania sprawozdawcze we wszystkich15 jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy
Chorkówka. Terminarz zebrań ustalony został na posiedzeniu Zarządu
Oddziału Gminnego ZOSP RP odbytym w dniu 21 grudnia 2016 roku.
Podczas zebrania Zarządy jednostek przedstawiły sprawozdania z działalności za 2016 rok. Przedstawione zostały także sprawozdania finansowe i komisji rewizyjnych, uchwalone zostały również plany działalności na rok bieżący.
W zebraniach oprócz druhów jednostek oraz członków młodzieżowych drużyn pożarniczych udział wzięli także zaproszeni goście, w tym
przedstawiciele Zarządów i Oddziału Powiatowego i Gminnego
Związku OSP RP, Komendy Miejskiej PSP w Krośnie, Wójt Gminy
Chorkówka Andrzej Koniecki i jego zastępca Dariusz Bator, radni Rady
Gminy Chorkówka, sołtysi, przewodniczące KGW i innych organizacji
działających na terenie poszczególnych miejscowości.
W 2016 roku na terenie Gminy Chorkówka zanotowano ogółem 204
zdarzenia, w tym 124 pożary, 74- miejscowe zagrożenia oraz 6 alarmów
fałszywych. W porównaniu do 2015 roku nastąpił 4% spadek ogólnej
liczby zdarzeń. Najwięcej interwencji jednostek straży pożarnych
związanych było z gaszeniem pożarów suchych traw. W 2016 roku
druhowie podnosili swoje kwalifikacje na szkoleniach kursowych,
realizowanych przez Komendę Miejską PSP w Krośnie, na których
przeszkolono 17 strażaków w zakresie kursu podstawowego,
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9 kierowców - konserwatorów. Ponadto 5 druhów ukończyło kurs
kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, zakończony egzaminem państwowym. W jednostkach OSP uzupełniono w 2016 roku braki w zakresie
materiałowo-sprzętowego wyposażenia, w tym odzież specjalną,
obuwie pożarnicze, węże tłoczne. Dla jednostek OSP w Kobylanach
i Faliszówce zakupione zostały nowe agregaty prądotwórcze. Kontynuowany był program wymiany wyeksploatowanych lekkich samochodów pożarniczych typu Żuk na pojazdy nowej generacji. W ten sposób
na wyposażenie jednostki OSP Draganowa trafił nowy samochód ratowniczo-gaśniczy Ford Ranger o wartości 200 tys. zł, z czego kwotę 100
tys. zł pozyskano w ramach dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, drugą połowę w wysokości 100 tys. zł, sfinansowano ze środków budżetowych Gminy Chorkówka. Ponadto na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla
podległych jednostek OSP pozyskano dotację z MSWiA za pośrednictwem KM PSP w Krośnie w wysokości 17.400 zł oraz ze środków instytucji ubezpieczeniowych w kwocie 13.000 zł poprzez Zarząd Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP.
Działalność statutowa, organizacyjna oraz ratownicza jednostek OSP
z terenu gminy została dobrze oceniona przez instytucje zwierzchnie
ochrony przeciwpożarowej oraz władze samorządowe gminy.
Kazimierz Gładysz

Dzień Kobiet w Żeglcach

marca obchodziliśmy Dzień Kobiet. Była to doskonała okazja,
żeby podziękować wszystkim paniom za to, że po prostu są, że
dzięki nim świat jest bardziej kolorowy, to też sposobność, żeby
spotkać się w większym gronie, porozmawiać, pośmiać się, zjeść coś
dobrego.
W tym roku po raz pierwszy była ku temu sposobność w naszej miejscowości. W Domu Ludowym odbyło się bowiem spotkanie przygotowane
z tej okazji.
Kolejny raz współpracowało kilka organizacji z miejscowości: Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Ra-

zem udało się nam przygotować zarówno pyszny poczęstunek, jak
i śmieszny występ, który rozbawił publiczność. Razem z nami bawiło się
ponad 100 osób, zarówno kobiet jak i mężczyzn.
Bardzo cieszymy się, że znaleźliście Państwo czas, aby bawić się razem
z nami. Jest to dla nas duża przyjemność widzieć tyle uśmiechniętych
twarzy. Mamy nadzieję, że takie uroczystości wpiszą się na stałe do sołeckiego kalendarza. Taka wysoka frekwencja jest dla nas jednocześnie
dużą mobilizacją do podejmowania kolejnych inicjatyw.
Pragniemy jeszcze podziękować wszystkim tym, którzy w najdrobniejszy sposób przyczynili się do zorganizowania tego spotkania.
K. J.
Link do filmu z Dnia Kobiet: https://youtu.be/7VrAN0aQcYY
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Z

II międzyszkolny konkurs „Spelling Master”

espół Szkól Publicznych w Kopytowej po raz drugi gościł uczestników międzyszkolnego konkursu z języka angielskiego
„Spelling Master”. Konkurs miał na celu zwiększyć motywację
uczniów do nauki. Przyczynił się również do integracji uczniów oraz
wymiany doświadczeń między nauczycielami. Wzięło w nim udział 23
uczniów klas III z 10 szkół podstawowych z terenu Gminy Chorkówka.
Wszyscy uczestnicy konkursu musieli się wykazać znajomością alfabetu
oraz słownictwa z różnych dziedzin tematycznych. Rozwiązując test
uczniowie zmagali się z różnorodnymi zadaniami sprawdzającymi
poprawność pisowni oraz rozumienie ze słuchu. Poziom konkursu był
wysoki i bardzo wyrównany dzięki zaangażowaniu nauczycieli i rodziców, którzy przygotowali dzieci do konkursu.
Wyniki konkursu: I miejsce - Nicola Półchłopek ze Szkoły Podstawowej
w Bóbrce, II miejsce - Michał Pilawski ze Szkoły Podstawowej w Chorkówce, III miejsce - Aleksandra Buczyńska ze Szkoły Podstawowej
w Kopytowej,
Wyróżnienia: Alicja Omachel ze Szkoły Podstawowej w Zręcinie

,,Michał Liwosz ze Szkoły Podstawowej w Chorkówce, Andrzej Bęben
ze Szkoły Podstawowej w Żeglcach.
Aneta Kołek
ZSP Kopytowa

Z Erasmusem w świat
AUSTRIA
W związku z realizacją w naszej szkole projektu „Języki obce uczymy
nowocześnie i z pasją” na przełomie czerwca i lipca 2016 r. brałam udział
w dwutygodniowym kursie językowo- realioznawczym w Austrii. Był to
już mój czwarty wyjazd na szkolenie do Austrii z Erasmusem +. Wśród
uczestników seminarium znaleźli się zarówno profesorowie uniwersyteccy, jak i nauczyciele szkół publicznych i prywatnych. Największą,
bo 11-osobową grupę stanowili kursanci z USA.
Tym razem wybrałam szkolenie mobilne „Österreich QUERschnitt:
Reise von Osten nachWesten”, które odbywało się w 3 różnych miejscach: Wiedniu, Retzhof bei Leibnitz i Innsbrucku. Tematyka zajęć
obejmowała istotne dla germanistów wiadomości realioznawcze, od
kulinariów, poprzez muzykę, literaturę, film, sport, aż po tak poważne
tematy jak polityka i gospodarka. Jednymi z najciekawszych dla mnie
zajęć były techniki teatralne, mające zastosowanie w nauczaniu języków.
Były one prowadzone przez austriacką aktorkę Kirstin Schwab, która
jest niesamowitą osobą, a swoim zaangażowaniem zachęcił nas do
odegrania krótkiej sztuki teatralnej w samym centrum Wiednia.
Zarówno zajęcia, jak i interpersonalne kontakty między uczestnikami
gwarantowały przyrost kompetencji językowych i interkulturowych
oraz budowały pole do poszerzania własnej perspektywy widzenia świata, dając sposobność wymiany poglądów i doświadczeń dotyczących

różnych kwestii, np. systemów oświatowych, pracy nauczycieli i życia
codziennego w różnych krajach. Wymiana adresów mailowych oraz
multiplatformowa aplikacja Dropbox pozwalają nam podtrzymywać
owe kontakty także dziś. Dzięki zawartym znajomościom, zostałam
zaproszona do USA, egzotycznego Iranu, a nawet na wesele do Indii.
TENERYFA
„Dla chcącego nic trudnego” to moje motto, które zaniosło mnie na
odległą Teneryfę, by tam, przez dwa tygodnie, na przełomie października i listopada 2016r. odbyć Job Shadowing. Czułam się wyróżniona
i dumna, szczególnie dlatego, że jak się okazało, byłam pierwszą osobą,
która realizowała na Teneryfie tę formę szkolenia. Otrzymałam osobiste
gratulacje od odpowiednika tamtejszego kuratora oświaty, a nawet pisano o mnie w lokalnej gazecie.
Job Shadowing, to forma szkolenia polegająca na hospitacji i prowadzeniu zajęć w szkole partnerskiej. Oczywiście najtrudniejsze jest znalezienie partnera. Na tym etapie owocne okazały się znajomości zawarte
podczas wcześniejszych wyjazdów z Erasmus+. Szkoła w której gościłam
Escuela Oficial de IdiomasEoiIcod de los Vinos, jest dużą państwową
szkołą językową, połączoną z gimnazjum, mieszczącą się w urokliwym
mieście Icod de los Vinos, w północo-zachodniej części wyspy. W szkole
uczniowie uczą się dwóch języków. Języka niemieckiego, który jest
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językiem wiodącym i j. angielskiego, w wymiarze 20 godzin. Uczniowie
bardzo chętnie uczą się języków, szczególnie j. niemieckiego, zważywszy
na odsetek niemieckich turystów, którzy niejednokrotnie pozostają na
wyspie, zauroczeni jej klimatem i gościnnością mieszkańców.
Celem wizyty było podniesienie kwalifikacji pedagogicznych, wzbogacenie wiedzy i umiejętności dotyczących nauczania języków obcych
oraz poznanie placówki i metod zarządzania oświatą. Codziennie
hospitowałam i prowadziłam zajęcia j. niemieckiego, dodatkowo
hospitowałam zajęcia j. angielskiego w gimnazjum. W trakcie pobytu
brałam udział w zebraniach Rady Pedagogicznej, imprezach szkolnych,
zebraniu dyrektorów szkół językowych. Zarówno nauczyciele, jak
i uczniowie starali się przybliżyć mi swój kraj, region i miasto Icod de los
Vinos, pokazać swoją kulturę i regionalne zwyczaje oraz przekazać
podstawowe informacje o ekonomii, historii i geografii.
Teneryfa to wyspa wulkaniczna, więc jazda samochodem to nieustanne
wspinanie się w górę, na wysokość powyżej 1000 m n.p.m., następnie
strome zjazdy w dół. Chcąc zwiedzić wyspę musiałam do tego
przywyknąć, a zwiedzać jest co. Począwszy od południa, gdzie panuje

klimat afrykański, po wiecznie zieloną północ, z mnóstwem kwiatów
i nieprzetartych szklaków. W wolnym czasie udało mi się zwiedzić całą
wyspę, zdobyć najwyższy szczyt Hiszpanii, wspinać się w wąwozie
Masca, spacerować po starych lasach wawrzynowych, jak i odbyć rejs
katamaranem. Wieczory spędzałam z nauczycielami i uczniami
partnerskiej szkoły, poznając i rozkoszując się w przepysznej kuchni
kanaryjskiej, bazującej na rybach i owocach morza.
Dzięki wyjazdowi udało się mi nawiązać nowe kontakty, miałam możliwość wymiany doświadczeń z tamtejszymi nauczycielami. Poznałam
nowe i ciekawe metody pracy oraz innowacyjne dla nas sposoby
prowadzenia zajęć z wykorzystaniem TIK. Wyjazd umożliwił mi
również podniesienie kompetencji w zakresie języka angielskiego oraz
poznanie świadomości kulturowej dotyczącej Hiszpanów i ich
zwyczajów.
Anna Krzanowska – Wiśniowska
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie

Nasza pamięć o „Żołnierzach Wyklętych…”

W

przeddzień Święta „ Żołnierzy Wyklętych”, by uczcić ich
pamięć, dn. 28.02.2017 r. uczniowie, nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół w Chorkówce, zorganizowali
w szkole uroczyste spotkanie. Uczestników przywitała dyrektor szkoły
Elżbieta Borek. Wielu naszych uczniów przybyło na tę uroczystość ze
swoimi rodzicami. Najpierw odbyła się krótka część artystyczna,
przygotowana przez uczniów oraz zespół „Chorkowianie”- zespół
chętnie i często współpracuje z nami, włączając się do akademii z okazji
różnych świąt patriotycznych. Panie w eleganckich, czarno-białych
strojach, panowie w mundurach wojskowych tworzyli żywą, przepiękną
scenografię. Jak zawsze solidnie przygotowani, z niecodziennym
repertuarem prezentowali się wyjątkowo. Zadbała o to pani Teresa
Samborowska- kierownik zespołu. Na tle wstrząsającej muzyki pani
Maria Serwińska, odczytała wiersz o „Żołnierzach Wyklętych”. Potem
był śpiew partyzanckich piosenek. Uczniowie naszej szkoły, starali się
odtworzyć okrutne, powojenne czasy poprzez wiersze, wspomnienia
dzieci tych żołnierzy oraz krótkie filmy o tej tematyce. Gościnnie
wystąpiła nasza absolwentka Daria Samborowska śpiewając piosenkę
„Biały krzyż”. W końcowej części uroczystości przedstawiciele
samorządu uczniowskiego przystąpili do zapalania zniczy i wręczania
ich obecnym uczniom i naszym gościom. Na dworze zrobiło się
wyjątkowo ciepło i przyjemnie, ustał porywisty wiatr. Ze światełkami
dla „Żołnierzy Wyklętych” wszyscy uczestnicy wyszli na szkolny plac,
gdzie ustawiano je w formie symbolu Polski Walczącej. Tu rolę gospodarzy przejęli strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorkówce na
czele z panem Mieczysławem Paluchem i panem Mariuszem Samborowskim. Dzięki nim mieliśmy dobrze oświetloną drogę i plac. W świetle
reflektorów ustawiano znicze. Wyły strażackie syreny. Czuliśmy, że
wypełniamy nasz obowiązek wobec historii, rodzinnie, wszyscy razem,

solidarnie, młodsi i starsi tworzyliśmy wspólnotę, która spłacała swój
dług wdzięczności.
Barbara Borek
SP Chorkówka

Projekt edukacyjny: „Z Marią Konopnicką poznajemy świat” realizowany
w Szkole Podstawowej w Chorkówce

W

bieżącym roku szkolnym (od października do marca)
uczniowie klas I-III pod opieką nauczycieli oraz nauczyciela biblioteki szkolnej, realizowali projekt edukacyjny
„Z Marią Konopnicką poznajemy świat”, którego koordynatorem była
Maria Paluch.
Celami projektu było zdobycie przez uczniów wiedzy na temat najważniejszych wydarzeń z życia i twórczości Marii Konopnickiej,

uwrażliwienie na piękno utworów poetyckich i zachęcenie do ich czytania oraz rozwijanie poczucia przynależności narodowej i patriotyzmu.
Wszystkie wymienione powyżej cele zostały zrealizowane.
Działania w ramach projektu miały charakter zadaniowy. Uczniowie samodzielnie wykonywali różnorodne ćwiczenia, między innymi: wyszukiwali w zasobach biblioteki szkolnej i Internetu informacje na podany
temat, przygotowali prezentacje multimedialne, materiały na gazetkę
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ścienną, czytali i opowiadali wybrane utwory, nowele, bajki, recytowali
wiersze, śpiewali piosenki, wykonywali ilustracje do przeczytanych
utworów oraz zakładki do książek. Uczestniczyli również w wycieczce
do Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, brali udział w szkolnym
konkursie wiedzy i opracowali pracę zbiorową pt.: „Życie i twórczość
Marii Konopnickiej”.
Uczniowie poznali życie ludzi w dawnych czasach oraz rozbudzali
twórczość własną inspirowaną twórczością Marii Konopnickiej.

Wszyscy wykazali się znakomitą wiedzą na omawiane tematy.
Na podsumowanie projektu zorganizowaliśmy w szkole uroczystą
akademię, na którą zaprosiliśmy gości: uczniów kl. IV-VI, nauczycieli,
pracowników szkoły, rodziców, dziadków i pracowników Gminnej
Biblioteki w Chorkówce. Uczniowie klas I-III zaprezentowali swoje
umiejętności artystyczne: opowiadali o życiu i twórczości Marii
Konopnickiej, recytowali wiersze i śpiewali piosenki.
Laureaci szkolnego konkursu wiedzy o życiu i twórczości Marii Konopnickiej: Julia Widziszewska, Maja Samborowska i Michał Pilawski
otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.
Zaproszeni goście uświetnili tę uroczystość swoim przybyciem i odczytaniem wybranych utworów Marii Konopnickiej. W miłej atmosferze
utwory czytali: Edward Widziszewski, Bogumiła Wierdak, Leokadia
Liwosz, Maria Fiałkiewicz, Teresa Samborowska, Bożena Pilawska,
Iwona Słota oraz uczennica kl. VI - Weronika Prętnik.
Wszystkim jesteśmy bardzo wdzięczni za te niezwykłe wspólne przeżycia, miłą atmosferę i liczne przybycie. Cieszymy się, że możemy na Państwa liczyć i prosimy o dalszą współpracę.
Pragniemy podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do
realizacji projektu. Bez Państwa wsparcia i zaangażowania uroczystość
nie byłaby takim przeżyciem.
Maria Paluch
SP Chorkówka

I Turniej Piłkarski o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych
w Kopytowej

30

marca bieżącego roku w sali gimnastycznej w Zespole
Szkół Publicznych w Kopytowej odbył się turniej w piłce
nożnej halowej szkół podstawowych. W skład drużyny
wchodziły dwie dziewczynki i dwóch chłopców. Do turnieju zgłosiły się
cztery szkoły z naszej gminy: SP w Żeglcach, SP w Zręcinie, SP w Kobylanach i SP w Kopytowej. Mecze rozgrywano systemem „każdy z każdym”, a czas ich trwania wynosił 2 razy 10 minut. Rozgrywki były bardzo zacięte i emocjonujące. Dostarczyły sporo wrażeń nie tylko uczestnikom, ale również kibicom. Ostatecznie pierwszy puchar Dyrektora
ZSP w Kopytowej zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Kobylanach, która w finale pokonała Szkołę Podstawową w Zręcinie, trzecie
miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Kopytowej, a IV
miejsce Szkoła Podstawowa w Żeglcach. Wszystkie drużyny otrzymały
piłki i pamiątkowe dyplomy. Nagrody, dyplomy i poczęstunek dla

wszystkich uczestników turnieju ufundował UKS Gimnazjon
w Kopytowej.
ZSP w Kopytowej

Goście z wizytą w Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepańcowej

N

a zaproszenie Prezesa Ochotniczej
Straży Pożarnej w Szczepańcowej
druha Kazimierza Gładysza 5 kwietnia 2017 r. jednostkę odwiedzili dostojni goście w osobach: Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg.
Andrzej Babiec, Kapelan Krajowy Strażaków
ks. st. bryg. dr Jan Krynicki, Komendant Miejski PSP w Krośnie st. bryg. Mariusz Bieńczak
oraz były Komendant Miejski PSP w Krośnie
st. bryg. w st. spocz. Krzysztof Korzec. Należy
zaznaczyć, iż była to pierwsza wizyta Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w siedzibie jednostki
w Szczepańcowej. Gospodarz spotkania druh Kazimierz Gładysz
przedstawił zaproszonym gościom bogatą historię jednostki, zapoznał
ich z wyposażeniem sprzętowym OSP, warunkami lokalowymi, stanem

osobowym oraz zakresem prowadzonej
działalności statutowej, w tym operacyjnej.
Komendant Wojewódzki PSP oraz Krajowy
Kapelan Strażaków na pamiątkę wizyty
wpisali się do kroniki jednostki, zaznaczając
przy tym, iż są pod dużym wrażeniem jej dotychczasowych osiągnięć i obecnego wizerunku. Ponadto ks. st. bryg. Jan Krynicki
przekazał w darze dla OSP w Szczepańcowej
obraz św. Floriana - patrona strażaków. Na
zakończenie tego miłego spotkania Prezes
OSP Szczepańcowa podziękował znamienitym gościom za wizytę i jednocześnie zaprosił na obchody jubileuszu
120-lecia działalności jednostki zaplanowane na 2 września 2017 r.
OSP Szczepańcowa
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Szkółka wędkarska w Gimnazjum w Zręcinie (2004-2016 r.)

W

2004 roku w Gimnazjum w Zręcinie zostało utworzone
szkolne koło wędkarskie. Założycielem był nauczyciel informatyki, Włodzimierz Paluch. Jest to pierwsze takie koło
działające na terenie Gminy Chorkówka. Opiekunami szkółki zostali: Piotr
Brzeziński i Włodzimierz Paluch. Chociaż początki były trudne, to
miłośnicy wędkarstwa wytrwale i z wielkim zaangażowaniem budowali
wizerunek szkółki. 30.06.2009 roku Uchwałą Zarządu Głównego PZW
Piotr Brzeziński otrzymał Medal ,,Za zasługi w Rozwoju Wędkarstwa”. Od
2012 roku samodzielnie prowadzi zajęcia szkółki wędkarskiej.
Nasza praca polegała głównie na zajęciach praktycznych nad wodą (uczenie
się przez działanie). Dotyczy to zarówno samego wędkowania jak i odpowiedniego zachowania się na łowisku. Każdy wyjazd to nowe doświadczenie, inna metoda połowu, a co za tym idzie - nowe wyzwanie. W okresie wakacyjnym nie zawieszamy swojej działalności. Bierzemy udział w licznych
zawodach wędkarskich.
W naszej szkole od 2012 r. działa sekcja wędkarstwa rzutowego. Jest to zapewne jedyna sekcja tego typu działająca na Podkarpaciu. Śnieg za oknem nie
oznacza zawieszenia naszej działalności. W okresie zimowym organizujemy
zajęcia teoretyczne, poznajemy w teorii zagadnienia dotyczące ekologii,
wędkarstwa, środowiska i prowadzimy przygotowania do nowego sezonu.
Gdy tylko zakończy się zima, wychodzimy w plener, aby w praktyce przećwiczyć to, czego nauczyliśmy się wcześniej. O tym, że działamy prężnie
świadczy ilość jednostek treningowych - ponad 80 od początku powstania
szkółki.
Trening na łowisku ,,Bartoszów”. Od 2013 roku w okresie wakacyjnym,
uczniowie naszej szkoły biorą udział w obozach wędkarskich organizowanych w miejscowości Myczkowce nad zalewem Myczkowieckim u stóp góry
„Berdo”. Obozy mają charakter szkoleniowy, ale oprócz zajęć teoretycznych
i praktycznych odbywają się zajęcia o charakterze krajoznawczym i edukacyjno- wychowawczym. Działalność naszej szkółki to nie tylko wyjazdy
i treningi wędkarskie, to również wycieczki typowo turystyczne.
NASZE SUKCESY
Na pierwszy sukces szkółka czekała do 2008 roku. W zawodach spławikowych o Puchar Prezydenta Miasta Krosna, które zawsze odbywają się
1 czerwca, Kamil Korzeniowski zajął II miejsce. Rok później jego brat Dawid Korzeniowski zajął miejsce III. Na uwagę zasługuje fakt, że młodzi wędkarze ze szkolnego koła wędkarskiego w Zręcinie cztery razy z rzędu drużynowo zwyciężali w tych prestiżowych zawodach. W 2013 r. była to drużyna
w składzie: Michał Najba, Przemysław Biały i Roger Guzik. W 2014r.
zwyciężyła pierwsza drużyna w składzie: Szymon Szwast, Michał Najba,
Karol Filip, natomiast druga drużyna w składzie: Szymon Szymański,
Tomasz Płaza oraz Marcin Krzywda zajęła III miejsce. Indywidualnie:
Szymon Szwast- III miejsce, Michał Najba - V miejsce, Marcin Krzywda VII - miejsce. Puchary i dyplomy naszej zwycięskiej drużynie wręczał Piotr
Babinetz. 2015 r. to kolejne zwycięstwo pierwszej drużyny, którą
reprezentował: Szymon Szymański, Karol Filip i Tomasz Płaza. Druga
drużyna w składzie: Gabriel Żenczakowski, Mateusz Łukaszewski i Patryk
Bugielski zajęła miejsce II. Indywidualnie: Szymon Szymański zajął I m-ce,
Karol Filip II m-ce, Tomasz Płaza IV m-ce, Gabriel Żenczakowski V m-ce.
W 2016 r. pierwsza drużyna w składzie: Patryk Bugielski, Szymon Szymański i Tomasz Płaza zajęła I miejsce. Druga drużyna w składzie: Gabriel
Żenczakowski, Mateusz Łukaszewski i Marcin Krzywda zajęła miejsce II.

Indywidualnie też wypadaliśmy znakomicie. Patryk Bugielski zajął I miejsce,
Gabriel Żenczakowski II, Szymon Szymański III, a Marcin Krzywda VI
miejsce.
W zawodach spławikowych o Puchar Dyrektora MOSiR Krosno
12.09.2010 r. Roger Guzik zajął II miejsce. Na Pucharze Wisłoka
13.10.2013 roku Michał Najba zajął V miejsce. 9 kwietnia 2016 r. w Mistrzostwach Koła nr 1 w Krośnie Szymon Szymański zajął III, Patryk Bugielski VI miejsce. W zawodach spławikowych o Puchar Burmistrza Miasta
Jasła, rozegranych 17 lipca 2016 r. na Ujeździe Patryk Bugielski zajął
miejsce II. 21 sierpnia 2016 r., na łowisku w Polance odbyły się zawody
spławikowe o Puchar Prezesa Koła „Tatarak”. Zawody odbywały się w kategorii open, czyli bez podziału na juniorów i seniorów. Wystartowało w nich
41 zawodników. Bardzo dobrze, w tej ponad 40 osobowej stawce, poradził
sobie Patryk Bugielski, który ukończył zawody na III miejscu.
Pierwszy poważniejszy sukces i poważniejsze zawody w których wzięliśmy
udział to Grand Prix Okręgu w 2013 r. Roger Guzik w kat. do lat 18
uplasował się na VI miejscu. W Mistrzostwach Okręgu PZW Krosno 78.06.2013 r. rozgrywanych na Ujeździe w kat. U-18 Roger Guzik zdobył
brązowy medal. W Mistrzostwach Okręgu, w 2014 r., brązowy medal
zdobył Michał Najba, któryz konieczności startował w kat. U-23.
W zawodach z cyklu GPO Okręgu III miejsce zajął Szymon Szymański.
Sezon 2015 r. był dla szkółki równie udany. W Spławikowych Mistrzostwach Okręgu złoty medal w kat. U-14 zdobył Patryk Bugielski, brązowy
Michał Najba w kat. U-18. W Grand Prix Okręgu Krosno za 2015r. Patryk
Bugielski w Kat. U -14 zajął III m-ce. W Kat. U - 18, absolwent naszej szkoły
Roger Guzik zajął III, a Szymon Szymański IV pozycję.
Mistrzostwa Okręgu 2015 r. 25 kwietnia 2015 r. w Łopuszce Małej
rozpoczęliśmy zmagania w I Młodzieżowych Mistrzostwach Podkarpacia
w wędkarstwie spławikowym. W dniu 5 września w Tarnobrzegu odbyła się
IV tura kończąca zmagania Młodzieżowych Mistrzostw Podkarpacia
w wędkarstwie spławikowym. Zawody zakończyły się drużynowym zwycięstwem Okręgu Krosno ,którego barwy reprezentowali członkowie naszego
koła. W klasyfikacji końcowej w kat. U-14 Patryk Bugielski uplasował się na
III m-cu. W Kat U-18 Roger Guzik uplasował się na V miejscu. Szymański
Szymon zajął miejsce IX.
Mistrzostwa Podkarpacia. Mistrzostwa Okręgu to obok Grand Prix Okręgu i Młodzieżowej Ligii Podkarpackiej, najważniejsze zawody sezonu. Podczas tej trudnej, dwudniowej rywalizacji znowu z bardzo dobrej strony
pokazał się Patryk Bugielski, który w kat. Junior dobył złoty medal.
Mistrzostwa Okręgu Temeszów 2016 r. W klasyfikacji GP Okręgu w kat.
U-18 zwyciężył Patryk Bugielski przed Szymonem Szymańskim. W II Młodzieżowych Mistrzostwach Podkarpacia w 2016 r., w klasyfikacji końcowej
w kat. U-18, Szymon Szymański zajął VI a Patryk Bugielski VIII miejsce.
Wędkarstwo jest pięknym sportem, pasją, które uczy pokory, dyscypliny,
obcowania z otaczającą nas przyrodą, zasad koleżeństwa i wzajemnego
poszanowania.
Dziękujemy rodzicom za współpracę i wspieranie dzieci w rozwijaniu pasji
do wędkarstwa, młodym wędkarzom Gratulujemy wspaniałych występów.
Opiekun szkółki: Piotr Brzeziński
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Koncert profilaktyczny „Muzyka przeciw uzależnieniom”

marca 2017 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce
odbyło się Spotkanie w ramach Realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wzięli
w nim udział uczniowie z gimnazjów: z Kopytowej i ze Zręcina.
Funkcjonariusze KMP w Krośnie z Wydziału Prewencji w osobach asp.
sztab. Agnieszka Surmacz i mł. asp. Marcin Krówka przedstawili
młodzieży problemy związane z dopalaczami i narkotykami w formie
pogadanki oraz został wyświetlony film poglądowy „O dopalaczach
i jego szkodliwym działaniu”. Młodzież otrzymała broszury informacyjne o narkotykach. Marek Pacek instruktor GOK-u zaprezentował

I

filmy pt.”Stres szkolny”, „Uzależnienia” i omówił problemy młodzieży
zawarte w przedstawionych filmach.
Na zakończenie spotkania odbył się koncert rockowy zespołu Mr.
Pollack, który powstał w 1989 roku w Mielcu. Założycielami tego zespołu są dwaj bracia Jacek i Grzegorz Polakowie. Artyści zaprezentowali
utwory rockowe, a także mówili gimnazjalistom, że nie warto eksperymentować ze szkodliwymi środkami, takimi jak: alkohol, dopalacze,
narkotyki.
GOK Chorkówka

Eliminacje gminne Gminy Chorkówka do Podkarpackiej Olimpiady
Tenisa Stołowego

mpreza odbyły się 10 i 11 marca 2017 r. w sali sportowej w Gimnazjum w Świerzowej P. Eliminacje były przeprowadzone w sześciu
grupach wiekowych. Na turniej zgłosili się zawodnicy w następujących kategoriach wiekowych: Gr. I - do 13 lat - dziewczyny i chłopcy,
Gr. II - od 14 lat do 16 lat - dziewczyny i chłopcy, Gr. III - od 17 lat do 19
lat - mężczyźni i kobiety, Gr. IV - od 20 lat do 44 lat - mężczyźni i kobiety,
Gr. V - powyżej 45 lat, Gr. VI - kategoria - niepełnosprawni
Wyniki: Gr. I dziewczynki: 1. Katarzyna Krakoś - Bóbrka, 2. Gabriela
Kukulska- Bóbrka, 3. Patrycja Guzik- Zręcin; Gr. I chłopcy: 1. Kacper
Siwak- Kopytowa, 2. Szymon Skrzęta- Draganowa, 3. Filip Furtek - Kopytowa; Gr. II dziewczyny: 1. Natalia Szydło- Kopytowa, 2.Ewa Wilk Kopytowa; Gr. II chłopcy:1. Bogumił Krzysztyniak- Kopytowa,
2.Gabriel Sajdak- Kopytowa, 3. Dawid Siwak- Kopytowa; Gr. III
chłopcy: 1.Dominik Czaja - Sulistrowa, Gabriel Mastej - Draganowa
Gr. IV mężczyźni: 1. Maciej Dubis - Chorkówka, 2. Konrad Cieślak Chorkówka; Gr. IV kobiety: 1.Renata Kurcab- Leśniówka; Gr. V
mężczyźni: 1. Zbigniew Bielawski- Zręcin, 2. Dariusz KasprzykKobylany; Gr. VI niepełnosprawni: 1.Radosław Bibinin - Kopytowa

Do Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego awansowały osoby,
które w swojej kategorii wiekowej zajęły I i II miejsca. Zawody powiatowe w tenisie stołowym odbyły się również w sali sportowej w Gimnazjum w Świerzowej Polskiej 25 marca 2017r.
Organizatorem turnieju był Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce.

Laureaci gr. I dziewczyny i chłopcy

Laureaci gr. II dziewczyny i chłopcy

GOK Chorkówka
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Gminny Konkurs dla dzieci „W krainie wierszy Juliana Tuwima”

K

onkurs odbył się 16 marca 2017 r. w sali Gminnego Ośrodka
Kultury w Chorkówce, którego organizatorami była Biblioteka Gminna w Chorkówce i Gminny Ośrodek Kultury
w Chorkówce. Celem konkursu była popularyzacja twórczości Juliana
Tuwima, promocja czytelnictwa wśród dzieci, a także rozwijanie i prezentacja uzdolnień artystycznych dzieci. Uczestniczyło w nim 40 dzieci
z przedszkoli i szkół podstawowych w kategoriach: 3-4 latki, 5-6 latki
i uczniowie klas I-III. Dzieci pięknie recytowały wiersze Juliana Tuwima
w strojach adekwatnych do treści zawartych w prezentowanych utworach.
Jury konkursu w składzie: Elżbieta Kochańska - dyrektor Biblioteki
Gminnej w Jedliczu, Bogumiła Wierdak - dyrektor Biblioteki Gminnej
w Chorkówce, Bogusław Pacek - dyrektor GOK-u przyznało następujące miejsca:
Kat. 3-4 latki: I miejsce: Aleksandra Wityńska (ZS Chorkówka Przedszkole), II miejsce: Filip Gydziak (Samorządowe Przedszkole
w Zręcinie), III miejsce: Wiktoria Gradowicz (Niepubliczne Przedszkole „Misiowo” w Chorkówce)
Wyróżnienie: Franciszek Kandefer (ZS Chorkówka - Przedszkole)
Kat. 5-6 latki: I miejsce: Maciej Munia (ZS Chorkówka - Przedszkole),
II miejsce: Lena Dobrzańska (Samorządowe Przedszkole w Zręcinie),
III miejsce: Justyna Kukulska (ZS Świerzowa P. - Przedszkole)
Kat. I-III SP: I miejsce: Nikola Guzik (SP Zręcin), II miejsce: Zuzanna

Uczestnicy konkursu
Krzywda (SP Leśniówka), III miejsce: Paulina Dubis (ZS Świerzowa P.)
Wyróżnienie: Milena Wityńska (ZS Świerzowa P.), Aleksandra
Wierdak (SP Kobylany)
Po ogłoszeniu wyników i rozdaniu nagród dzieci obejrzały teatrzyk
pt.„Nie do wiary! W bibliotece kryją się czary” w wykonaniu aktorów
Teatru Edukacji i Profilaktyki "Maska" z Krakowa.
GOK Chorkówka

I Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych zespołów, par i solistów
tanecznych „Taneczne talenty”

P

o raz pierwszy na terenie Gminy Chorkówka 18 marca odbył się
Przegląd Tańca zorganizowany przez Studio Tańca „AT
DANCE” Tomasza Berkowicza, Studio Tańca „Podkarpacie”
w Jaśle Adama Berkowicza przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce, reprezentowanego przez Bogusława Packa- dyrektora.
Impreza miała miejsce w hali sportowej przy Gimnazjum w Świerzowej
Polskiej. W przeglądzie wzięło udział około 500 tancerek i tancerzy.
Wszystkie zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce w choreografiach Marzeny Szmyd i Tomasza Berkowicza pod

opieką Małgorzaty Foremny zaprezentowały się podczas przeglądu zdobywając miejsca na podium w swoich kategoriach wiekowych i tanecznych.
Wyniki na stronie www.gok.chorkowka.pl
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Wacławowi Kamińskiemu - dyrektorowi Gimnazjum w Świerzowej Polskiej za udostępnienie obiektu na organizację przeglądu i pracownikom Gimnazjum za
pomoc w organizacji imprezy.
GOK Chorkówka

Zespół Taneczny „Omega”

Zwycięzcy Turnieju Tańca Towarzyskiego
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Wręczanie medali

Zespół Taneczny „Stokrotki”

Zespół Taneczny „Mini Stokrotki”

Zespół Taneczny „Day Stars”

Powiatowa Olimpiada Tenisa Stołowego

W

hali sportowej w Świerzowej Polskiej 25 marca br. odbyła
się Powiatowa Olimpiada Tenisa Stołowego, zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Krośnie wspólnie
z GOK Chorkówka i Gimnazjum w Świerzowej Polskiej.
Tradycyjnie olimpiadę powiatową poprzedziły olimpiady gminne.
Zdobywcy I i II m-ca zostali zgłoszeni do rozgrywek powiatowych.
Rozgrywki przeprowadzono w 5 kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn a także osób z niepełnosprawnością.
Zawody sędziowali: Bogusław Pacek- sędzia Główny oraz Tomasz Serwa. GOK Chorkówka zapewnił również obsługę sędziów przy stołach.
Byli to: Anita Buczyńska, Martyna Liana, Maciej Dubis, Wojciech
Dubis.
Wyniki: Dziewczynki do 13 lat: 1. Konik Milena (gm. Miejsce Piastowe), 2. Delimat Kamila (gm. Korczyna), 3. Lorenc Julia (gm. Rymanów); Chłopcy do 13 lat: 1. Chentosz Kacper (gm. Rymanów), 2. Zygmunt Kacper (gm. Jedlicze), 3. Kuźnar Jakub (gm. Krościenko Wyżne);
Dziewczęta 14-16 lat: 1. Łącka Karolina (gm. Krościenko Wyżne), 2.
Dudzińska Wiktoria (gm. Iwonicz Zdrój), 3. Gwiżdż Wiktoria (gm.
Jaśliska); Chłopcy 14 - 16 lat: 1. Michalczyk Jakub (gm. Iwonicz
Zdrój), 2. Penar Krzysztof (gm. Rymanów), 3. Omachel Kamil (gm.
Krościenko Wyżne); Dziewczęta 17 - 19 lat: 1. Orlińska Iwona (gm.
Jaśliska), 2. Kuśmierczyk Jagoda (Krościenko Wyżne), 3. Zajdel Aleksandra (gm. Jedlicze); Chłopcy 17 - 19 lat: 1. Argasiński Bartosz
(gm. Rymanów), 2. Wiernusz Patryk (gm. Rymanów), 3. Zygmunt
Marcel (gm. Jedlicze); Kobiety 20 - 44 lat: 1. Alina Zajdel (gm. Jedlicze), 2. Kurcab Renata (gm. Chorkówka); Mężczyźni 20 - 44 lata:

Laureaci w kat. do 13 lat, laureaci 14-16 lat i 17-19 lat

Laureaci w kat. 20-44 lata i powyżej 45 lat

Wydarzenia kulturalno-sportowe
1. Zygmunt Ryszard (gm. Jedlicze), 2. Lenik Marcin (gm. Dukla), 3.
Cieślak Konrad (gm. Chorkówka); Mężczyźni powyżej 45 lat:1.
Kasprzyk Dariusz (gm. Chorkówka), 2. Bielawski Zbigniew (gm.
Chorkówka), 3. Paradysz Adam (gm. Korczyna); Mężczyźni z niepełnosprawnością: 1. Półchłopek Jakub (gm. Miejsce Piastowe), 2.
Maciej Węgrzyn (gm. Miejsce Piastowe), 3. Kędzierski Zbigniew (gm.
Chorkówka).
Organizatorzy olimpiady przyznali punkty za I m-ce - 3 pkt, za II m-ce 2 pkt. za III - 1 pkt. Według tej klasyfikacji miejsca poszczególnym gmin
przedstawiają się następująco: I m-ce - gmina Jedlicze - 10 pkt., II m-ce gmina Chorkówka, gmina Rymanów - 9 pkt., III m-ce - gmina Miejsce
Piastowe - 8 pkt., IV m-ce - gmina Krościenko Wyżne - 6 pkt., V m-ce gmina Jaśliska - 4 pkt., VI m-ce - gmina Korczyna - 3 pkt., VII m-ce gmina Iwonicz Zdrój , gmina Dukla - 2 pkt.
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Zawodnicy, którzy zajęli m-ca I-III otrzymali pamiątkowe dyplomy
oraz nagrody rzeczowe - torby turystyczne, plecaki, parasole, termosy,
komplety piśmiennicze, które wręczyli - Przewodniczący Rady Powiatu
Krośnieńskiego Kazimierz Gładysz oraz Radny Marian Janik. Dyrektor
GOK Chorkówka zwycięzców obdarował okazjonalnymi kubkami.
Przewodniczący Rady w swoim wystąpieniu na zakończenie zawodów
pogratulował zwycięzcom i podkreślił, że cieszy organizatorów iż gminy powiatu organizują rozgrywki i najlepszych zgłaszają do powiatowej
olimpiady. Starostwo Powiatowe w Krośnie bardzo dziękuje gminom
za przeprowadzenie eliminacji i udział w kolejnej Powiatowej Olimpiadzie Tenisa Stołowego, a także pracownikom GOK Chorkówka i Dyrekcji Gimnazjum w Świerzowej Polskiej za współorganizację zawodów.
Grażyna Ostrowska
źródło: Starostwo Powiatowe w Krośnie

Spektakl teatralny „Twarze z chusty Weroniki”

W

niedzielne popołudnie 2 kwietnia 2017 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce. odbył się spektakl
pt.” Twarze z chusty Weroniki” w wykonaniu zespołu
wokalno- teatralnego, działającego przy GOK-u w Chorkówce. Młodzież przedstawiła sztukę o poszukiwaniu przyjaźni, szczęścia i Boga,
dotykającą problematyki krzyża i tajemnicy Zmartwychwstania oraz
zaśpiewała pieśni wielkopostne. Teksty i oprawę muzyczną przygotowała Alicja Zając instruktor zespołu. Spotkanie swoim występem uświetnił Zespół Credo z Krosna. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością:

ks. Stanisław Babiarz - proboszcz Parafii Bóbrka, Krzysztof Markiewicz
- zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka, Gabriela Nizianty- dyrektor Centrum Usług Oświatowych, dyrektorzy szkół: Bogusława Zajączkowska- Cebula (SP Faliszówka), Alicja Kołacz (SP Leśniówka), Stanisław Czarnota- prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi
Bóbrka, Karol Jakubowski- prezes Stowarzyszenia „Przyjazna Kopytowa” oraz mieszkańcy gminy Chorkówka.

Zespół wokalno-teatralny, działający przy GOK-u w Chorkówce

Zespół Credo z Krosna

GOK Chorkówka

Gminna Spartakiada Przedszkolaków „Od przedszkoliady do olimpiady”

O

d przedszkoliady do olimpiady - pod takim hasłem 5 kwietnia 2017 r. odbyły się po raz drugi zawody sportowe przedszkolaków z gminy Chorkówka, których organizatorami było Niepubliczne Przedszkole „Misiowo” w Chorkówce i Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce. Zawody odbyły się w sali sportowej Gimnazjum w Zręcinie. W spartakiadzie uczestniczyły dzieci 5 i 6 letnie
z Przedszkola w Chorkówce, działającego przy Zespole Szkół w Chorkówce, Przedszkola w Świerzowej P., działającego przy Zespole Szkół
w Świerzowej P. z Samorządowego Przedszkola w Zręcinie, a także
z Niepublicznego Przedszkola „Misiowo” w Chorkówce. Głównym celem spartakiady było m.in. rozwijanie sprawności ruchowej i motorycznej u dzieci poprzez gry i zabawy ruchowe, rozwijanie i kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie, a także integracja grup
przedszkolnych. Przygotowane zostały transparenty i okrzyki zagrzewające do walki przez dzieci uczestniczące w spartakiadzie. Po uroczystym powitaniu wszystkie drużyny ubrane w okolicznościowe koszulki
przemaszerowały wokół sali i rozpoczęła się rywalizacja zespołowa.
Przedszkolaki miały okazję do wykazania się w ośmiu konkurencjach:
bieg krótkodystansowy, slalom - turlanie piłki, „przekładaniec” - prze-

Uczestnicy Spartakiady
kładanie obręczy z pachołka na pachołek, tor przeszkód, rzut do celu,
skok z miejsca obunóż, przeciąganie liny, wyścig bliźniaków. Komisja sędziowska, w skład której weszli nauczyciele wychowania fizycznego
Barbara Węgrzynowska i Rafał Wójtowicz oceniała wykonanie poszczególnych konkurencji zgodnie z regulaminem. Po zakończeniu zawodów
wszystkie dzieci otrzymały medale, które wręczył Paweł Przetacznik
dyrektor Gimnazjum i Bogusław Pacek dyrektor GOK-u,
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a okolicznościowy puchar otrzymała drużyna zwycięska ze Świerzowej
P. Wyniki spartakiady sportowej przedstawiają się następująco: I miejsce Zespół Szkół Samorządowe Przedszkole w Świerzowej P., II miejsce
Samorządowe Przedszkole w Zręcinie, III miejsce Zespół Szkół Samorządowe Przedszkole w Chorkówce, IV miejsce Niepubliczne Przed-

szkole „Misiowo” w Chorkówce.
Organizatorzy składają podziękowania dyrektorowi Gimnazjum
w Zręcinie za udostępnienie sali sportowej i pracownikom gimnazjum
za pomoc w organizacji imprezy.
GOK Chorkówka

XVIII Karpacka Wielkanoc już za nami!

G

ospodarzami tegorocznej Karpackiej Wielkanocy byli
mieszkańcy wsi Faliszówka. 8 kwietnia 2017 r. w sali Domu
Ludowego zgromadzili się zaproszeni goście oraz mieszkańcy
gminy, którzy mogli podziwiać stoły pięknie udekorowane oraz zastawione świątecznymi przysmakami, przygotowanymi przez czternaście
Kół Gospodyń Wiejskich oraz trzy Stowarzyszenia działające na terenie
gminy. Gości, a wśród nich przedstawicieli władzy powiatowej a także
gminnej, powitali Teresa Kuźniarowicz - Przewodnicząca KGW Faliszówka oraz Bogusław Pacek - Dyrektor GOK w Chorkówce, współorganizator Karpackiej Wielkanocy. Po krótkim wprowadzeniu
Ks. Jan Wnęk oraz sołtys Ireneusz Szczepanik

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Faliszówce

Chór Szczepańcowa

Przedstawiciele KGW i Stowarzyszeń

KGW Faliszówka w towarzystwie sołtysa i radnego

widzowie mogli zobaczyć spektakl teatralny wykonany przez uczniów
miejscowej szkoły podstawowej. Młodzi artyści przypomnieli o dawnych, czasem już zapomnianych zwyczajach, związanych ze Świętami
Wielkanocnymi. W nastrój zadumy wprowadził widzów Chór Szczepańcowa, który pod przewodnictwem dyrygenta Patryka Sobieckiego
wykonał pieśni pasyjne. Zgodnie z tradycją Karpackich Wielkanocy,
ksiądz Jan Wnęk poprowadził modlitwę, a także poświęcił wszystko to,
co znajdowało się na „świątecznych” stołach. Nie mogło zabraknąć także
życzeń, które złożyli zaproszeni goście oraz gospodarz gminy wójt
Andrzej Koniecki. Nad całością imprezy czuwał sołtys wsi Ireneusz
Szczepanik, który zadbał m.in. o to, by każdy znalazł dla siebie miejsce.
Po części artystycznej nastąpiła część degustacyjna. Można było
wybierać wśród wielu smakołyków przygotowanych przez panie i panów. Na stołach królowały tradycyjne potrawy wielkanocne, smaczne
baby, mazurki i ciasteczka.
Urząd Gminy Chorkówka

Konkurs o Puchar Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego

E

liminacje gminne konkursu o Puchar Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie odbyły się 10
kwietnia 2017 r. w Gimnazjum w Świerzowej P. W konkursie
wzięły udział następujące placówki oświatowe:
Szkoły Podstawowe: Zespół Szkół w Chorkówce, Szkoła Podstawowa
w Kobylanach, Zespół Szkół Publicznych w Kopytowej, Szkoła Podstawowa w Szczepańcowej, Zespół Szkół w Świerzowej P., Szkoła Podstawowa w Zręcinie, Szkoła Podstawowa w Żeglcach.
Gimnazja: ZSP - Gimnazjum w Kopytowej, Gimnazjum w Świerzowej

Uczestnicy konkursu w kat. szkoły podstawowe z opiekunami i organizatorami
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P. , Gimnazjum w Zręcinie.
Organizatorem konkursu było: Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce, reprezentowany przez Gabrielę Nizianty - dyrektora, Gminny
Ośrodek Kultury w Chorkówce, reprezentowany przez Bogusława
Packa - dyrektora oraz Gimnazjum w Świerzowej P. reprezentowane
przez Wacława Kamińskiego - dyrektora szkoły.
Konkurs odbył się w dwóch etapach: I część: test teoretyczny, II część:
praktyczna - jazda na rowerze.
Komisja w składzie: Zofia Abramek - przewodnicząca, Barbara Węgrzynowska - zastępca przewodniczącego, Wioletta Marchel - członek,
Maciej Serwa - członek, Piotr Węgrzyn - członek, Marcin Foremny członek ogłosiła następujące wyniki konkursu:
Klasyfikacja drużynowa w kategorii: SP: I miejsce: SP Szczepańcowa, II miejsce: SP Kobylany, III miejsce: ZS Chorkówka
w kategorii: Gimnazja: I miejsce: Gimn. Zręcin, II miejsce: Gimn.
Świerzowa P., III miejsce: ZSP Kopytowa - Gimn.
Klasyfikacja indywidualna - SP: I miejsce ex aequo: Alicja Majka (SP
Kobylany), Roksana Bator (SP Szczepańcowa); II miejsce ex aequo:
Paulina Szymbara (SP Kobylany), Maciej Moriak (SP Szczepańcowa);
III miejsce ex aequo: Szymon Węgrzynowski (SP Chorkówka), Krzysztof Samborowski (SP Chorkówka), Eryk Czebieniak (SP Szczepańcowa).
Klasyfikacja indywidualna: Gimnazja: I miejsce Mateusz Soliński

Uczestnicy konkursu w kat. gimnazja z opiekunami i organizatorami
(Gimn. Zręcin), II miejsce Bartłomiej Bodaszewski (Gimn. Zręcin), III
miejsce ex aequo: Julita Zawisza (Gimn. Zręcin), Andrzej Pacek (Gimn.
Świerzowa P.), Kordian Dąbrowski (Gimn. Świerzowa P.).
Wszyscy uczestnicy eliminacji Gminnego Konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Drużyna SP Szczepańcowa z opiekunem Maciejem Serwą i drużyna z Gimnazjum w Zręcinie z opiekunem Wiolettą Marchel reprezentowali Gminę Chorkówka w finałowym konkursie w Krośnie.
Organizatorzy dziękują Dyrekcji, nauczycielom i pracownikom Gimnazjum w Świerzowej P. za pomoc w organizacji konkursu.
GOK Chorkówka

Gminny Przegląd Twórczości Wielkanocnej

W

niedzielę 9 kwietnia w sali widowiskowej Gminnego
Ośrodka Kultury w Chorkówce została otwarta wystawa
XVIII Gminnego Przeglądu Twórczości Wielkanocnej.
W wystawie swoje prace plastyczne w ilości 400 szt. zaprezentowali
uczniowie z następujących placówek oświatowych: ZS i PI. Bóbrka,
Zespół Szkół w Chorkówce - SP i Przedszkole, SP Draganowa, SP Faliszówka, SP Kobylany, ZSP Kopytowa - SP i Gimnazjum, SP Leśniówka,
SP Szczepańcowa, Zespół Szkół Świerzowa Polska - SP i Przedszkole, SP
Zręcin, Samorządowe Przedszkole w Zręcinie, SP Żeglce, Gimnazjum
Zręcin, Niepubliczne Przedszkole Misiowo w Chorkówce, Klub Młodzieży w Leśniówce, Klub Młodzieży w Kopytowej oraz KGW z Żeglec,
KGW ze Szczepańcowej i prace pań:Teresy Jasłowskiej ze Zręcina, Moniki Magdziak z Żeglec i Agnieszki Łątki ze Zręcina. Organizator Przeglądu powołał komisję artystyczną, która dokonała oceny i wyróżniła
kilka-dziesiąt prac.
Organizator składa podziękowania wszystkim nauczycielom, opiekunom, rodzicom oraz wszystkim innym osobom za kultywowanie tradycji wielkanocnych i pomoc w przygotowanie tegorocznej wystawy świątecznej.

Wystawa Twórczości Wielkanocnej

GOK Chorkówka

Uczniowie z Zespołu Szkół w Chorkówce zwiedzający wystawę

Dzieci z Samorządowego Przedszkola w Chorkówce działającego
przy ZS w Chorkówce
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Karnawałowy Dzień Kobiet w Chorkówce

J

eszcze w czasie karnawałowych szaleństw Gminny Ośrodek
Kultury w Chorkówce zorganizował dla Pań działających na terenie
gminy „Dzień Kobiet”. 26 lutego br. w sali GOK-u rozpoczęto święto kobiet. Jako pierwsi na scenie pojawili się młodzi aktorzy, którzy od
niedawna działają w grupie teatralnej utworzonej przy GOK. Mimo, że
to dopiero początek ich działalności, pokazali swoje umiejętności
wokalne, taneczne i komediowe. Tu młodym artystom oraz Alicji Zając,
która prowadzi grupę należą się gratulacje, za pomysł, odwagę i poczucie
humoru. Za swój występ zostali nagrodzeni gromkimi brawami. To
dopiero ich debiut, ale doskonale rokują na przyszłość. Przed kolejnym
występem Andrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka w towarzystwie
Krzysztofa Markiewicza Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy,
Tadeusza Malika Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty i Spraw
Socjalnych oraz Bogusława Packa Dyrektora Gminnego Ośrodka
Kultury w Chorkówce wręczył uczestniczkom spotkania kwiaty, a także

złożył najserdeczniejsze życzenia. Kolejną atrakcją wieczoru był występ
lwowskiego ze-społu Rewia Renox. Na scenie pojawiły się tancerki,
a uczestnicy zabawy mogli poczuć się jak na karnawale w Brazylii. To był
dopiero początek niezwykle barwnego i różnorodnego programu,
w którym nie zabrakło magicznych sztuczek, tańca i piosenki. Salwa
oklasków była dowodem na to, że program przypadł do gustu
uczestniczkom. Część artystyczną zamknął występ pań z KGW
Kopytowa, które tym razem pokazały, że nie tylko śpiewają, mają także
talent taneczny, a co najważniejsze spory dystans i poczucie humoru.
W roli konferansjera wystąpił Bogusław Pacek Dyrektor GOK
w Chorkówce.

Bogusław Pacek Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce, Andrzej
Koniecki Wójt Gminy Chorkówka, Krzysztof Markiewicz Zastępca
Przewodniczącego Rady Gminy oraz Tadeusz Malik Przewodniczący Komisji
Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych

Lwowski Zespół Rewia Renox

Urząd Gminy Chorkówka

Życzenia i kwiaty dla uczestniczek spotkania
Grupa wokalno-teatralna działająca przy GOK-u w Chorkówce

Panie z KGW Kopytowa

Lwowski Zespół Rewia Renox

