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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.

maja br. w Domu Ludowym w Targowiskach odbył się 
Powiatowy Dzień Działacza Kultury.  W tym dniu Starosta 
Krośnieński nagradza ludzi zasłużonych dla kultury. W tym 

roku za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej 
starosta przyznał dziewięć nagród, w tym dla Chóru Szczepańcowa. Jak 
co roku Starosta Krośnieński w imieniu wójtów i burmistrzów wystąpił 

Powiatowy Dzień Działacza Kultury
do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o uhonorowanie 
odznaczeniem „Zasłużony dla Kultury Polskiej” ludzi kultury z terenu 
powiatu krośnieńskiego. Ministerstwo przyznało dziewięć honorowych 
odznaczeń dla Podkarpacia. W gronie uhonorowanych zalazła się 
Małgorzata Foremny, instruktor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Chorkówce. Podsumowując uroczystość starosta Jan Juszczak 
powiedział - Cieszymy się jak co roku z Państwa obecności, twórczości 
i z tego co nam przekazujecie. Witam tych, którzy pracują rękoma, umy-
słem i sercem. Ale przede wszystkim tych, którzy pracują sercem, bo i umysł 
jest potrzebny i dłonie są potrzebne, ale jeśli zabraknie serca to ani obraz, 
ani rzeźba, ani inna twórczość kultury nie da radości i satysfakcji. Tylko 
tam gdzie jest serce, jest cząstka autora i tylko wówczas można tworzyć coś co 
zostaje nie tylko na dziś, ale i na przyszłość. Jestem głęboko przekonany, że 
Państwo swoją twórczością, skromną i cichą, budujecie tą przyszłość 
sprawiedliwą na trwałym fundamencie i dzięki Wam to jutro nasze polskie 
będzie piękne. Bo bez Państwa nasze życie, zwykłych ludzi, byłoby uboższe, 
niekiedy nawet puste, gdyby nie piękna twórczość i te chwile, które wspólnie 
spędzamy na różnych uroczystościach. Budujcie w nas tą piękną przyszłość, 
przyszłość Polski (cytat: Starostwo Powiatowe).

tekst: Urząd Gminy Chorkówka
fot. Tomasz Czech /terazKrosno.pl

Od lewej: Bogusław Pacek, Dariusz Bator, Małgorzata Foremny, Kazimierz 
Gładysz, Patryk Sobiecki - dyrygent Chóru Szczepańcowa
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okalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, działająca na obszarze Lgmin: Chorkówka, Dukla, Jaśliska, Jedlicze, Iwonicz - Zdrój i Miej-
sce Piastowe, informuje o możliwości składania wniosków o przy-

znanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie ope-
racji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w zakresie ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
1. Termin składania wniosków: od 12.06.2017 r. do 30.06.2017 r.
2. Miejsce i tryb składania wniosków: Wnioski o przyznanie pomocy na-
leży składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważ-
nioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty”, 
mieszczącego się przy ul. Dworskiej 14 w Miejscu Piastowym, od po-
niedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30. - więcej informacji na 
stronie http://kraina-nafty.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-2-2017/
3. Zakres tematyczny operacji: Zakres tematyczny naboru dotyczy - 
Rozwijania działalności gospodarczej - zgodnie z zakresem operacji, o któ-
rym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddzia-

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” objęte Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ - możliwość składania wniosków 
łania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokal-
nego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).
4.Forma wsparcia: Wsparcie udzielane jest w formie refundacji poniesio-
nych kosztów kwalifikowanych operacji w wysokości do 300 000,00 zł.  
Intensywność wsparcia  do 70% kosztów kwalifikowanych operacji.
5. Limit dostępnych środków:  Limit dostępnych środków w ramach 
naboru wynosi: 1 100 000,00 zł (słownie: 1 milion sto tysięcy zł).
6. Wymagane dokumenty dostępne są na stronach internetowych: 
http://kraina-nafty.pl (Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2017) 
http://chorkowka.pl/ (zakładka Aktualności) 
Dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD 
i wydawane na żądanie osobom zainteresowanym.
Biuro LGD „Kraina Nafty” zapewnia bezpłatną pomoc doradczą w zakresie 
warunków ubiegania się o wsparcie. Szczegółowe informacje na temat 
naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Kraina Nafty” w Miejscu 
Piastowym, ul. Dworska 14, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15.30, 
tel. 13 44 07 043; 725 999 721, e-mail: biuro@kraina-nafty.pl

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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wadzieścia historii, dwadzieścia pomysłów i tyle samo przepisów Dna to jak w radości i smutku, bogactwie i biedzie, a także 
w zdrowie i chorobie przetrwać ze sobą pięćdziesiąt lat. Tymi 

radami i przepisami dzielili się z nami Jubilaci z Gminy Chorkówka, którzy 
świętowali Złote Gody. 26 kwietnia br. w Domu Ludowym w Żeglcach 
odbyło się uroczyste spotkanie z tej okazji, podczas którego Wójt Gminy 
Chorkówka Andrzej Koniecki odznaczył 20 par „Medalami Prezydenta RP 
Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
W spotkaniu udział wzięli i do serdecznych gratulacji przyłączyli się także: 
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka Krzysztof Markie-
wicz, Sekretarz Gminy Chorkówka Wioletta Klimek oraz Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Chorkówka Grzegorz Radomski.
Dodatkową niespodziankę dla Jubilatów przygotowała młodzież z grupy 
teatralnej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce. Mło-
dzi aktorzy wystąpili w spektaklu słowno-muzycznym przygotowanym przez 

Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego w Gminie Chorkówka
opiekuna grupy Alicję Zając. O nagłośnienie spotkania i muzyczną oprawę 
zadbał Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce Bogusław 
Pacek.
Medale otrzymali: Janina i Zbigniew Dziadoszowie, Maria i Tadeusz 
Giemzowie, Irena i Bartłomiej Głowaccy, Maria i Stefan Gradowiczowie, 
Anna i Józef Kilarowie, Teresa i Wiesław Kołaczowie, Kazimiera i Stefan 
Kołkowie, Zofia i Zbigniew Krzywdowie, Stanisława i Marian Kurowscy, 
Helena i Stanisław Machowscy, Zofia i Tadeusz Samborowscy, Danuta
i Kazimierz Sobczakowie, Wiktoria i Tadeusz Stojakowie, Alicja i Eugeniusz 
Szubowie, Anna i Eugeniusz Waliszkowie, Józefa i Mieczysław Welcerowie, 
Anna i Tadeusz Węgrzynowscy, Maria i Jurand Wierdakowie, Józefa i Antoni 
Wilkowie, Mieczysława i Jan Ziembowie.
Wszystkim serdecznie gratulujemy. 

Urząd Gminy Chorkówka

czerwca 2017 r., weszła w życie no-
welizacja ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. 

U. z 2016 r. poz 2134 z późn. zm) a wraz z nią 
zmieniły się przepisy dotyczące wycinki 
drzew. Przepisy znowelizowanej ustawy nało-
żyły na osoby fizyczne, które zamierzają do-
konać wycinki na cele niezwiązane z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej, obo-
wiązek zgłaszania zamiaru usunięcia drzew, 
których obwody pni na wysokości 5 cm prze-
kraczają:
- 80 cm (dot. topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów 
srebrzystych), 
- 65 cm (dot. kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów 
klonolistnych), 
- 50 cm (dot. pozostałych drzew). 
Zamiar usunięcia drzewa, należy zgłosić Wójtowi Gminy. W zgłoszeniu 
należy podać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczyć nieruchomość 
oraz dołączyć rysunek bądź mapkę określającą usytuowanie planowa-
nego do wycięcia drzewa. Organ przyjmujący zgłoszenie zobligowany 
jest do przeprowadzenia oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew 
w terminie 21 dni od dnia ich zgłoszenia, podczas których winien usta-
lić gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5 cm. Z oględzin spo-
rządzany będzie protokół, którego zapisy utracą moc po upływie 
6 miesięcy od dnia jego sporządzenia (w przypadku nieusunięcia drzew 
w powyższym terminie konieczne będzie ponowne dokonanie zgłosze-
nia). Organ będzie mógł w terminie 14 dni od oględzin, w drodze de-
cyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia zieleni. 

Wycinka drzew - nowe przepisy
W przypadku gdy w ciągu kolejnych 14 dni 
organ nie wyrazi sprzeciwu co do planowanej 
wycinki (tzw. milcząca zgoda), to wtedy bę-
dzie można ją przeprowadzić. Jeżeli w terminie 
5 lat od dokonania oględzin właściciel nieru-
chomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwo-
lenie na budowę, a budowa ta będzie mieć 
związek z prowadzeniem działalności gospo-
darczej i będzie realizowana na części nieru-
chomości na której rosły usunięte drzewa bę-
dące przedmiotem procedury zgłoszenia, 
wówczas na właściciela nieruchomości nało-

żony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew. 
Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem 
oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu skutkować 
będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.
W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych 
usuwających  drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, niezbędne jest uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzewa, 
którego obwód przekracza:
- 80 cm (dot. topól, wierzb, klonów jesionolistnych i srebrzystych),
- 65 cm (dot. kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, plata-
nów klonolistnych), 
- 50 cm  (dot.  pozostałych drzew).
Wycinkę drzew rosnących na terenach wpisanych do rejestru zabytków 
oraz na obszarach leśnych jak również zadrzewień, na których znajdują 
się gniazda ptasie regulują odrębne przepisy.

Urząd Gminy Chorkówka
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obiegł końca montaż tabliczek Dz nazwami ulic oraz tablic infor-
macyjnych z ich rozkładem w po-

szczególnych miejscowościach. Tabliczki za-
montowane zostały w Zręcinie, Bóbrce oraz 
Świerzowej Polskiej, czyli w tych miejsco-
wościach, w których zgodnie z wolą miesz-
kańców wprowadzono nazwy ulic. Tabliczki 
w przyszłości montowane będą także w innych 
miejscowościach, jeżeli ich mieszkańcy wyrażą 
wolę wprowadzenia nazw oraz oznakowania 
ulic.

Urząd Gminy Chorkówka

Nowe tabliczki 
z nazwami ulic 

w gminie

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze drużyn OSP i MDP z terenu 
Gminy Chorkówka

minne Zawody Sportowo-Pożarnicze drużyn OSP i MDPG z terenu Gminy Chorkówka już za nami. W tym roku, na mu-
rawie boiska sportowego w Kobylanach stanęły 32 drużyny, 

które walczyły o miano najlepszych i najsprawniejszych. Rywalizacja 
była na bardzo wysokim poziomie, czasem ułamki sekund decydowały 
o wygranej. Strażaków oraz ich młodszych kolegów z Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych dopingowali:  Kazimierz Gładysz Prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP jednocześnie Przewodniczący Rady 
Powiatu Krośnieńskiego, Jan Kilar Prezes Zarządu Oddziału Powiato-
wego ZOSP RP w Krośnie, st. bryg. Mariusz Bieńczak Komendant 
Miejski PSP w Krośnie, Mariusz Kozak Naczelnik Wydziału Operacyj-
no-Rozpoznawczego KM PSP, Krzysztof Korzec były Komendant 
Miejski PSP w Krośnie, Maciej Sekuła Przewodniczący Rady Gminy 
Chorkówka, Andrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka, Dariusz 
Bator Zastępca Wójta Gminy Chorkówka, Andrzej Wierdak oraz Zofia 
Munia Radni Gminy Chorkówka, oraz Adam Łukaszewski Komen-
dant Gminny ZOSP RP, Stanisław Lula Sekretarz Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Chorkówce, Jan Mroziński Prezes OSP Kobylany, 
Kazimierz Krężałek Sołtys Wsi Kobylany, Bogusław Pacek Dyrektor 
GOK w Chorkówce, a także druhowie z OSP Gminy Dukla, którzy 
pomagali przy sprawnym przeprowadzeniu zawodów.
Po kilku godzinach zaciętej walki wyniki przedstawiały się następująco:

MDP Dziewczyny z Chorkówki
Tytuł najlepszej drużyny MDP Dziewcząt wywalczyły dziewczyny
z MDP Chorkówka, kolejne miejsca zajęły drużyny z MDP: Szcze-
pańcowa, Kobylany, Faliszówka i Świerzowa Polska.
Najlepszą drużyną MDP Chłopców została młodzieżówka z Kobylan, 
za nimi uplasowali się reprezentanci: Świerzowej Polskiej, Kobylan, 
Chorkówki, Faliszówki, Poraju, Leśniówki i Żeglec.

80-lecie OSP Bóbrka 
 czerwca br. strażacy z Ochotniczej 3Straży Pożarnej działającej w Bóbrce 
obchodzili 80-lecie istnienia. Jubileusz 

rozpoczął się Mszą Świętą koncelebrowaną 
przez proboszcza parafii Bóbrka, ks. Stanisła-
wa Babiarza. W uroczystościach udział wzięli:  
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Krośnie dh Jan Kilar, Prezes Za-
rządu Oddziału Gminnego ZOSP RP 
w Chorkówce dh Kazimierz Gładysz, zastępca 
Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie bryg. 
Zbigniew Nowak, emerytowany Komendant 
Miejski PSP w Krośnie st. bryg. Krzysztof 
Korzec, Komendant Gminny ZOSP RP 
dh Adam Łukaszewski, Wójt Gminy Chor-
kówka Andrzej Koniecki, Zastępca Przewod-
niczącego Rady Gminy Chorkówka Krzy-
sztof  Markiewicz, Zastępca Wójta Gminy 
Chorkówka Dariusz Bator, Sołtys Wsi Bóbrka 
Stanisław Czarnota. Jubileusz ze strażą 
w Bóbrce świętowali także goście ze Słowacji 
z zaprzyjaźnionej miejscowości Mestisko, na 
czele ze Starostą Stanisławem Baka.

W tym szczególnym dniu miejscowych stra-
żaków wyróżniono medalami i odznacze-
niami. Złotym Medalem "Za Zasługi dla Po-
żarnictwa" odznaczono: Prezesa OSP Bóbrka 
dh Ryszarda Dubiela i Naczelnika dh Bogusła-
wa Longawę, srebrnym dh Edytę Dywan i dh 
Marcina Kaczora, brązowym dh Bartosza 
Skibę i Dariusza Szopę. Odznakę "Strażak 
wzorowy" otrzymał Krystian Longawa.

Urząd Gminy Chorkówka
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o przeprowadzeniu wielu udanych imprez w naszym sołectwie P(Bieg o Puchar Sołectwa Żeglce, Sylwester, rocznice Powstania 
Warszawskiego, Jasełka, Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 

Dzień Kobiet, Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym, 
oraz imprez sportowych i turystycznych) kolejną ważną inicjatywą na 
rzecz rozwoju naszej wsi jest powołanie stowarzyszenia. W zebraniu 
założycielskim, które odbyło się w Domu Ludowym w Żeglcach w dniu 
29 marca 2017 r. udział wzięło 28 osób, z których wybrano siedem osób 
do Zarządu i trzy osoby do Komisji Rewizyjnej. 
Zgodnie z procedurami spotkania założycielskiego ukonstytuował się 
Zarząd i Komisja Rewizyjna Żegleckiego Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 
Żeglce „Że Chcę” w następującym składzie: Zarząd: Prezes Zarządu - 
Iwona Skalska, Wiceprezes Zarządu - Maciej Bęben, Wiceprezes Za-
rządu - Grzegorz Węgrzynowski, Sekretarz - Katarzyna Jagieło, Skarb-
nik - Olga Słowik-Matys, Członek Zarządu - Roman Skowron, Członek 
Zarządu - Tomasz Serwa; Komisja rewizyjna: Przewodniczący Małgo-
rzata Bazan, Członek - Magdalena Wasłowicz, Członek - Wojciech 
Bularski.
Wśród wielu założeń statutowych Żegleckiego Stowarzyszenia 
Rozwoju Wsi Żeglce „Że Chcę” znajduje się m. in. szeroko pojęta dzia-
łalność kulturalno-sportowo-rekreacyjno-turystyczna, promocja re-
gionu, gminy oraz wsi, organizacja imprez okolicznościowych oraz wie-
le innych. 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żeglce
Stosowne dokumenty założycielskie w celu rejestracji Stowarzyszenia 
zostały skierowane do Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie.
Z tego miejsca chcielibyśmy zachęcić wszystkich do przyłączenia się do 
naszego stowarzyszenia. Będzie to możliwe po wypełnieniu formularza 
rejestracyjnego (członkowskiego), który znajduje  się stronie www.zeglce.pl
Mamy nadzieję, że podejmowane przez nas działania zjednoczą 
mieszkańców miejscowości Żeglce wokół wspólnych inicjatyw.

K. Jagieło
G. Węgrzynowski

Strażackie uroczystości w Draganowej
chotnicza Straż Pożarna w Draganowej była gospodarzem Otegorocznych Gminnych Obchodów Dnia Strażaka, które 
zorganizowane zostały 13 maja br. Uroczystości rozpoczęły 

się Mszą Świętą w kościele filialnym Parafii Kobylany, celebrowaną 
przez Proboszcza Parafii ks. Roberta Niemczyka. W uroczystości udział 
wzięli druhowie z jednostek OSP z terenu Gminy Chorkówka wraz 
z pocztami sztandarowymi oraz zaproszeni goście.
Druga część obchodów strażackiego święta odbyła się na placu przed 
budynkiem Domu Ludowego w Draganowej, w którym zlokalizowana 
jest także remiza OSP. Meldunek o gotowości do uroczystości Preze-
sowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie druhowi 
Janowi Kilarowi złożył Komendant Gminny Związku OSP RP w Chor-
kówce druh Adam Łukaszewski, po czym odegrany został hymn 
Związku OSP RP. 
Powitania uczestników uroczystości, w tym dostojnych gości dokonał 
Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chorkówce druh Kazimierz 

Gładysz, który następnie zapoznał zebranych z aktualnym stanem 
ochrony przeciwpożarowej i funkcjonowaniem jednostek OSP na 
terenie gminy. Zaznaczył, iż w piętnastu jednostkach zrzeszonych jest 
618 członków czynnych, 40 honorowych i 27 wspierających. Przy OSP 
działają 4 kobiece drużyny pożarnicze oraz 11 młodzieżowych drużyn 
pożarniczych. Jednostki OSP Kobylany i OSP Szczepańcowa funkcjo-
nują w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. Na 
wyposażeniu jednostek OSP znajduje się 19 pojazdów pożarniczych 
różnych typów. 
Główną częścią uroczystości było przekazanie na wyposażenie OSP 
w Draganowej nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 
w zabudowie kontenerowej marki Ford Ranger. Pojazd z napędem 4x4 
wartości 200 tys. złotych sfinansowany został po połowie ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz Gminy Chorkówka. Aktu przekazania samochodu, dowodu reje-
stracyjnego i kluczyków Prezesowi OSP Draganowa druhowi Zbi-

Grupę C Kobiet reprezentowało 5 drużyn. W tej kategorii wygrały gos-
podarze - KDP Kobylany. Kolejne miejsca wywalczyły: KDP Chorków-
ka, KDP Szczepańcowa, KDP Żeglce i KDP Kopytowa.
Grupa A seniorów była najliczniejsza. Do rywalizacji przystąpiło 15 
jednostek. Tytuł najlepszej drużyny wywalczyli strażacy z OSP Leś-
niówka, tuż za nimi byli strażacy z OSP Kobylany, następnie OSP 
Chorkówka, OSP Szczepańcowa, OSP Poraj, OSP Zręcin, OSP 
Faliszówka, OSP Sulistrowa, OSP Machnówka, OSP Kopytowa, OSP 
Kobylany Myszkowskie, OSP Żeglce, OSP Bóbrka, OSP Świerzowa 
Polska i OSP Draganowa.
Najmłodszymi zawodnikami  byli: Natalia Gradowicz i Emil Godzisz.
Po zakończonej rywalizacji w specjalnym pokazie wystąpiła zaprzyjaź-
niona z gospodarzami drużyna słowackich strażaków z Niżnego  Miro-
szowa. Kiedy  emocje już nieco opadły i najlepsi odebrali okolicznościo-
we dyplomy i puchary, przyszedł czas na podziękowania. Goście zawo-
dów nie szczędzili słów uznania pod adresem organizatorów, a także 

gospodarzy tego wydarzenia. Podziękowania skierowano także do tych, 
którzy dbali o nagłośnienie imprezy, przygotowanie posiłków, napojów 
i przede wszystkim bezpieczeństwa podczas zawodów.

Urząd Gminy Chorkówka
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rzecie spotkanie partnerskie programu „ERASMUS+”  Todbyło się w północno-zachodniej Portugalii, nad rzeką 
Cavado - w mieście BARCELOS.

W spotkaniu uczestniczyli goście z dwóch krajów: Polski i Włoch. 
Ceremonia otwarcia spotkania partnerskiego odbyła się w Urzędzie 
Miasta Barcelos, gdzie wszyscy uczestnicy zostali w bardzo miły sposób 
przywitani przez Vice-Prezydent miasta Barcelos Armandinę Saleiro.  
Szczególne słowa podziękowania zostały złożone na ręce Wójta Gminy 
Chorkówka Andrzeja Konieckiego, który był jednym z organizatorów  
wcześniejszego spotkania, które miało miejsce w lutym br.
Pracownicy Urzędu Miasta Barcelos, Urzędu Miasta Reggio di Calabria 
(Włochy) oraz Urzędu Gminy Chorkówka (Wójt Gminy Chorkówka - 
Andrzej Koniecki oraz Magdalena Harmata pracownik UG) mieli 
okazję wymienić swoje doświadczenia zawodowe oraz porozmawiać 
o wspólnych problemach. 20 kwietnia, dyrekcja i nauczyciele Zespołu 
Szkół „ESCOLA SECUNDARIA BARCELOS” wizytując z wszyst-
kimi zagranicznymi partnerami swoją oświatową placówkę, zapoznali 
uczestników z tradycjami swojej szkoły oraz przedstawili różnice 
i podobieństwa, które łączą państwa uczestniczące w projekcie.
Podczas pobytu w Portugalii wszystkie osoby aktywnie uczestniczyły 
w spotkaniach, których głównym celem było zapoznanie się z obecnie 
funkcjonującym systemem edukacji w Portugalii. Przedstawiciele 
każdego państwa, na przykładzie własnych praktyk referowali 
stosowane w swoim kraju metody edukacji poprzez sztukę.
Poza wizytami w szkołach i konferencjami, program wizyty zakładał 
także aspekt kulturoznawczy. Podczas organizowanych wycieczek 
turystycznych i kulturoznawczych wszyscy mieli możliwość poznania 
portugalskiego miasta Barcelos i Porto, słynące nie tylko z bogatego 

Wizyta partnerska w Portugalii w BARCELOS   
18 - 22 kwietnia 2017r.

Pamiątkowe zdjęcie z uczestnikami projektu - Urząd Miasta Barcelos 

Przemówienie Wójta Gminy Chorkówka

dziedzictwa kulturowego ale i pięknych malowniczych krajobrazów. 
Niezapomniane wrażenie pozostawiła również wycieczka statkiem po 
rzece Douro oraz wybrzeże Oceanu Atlantyckiego w miasteczku 
Apulia.

gniewowi Olszykowi i Naczelnikowi jednostki druhowi Adamowi 
Klukowi dokonali: Wójt Gminy Chorkówka Andrzej Koniecki, Prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie druh Jan Kilar, 
Komendant Miejski PSP w Krośnie st. bryg. Mariusz Bieńczak, 
Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka Maciej Sekuła i Prezes 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP druh Kazimierz Gładysz. 
Następnie pojazd poświęcony został przez ks. Roberta Niemczyka. Jest 
to kolejny 9 nowy samochód pożarniczy, który od 2009 roku trafił na 
wyposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Chorkówka. 
Ważnym momentem uroczystości było wręczenie odznaczeń straża-
ckich zasłużonym druhom. Złotym medalem ,,za zasługi dla pożarni-
ctwa,, odznaczeni zostali: Adam Łukaszewski-Komendant Gminny 
ZOSP RP, który pełnił jednocześnie rolę dowódcy uroczystości oraz 
Zbigniew Olszyk-Prezes OSP w Draganowej. Ponadto 5 druhów 
udekorowanych zostało srebrnym medalami, 12 brązowym medalami 

,,za zasługi dla pożarnictwa” i 13 druhów otrzymało odznakę ,,Strażak 
Wzorowy”. Spikerem uroczystości druh Bogusław Pacek-Dyrektor 
GOK w Chorkówce, a zarazem członek Zarządu Oddziału Gminnego. 
W uroczystości ponadto udział wzięli: st bryg. Krzysztof Korzec - były 
Komendant Miejski PSP w Krośnie, Dariusz Bator-Zastępca Wójta 
Gminy Chorkówka, Zofia Munia - radna Rady Gminy Chorkówka
z Draganowej oraz Aneta Munia-Skrzęta - Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Draganowej.
Końcowym akcentem uroczystości były wystąpienia zaproszonych 
gości, którzy złożyli strażakom podziękowania za ich społeczną, 
humanitarną służbę, za kontynuowanie pięknych tradycji służenia 
ludziom i swym ,,Małym Ojczyznom”. 

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chorkówce 
Kazimierz Gładysz

fot. st. bryg. Krzysztof Korzec
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w naszej rodzinie dość mocno zarysowują się 
ciągnotki matematyczne :)
MCG: Ile czasu trzeba poświęcić aby zostać 
dobrym tancerzem?
TB: To zależy jak szybko chce się być dobrym 
tancerzem :)
Dobry tancerz nie musi być mistrzem świata, 
dobry tancerz to osoba, która bez problemu 
pójdzie na imprezę taneczną i potrafi bawić się 
z innymi do każdej muzyki.
Niektórzy chodzą rekreacyjnie raz w tygo-
dniu, niektórzy dwa razy w tygodniu, a nie-
którzy trenują 6-7 razy w tygodniu. Jednak sa-
mo „chodzenie” na zajęcia to nie wszystko, 
ważne jest zaangażowanie i praca włożona 
w siebie w tym czasie.
MCG: Czy ta pasja wiąże się w wieloma 
wyrzeczeniami?
TB: Myślę, że jak w każdej dyscyplinie, ale 
zawsze za każde wyrzeczenia są i bonusy :), 
mniej czasu spędza się ze znajomymi z poza 
tańca, ale zyskuje się taneczną rodzinę, często 
trzeba wy-krzesać resztki energii na treningach 
i próbach ale zyskuje się hart ducha i mocny 
charakter oraz pozytywne emocje.
MCG: Czy aby dobrze tańczyć konieczne są 
określone predyspozycje, takie jak na 
przykład doskonały słuch?
TB: Słuch na pewno pomaga, ale jak nam 
udowadnia Iwona Cichosz (Miss Świata Głu-
chych) w obecnej edycji Tańca z Gwiazdami, 
nie trzeba słyszeć aby móc tańczyć - ale 
poczucie rytmu dobrze mieć :)
MCG: O tym, że Pana słuch jest doskonały 
widzowie mogli przekonać się oglądając 
„The Brain. Genialny umysł", w którym za 
pomocą właśnie tego zmysłu rozpoznał pan 
tańce, które wykonywane były w studiu?

Tomasz Berkowicz The Brain - 2017

udziału do programu „The Brain. Genialny 
umysł” do ostatniego rozpoznanego tańca 
jakim był Break Dance. Stres był o tyle większy, 
ponieważ startowałem w swojej dziedzinie 
jaką jest taniec i polegało to na testowaniu 
moich umiejętności, zarówno słuchowych jak 
również mojej wiedzy z zakresu tańców.
MCG: Prowadzi Pan wiele zespołów 
tanecznych w różnych grupach wiekowych. 
Jak udaje się Panu zapanować na wszystkimi 
młodymi tancerzami?
TB: Praca z każdą grupą jest dla mnie unikalna 
i wyjątkowa, z każdą grupą pracuje inaczej, do-
stosowując się do ich charakterów, oczekiwań 
oraz zaangażowania. Każdą grupę staram się 
traktować także indywidualnie nawet w spra-
wach choreograficznych, pokazywać ich najle-
psze strony, a czasami ukryć te jeszcze do do-
pracowania. Obecnie mam to szczęście, iż mo-
gę liczyć na pomoc już dyplomowanych 
instruktorów, a niegdyś także moich uczniów, 
Anny Harsze z Chorkówki (która od samego 
początku po dzień dzisiejszy reprezentuje bar-
wy Gminnego Ośrodka Kultury w Chorków-
ce w zespole Omega) oraz Macieja Kuligi
z Sanoka. Nigdy nie zamieniłbym się z nikim 
na żadną inną pracę.
MCG: Jakie są Pana najbliższe plany 
zawodowe, marzenia?
TB: Nauczyć się odpoczywać! :) - choć na 
pracę/ pasję swoją nie narzekam i mogę to 
robić bez przerwy, to jednak mój organizm, 
mój umysł jak również i uszy muszą czasami się 
zresetować i odpocząć aby po przerwie ruszyć 
z coraz to nowszymi pomysłami i z nową 
energią .
MCG: Dziękuję bardzo za rozmowę.

Monika Cisoń-Gierula: Jest Pan tancerzem, instruktorem, chore-
ografem, prowadzi Pan także szkoły tańca? Czym jest dla Pana 
taniec?
Tomasz Berkowicz: Taniec jest moją miłością, pasją, pracą, życiem. 
Ciężko opisać to w jednym zdaniu, ale nie wyobrażam sobie życia bez 
muzyki i tańca.
MCG: Czy ta forma ruchu od zawsze była Panu bliska, czy w ogóle 
kiedyś miał Pan inny pomysł na siebie, na swoją przyszłość?
TB: Taniec dla mnie i mojego rodzeństwa był narzucony przez fakt, iż 
nasi dziadkowie chodzili na kursy tańca, moich rodziców połączyła 
pasja do tańca, oboje są instruktorami i prowadzą swoją szkołę tańca
 i chcąc nie chcąc uczestniczyliśmy w zajęciach od najmłodszych lat.
Jako młody chłopak nie różniłem się od swoich rówieśników,
w zależności od wieku chciałem być policjantem, bandytą, żołnierzem 
itp. Pod koniec podstawówki oraz na początku liceum moje dążenia 
były ukierunkowane w stronę ekonomii, rachunkowości i wszystkiego 
co z tym było związane. Oprócz uzdolnień muzyczno, tanecznych 

Jak wspomina Pan swój udział w programie, jak doszło do tego, że 
Pan w nim wystąpił? 
TB: Genialne przeżycia i super atmosfera, które towarzyszyły nagra-
niom na pewno pozostaną w mojej pamięci na bardzo, bardzo długo.
Do programu zostałem zaproszony, ponieważ producenci w początko-
wej fazie programu szukali „Genialnych Umysłów” z nieprzeciętnymi 
umiejętnościami, jedną z konkurencji, którą przygotowali było właśnie 
rozpoznawanie tańców świata, bez muzyki, a jedynie za pomocą 
słyszanych odgłosów tworzonych przez tancerzy. Szukając takich osób 
zostałem polecony jako ten, który może sobie poradzić z tym właśnie 
zadaniem. Oprócz doskonałego słuchu wyczulonego na najmniejsze 
odgłosy trzeba było posiadać spory bagaż doświadczenia teoretycznego, 
praktycznego oraz wiedzy tanecznej z zakresu wszystkich tańców świata. 
Taniec jest moją pasją, doświadczenia mogłem nabierać od najmłod-
szych lat dzieciństwa, co na pewno zaowocowało w ostatecznym teście 
już przed kilku-milionową publicznością :)
Nie ukrywam, iż stres towarzyszył mi od chwili zgłoszenia mojego 

Jesteśmy przekonani, że zdobyta wiedza i wymiana doświadczeń po-
zytywnie wpłyną, zarówno w szkołach podstawowych jak i ponad-
podstawowych na rozwój praktyk w zakresie lepszej motywacji uczniów 
do uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych i rozwój swoich talentów.

Czekamy z niecierpliwością na czwarte spotkanie partnerskie, które 
będzie miało miejsce w lipcu br., w Reggio di Calabria we Włoszech.

Urząd Gminy Chorkówka

Tomasz Berkowicz - instruktor, choreograf zespołów 
tanecznych, działających przy GOK-u w Chorkówce
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oczątkiem marca tego roku uczestniczyłam w tygodniowym kursie Pmetodycznym dla nauczycieli „Effective Communication and 
Practical Teaching Skills with an Introduction to Scottish Culture”. 

Szkolenie było drugą mobilnością, zaplanowaną w ramach programu 
Erasmus+ i realizowanego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie 
projektu „Języki obce - uczymy nowocześnie i z pasją”.
Organizatorem wybranego przeze mnie kursu była szkoła językowa In-
lingua Language Centre, z siedzibą w Edynburgu. Jako uczestnik mogłam 
więc zdobyć nowe doświadczenia zawodowe, a przy okazji podziwiać pię-
kne miasto zwane „Atenami Północy”, poznawać miejscową kulturę i obser-
wować jak Szkocja budzi się do życia razem z wiosną. 
Zajęcia odbywały się w siedmioosobowej, międzynarodowej grupie, 
w skład której wchodzili nauczyciele z Danii, Hiszpanii i Polski.
W przerwach dołączali do nas uczestnicy innych, równolegle prowa-
dzonych kursów, pochodzący z Francji, Włoch czy Szwajcarii. Prowadzący 
zajęcia zmieniali się często, żeby zademonstrować różnorodność akcentu 
i specyfikę języka angielskiego używanego w Szkocji.
Szkolenie obejmowało trzy elementy: doskonalenie zdolności językowych 
uczestników z naciskiem na efektywną komunikację, przyswojenie
i odświeżenie praktycznej wiedzy w zakresie nowoczesnych metod i technik 
nauczania języka angielskiego oraz zaznajomienie się z kulturą Szkocji.
Na kursie poruszane były między innymi zagadnienia motywowania do 
nauki języka, dostosowania nauczania do potrzeb uczniów, doboru ma-
teriałów dydaktycznych, oceny umiejętności językowych oraz techniki 
pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii czy nauczania 
zintegrowanego. Razem z uczestnikami wymyślaliśmy ciekawe zadania, 
testowaliśmy nowe gry językowe i odgrywaliśmy zabawne scenki, głównie 
po to żeby przekonać się które z metod są najbardziej efektywne. Wiele 
z nich z powodzeniem sprawdza się już na lekcjach języka w naszej szkole.
Codzienna konieczność komunikowania się w języku angielskim podczas 
zajęć, ale też w sytuacjach codziennych: w sklepie, środkach komunikacji 
publicznej, podczas luźnej rozmowy, czy na miejscu zakwaterowania to 
świetny trening i efektywna metoda na poprawę biegłości językowej uczest-
ników.
Kurs spełnił również oczekiwania pod względem kulturoznawczym. 
Codziennie po zajęciach zaplanowane były wizyty lub wycieczki do cie-
kawych miejsc na mapie Edynburga. Już pierwszego dnia mieliśmy okazję 
pospacerować po mieście, dowiadując się wielu informacji o mijanych po 
drodze obiektach. Ciekawym akcentem polskim w samym sercu Edynbur-
ga, w parku przy Princess Street, jest pomnik niezwykłego kaprala „Wojtka” 
- niedźwiedzia, który wraz z armią generała Andersa uczestniczył w wyda-
rzeniach z czasów drugiej wojny światowej, m.in. w bitwie pod Monte 
Cassino. W programie była także wizyta w Galerii Narodowej i Galerii 
Portretów, osiemnastowiecznej rezydencji Georgian House, podziwianie 
panoramy miasta ze wzgórza Calton Hill, czy miłe popołudnie w pobliskiej 
miejscowości Rosslyn, rozsławionej za sprawą powieści Dana Browna „Kod 
da Vinci”. 
Niesamowicie ciekawym i godnym polecenia doświadczeniem była wizyta 
w The Scotch Whisky Experience, gdzie nietypowy przewodnik prowadzi 
gości poprzez multimedialne ekspozycje opowiadające o szkockiej „aqua 

Edynburg pięknieje wiosną

vitae”, uważanej za skarb narodowy. 
Dalej, podążając uliczkami Starego Miasta odwiedziłyśmy National Muse-
um of Scotland, gdzie, wśród licznych eksponatów można także obejrzeć 
słynną owieczkę Dolly. Dotknęłyśmy noska Bobbiego, który stał się „psim” 
symbolem miasta, zajrzałyśmy do kawiarni The Elephant House, w której 
inspiracje do swoich powieści czerpała m.in. J. K. Rowling, wpadłyśmy 
z krótką wizytą do szkockiego parlamentu, aby na końcu historycznej Royal 
Mile zobaczyć Pałac Holyrood, pełniący funkcję rezydencji monarchów 
brytyjskich w Szkocji. 
Podczas całego pobytu, nawet pogoda okazała się bardzo łaskawa i parasol 
noszony w torebce na wszelki wypadek na szczęście się nie przydał. Pomimo 
pesymistycznie brzmiących prognoz, wiosna w Edynburgu zawitała na 
dobre, a Szkocja o tej porze roku jest niezwykle pięknym miejscem.
Wyjazd oferujący możliwość kontaktu z językiem, kurs podsuwający nowe 
inspiracje i pomysły na ciekawe zajęcia dla uczniów, nowe znajomości i kon-
takty to tylko niektóre z korzyści jakie zaczerpnęłam dzięki programowi 
Erasmus+. Jeśli nadarzy się okazja, z chęcią wrócę do Edynburga, którego 
urok i historyczna atmosfera sprawiają, że pozostaje w pamięci na długo. 

Karolina Sznajder
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie

iele doświadczeń, emocji, ciekawych doznań oraz ogromnej Wdawki wiadomości i umiejętności dostarczyła nam realizacja 
projektu „Być jak Ignacy”, którego organizatorem jest 

Fundacja PGNiG. Działania związane z projektem  zakończyliśmy 30 
marca. Wraz z Kołem Naukowym realizowaliśmy przedsięwzięcie 
uczestnicząc w 18 lekcjach na których wykonywaliśmy doświadczenia.
Odbyliśmy wycieczkę do Instytutu Nafty i Gazu w Krośnie, gdzie 
pracownicy przedstawili nam jak produkuje się cement do zabezpieczania 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Chorkówce w projekcie 
„Być jak Ignacy”

ścian odwiertu. Tam spotkaliśmy się z pracownikami naukowymi Przed-
siębiorstwa Płynów Wiertniczych w Krośnie. W  laboratorium uczestniczy-
liśmy w pokazie doświadczeń związanych z badaniem gęstości, zawartości 
i wagi płynów służących do odwiertów ropy naftowej, a następnie sami 
wykonywaliśmy w/w pomiary.
Kolejna wycieczka Kół Naukowych odbyła się do firmy Nowy Styl w Warzy-
cach, gdzie mogliśmy oglądać próby wytrzymałościowe surowców niezbęd-
nych do produkcji mebli z tworzyw sztucznych oraz obserwowaliśmy 
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pracę drukarki 3D. Wyjazd do Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie 
pozwolił nam zobaczyć pracę hutników wytwarzających różnorakie szklane 
produkty. Ekscytujące i niezwykle interesujące było to, iż my również mo-
gliśmy wcielić się w rolę hutnika i dmuchając w piszczel wykonywaliśmy 
całkiem przyzwoite szklane bańki. Na zaproszenie Zespołu Szkół nr III 
w Krośnie uczestniczyliśmy w całodniowych zajęciach Festiwalu Nauki 
i Techniki, gdzie mogliśmy usiąść za „sterami samolotu”, następnie doświad-
czaliśmy jak można samemu konstruować maszyny, roboty i programy 
komputerowe wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu i w życiu 
codziennym. Nasze działania uświetniły prelekcje ciekawych ludzi, którzy 
w przystępny sposób opowiedzieli nam o swojej pracy i pasjach, Jednym 
z nich był pracownik Polskiego Serwisu Płynów Wiertniczych  pan Marek 
Kozielec, który przybliżył nam znaczenie przeprowadzanych badań 
chemicznych i fizycznych i ich wpływ na wydobycie ropy naftowej nawet na 
głębokich akwenach oceanów. Kolejnym gościem był pan Mariusz Świę-
tnicki - pasjonat astronomii i fotograf. Zaciekawił nas swoją wiedzą o plane-
tach. Opowiadał o swojej wytrwałej pracy w zbudowaniu ogromnego 
teleskopu i o trzydziestoletniej obserwacji wszechświata. Mieliśmy możli-
wość uczestniczyć na żywo w obserwowaniu księżyca w prywatnym obser-

watorium pana Mariusza, który kilka dni temu zaprosił nas do siebie.
W ramach pracy Kół Naukowych nasze działania obejmowały: wykonanie 
lamp naftowych, portretu Ignacego Łukasiewicza, projektu plastycznego 
lampy naftowej, napisanie wiersza o Ignacym Łukasiewiczu, wykonanie 
albumu „Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza” oraz konkurs na najle-
pszą prezentację multimedialną o naszym Patronie.
Korzystaliśmy również z ćwiczeń i gier zamieszczonych na platformie. 
Wiele osób wykonywało propozycje przedstawionych tam zadań indy-
widualnie. Jednak całe przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez pomocy 
rodziców i dziadków, którzy chętnie uczestniczyli w wielu działaniach: 
podwozili nas do zakładów pracy, pomagali w wykonywaniu prac i doświad-
czeń, uczestniczyli w spotkaniach z zapraszanymi gośćmi, co wymagało 
poświęcenia czasu i dużego zaangażowania.
30 maja 2017 r. odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Być jak 
Ignacy”, w którym uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele firm i instytucji, 
rodzice wspierający przedsięwzięcie szkoły oraz cała społeczność szkoły. 
Uczniowie Koła Naukowego przedstawili przebieg projektu, wykazując się 
przy tym dużą wiedzą o Patronie, wykonywali szereg doświadczeń, a także 
zaprezentowali lampy, albumy, prezentacje multimedialne, prace plastyczne 
i wiersze. Za tak ogromny wkład pracy uczniowie otrzymali nagrody 
ufundowane przez GOK w Chorkówce, Bibliotekę Gminną w Chorkówce  
i dyrektora Elżbietę Borek. „Przyjaciele Szkoły” otrzymali pisemne podzię-
kowania. 
Pracownicy Instytutu Nafty i Gazu oraz Polskich Serwisów Płynów 
Wiertniczych obdarowali nas piękną stylową lampą naftową.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które pomagały 
nam swoją przychylnością,zaangażowaniem i pomocą w zrealizowaniu tak 
wartościowego projektu.

Koordynator projektu
Małgorzata Prętnik

ZS Chorkówka

oniec roku szkolnego, to między innymi czas, na podsumowanie Kkonkursów przedmiotowych organizowanych przez Podkar-
packiego Kuratora Oświaty. Konkursy przedmiotowe o zasięgu 

wojewódzkim są kierowane do uczniów wykazujących zainteresowanie 
tematami i zagadnieniami wykraczającymi poza treści podstawy progra-
mowej kształcenia ogólnego z zakresu między innymi: języka polskiego, 
matematyki, języka angielskiego, historii, przyrody (dla uczniów klas IV-VI 
szkół podstawowych) oraz geografii, historii, biologii, języka polskiego, 
języka angielskiego, języka niemieckiego, chemii, fizyki, matematyki czy 
informatyki (gimnazjum).
Już od jesieni ubiegłego roku uczniowie zmagali się z kolejnymi etapami 
konkursów. Na finale spora grupa uczniów ze szkół z terenu naszej gminy 
może poszczycić się wysokimi lokatami i zdobytymi zaszczytnymi tytułami 
(należy dodać, że tytuł LAUREATA KONKURSU otrzymuje 35% ucze-
stników etapu wojewódzkiego, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów).
W kategorii szkół podstawowych na wyróżnienie zasługują uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce oraz Szkoły 
Podstawowej w Świerzowej Polskiej. Uczniowie z Bóbrki zakwalifikowali 
się do III (wojewódzkiego etapu) konkursu z języka angielskiego i sięgnęli 

Koniec roku szkolnego - podsumowanie uczniowskich sukcesów
po najwyższe tytuły. Mateusz Półchłopek zdobył tytuł laureata, a Jakub 
Jabłoński tytuł finalisty tego konkursu. 
Olga Janocha uczennica Szkoły Podstawowej w Świerzowej Polskiej 
zdobyła tytuł finalisty w konkursie z matematyki.
W kategorii konkursów gimnazjalnych Gminę Chorkówka reprezentowali 
uczniowie Gimnazjum im. Ignacego Łukasiewicza w Świerzowej 
Polskiej oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie. 
Ostatecznie na etapie wojewódzkim po najwyższy tytuł laureata sięgnęli:
- w konkursie historycznym: Bartłomiej Bodaszewski, Adam Gonet
i Bartłomiej Okińczyc - uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Zręcinie,
- w konkursie geograficznym: Adam Gonet uczeń Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Zręcinie oraz Piotr Cyburt uczeń Gimnazjum im. Ignacego 
Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej,
- w konkursie matematycznym - Adam Gonet (wymieniony wcześniej już 
dwukrotnie!) uczeń Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie.
Tytuły finalistów uzyskali: w konkursie historycznym Wojciech Dubis - 
uczeń Gimnazjum w Świerzowej Polskiej; w konkursie chemicznym 
Witold Zaremba - uczeń Gimnazjum w Świerzowej Polskiej;
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kwietnia br. w Podkarpackim Centrum Sportów Walki 
w Jaśle odbyły się Mistrzostwa Województwa Podkarpa-
ckiego w judo, w których udział wzięło ok. 180 zawodni-

ków z całego Podkarpacia (kluby z Rzeszowa, Jarosławia, Jasła, Krosna 
i Świerzowej Polskiej). Zawody dla młodych judoków z UKS 
„Jasiołeczka” były okazją do osiągnięcia kolejnych sukcesów. Klub 
reprezentowało 9 zawodników pod okiem trenera Piotra Drozda. 
Mistrzyniami Województwa Podkarpackiego zostały Martyna Faber 
i Aleksandra Babczyńska. Srebrne medale wywalczyli po trudnych 
walkach i dogrywkach Dobrosława Samborowska, Łukasz Drozd 
i Jakub Samborowski, a brąz zdobyli Anna Wiśniowska, Kacper Cichoń 
i Aleksander Tomoń. IV miejsce zajął Bartosz Krzywda.

UKS „Jasiołeczka”

8 medali judoków UKS „Jasiołeczka” Świerzowa Polska na Mistrzostwach 
Województwa Podkarpackiego w Judo

czerwca br. odbyła się uroczystość nadania imienia „Baśniowa 
Kraina” Samorządowemu Przedszkolu w Chorkówce. W tym 
szczególnym dla społeczności przedszkolnej dniu, mury pla-

cówki edukacyjnej odwiedziło wielu gości: przedstawiciele władzy samo-
rządowej - Maciej Sekuła Przewodniczący Rady Gminy, Wójt Gminy Chor-
kówka Andrzej Koniecki, Zastępca Wójta Dariusz Bator, Sekretarz Gminy 
Wioletta Klimek, przedstawiciele oświaty Wicekurator Oświaty Stanisław 
Fundakowski, wizytator Mirosław Mańkowski, a także dyrektorzy 
zaprzyjaźnionych przedszkoli ze Świerzowej Polskiej, Zręcina i Chorkówki. 
Oczywiście na tak ważnej uroczystości nie zabrakło pracowników przed-
szkola zarówno tych, którzy w tej chwili pełnią obowiązki wychowawców 
jak i nauczycieli emerytowanych. Byli również przedstawiciele duchowień-
stwa ks. Prałat Jan Luchowski, który dokonał poświecenia tablicy pamiątko-
wej jak i ks. Łukasz Furtak, katecheta Parafii Żeglce. W uroczystości nada-
nia imienia wziął udział także: Sołtys Chorkówki Stanisław Liwosz oraz 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce Bogusław Pacek. 
Wszystkich gości serdecznie powitała Dyrektor Samorządowego Przed-
szkola Elżbieta Borek. Jak na Baśniową Krainę przystało na spotkanie przy-
było wielu niezwykłych gości - Czerwony Kapturek, wilk, krasnoludki i kró-
lewna Śnieżka, wróżki, czarownice oraz Gargamel i zabawne smerfy. W baj-
kowe postacie wcielili się wychowankowie przedszkola, którzy swoim wy-
stępem wprawili wszystkich w bardzo wesoły nastrój. W nagrodę młodzi 
artyści otrzymali upominki oraz słodycze, które jak wszyscy wiedzą lubi 

Baśniowa Kraina w Chorkówce

14 każdy niezależnie od wieku. Dla gości przygotowano także księgę 
pamiątkową, do której chętnie się wypisywali. Równie chętnie zabierali 
głos, życząc zarówno pracownikom jak i wychowankom aby w tym 
baśniowym przedszkolu spełniały się wszystkie życzenia, by nie zabrakło 
dobrych wróżek i wszystko miało, jak to w bajkach bywa, szczęśliwe 
zakończenie.

Urząd Gminy Chorkówka

w konkursie biologicznym Magdalena Majka - uczennica Gimnazjum 
w  Zręcinie.
Laureaci i finaliści konkursów otrzymali zaświadczenia wydane przez 
Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Wszystkim wyróżnionym i nagrodzo-

nym uczniom oraz nauczycielom składamy gratulacje i życzenia dalszych 
sukcesów w zdobywaniu wiedzy oraz rozwijaniu pasji i zainteresowań.

Gabriela Nizianty
Dyrektor CUO Chorkówka

22
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onkurs odbył się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Chor-Kkówce 24 kwietnia 2017 r. w kategorii: szkoły podstawowe 
i gimnazja.

W konkursie udział wzięli uczniowie ze szkół: Zespół Szkół w Chor-
kówce, Szkoła Podstawowa w Kobylanach, Zespół Szkół w Świerzowej 
P. Zespół Szkół Publicznych w Kopytowej Szkoła Podstawowa, Szkoła 
Podstawowa w Szczepańcowej oraz Gimnazjum w Zręcinie.
Celem konkursu było krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw 
patriotycznych oraz  upowszechnianie poezji o tematyce patriotycznej.
Komisja Konkursowa w składzie: Jolanta Przybyła z Wydziału Promocji 
Starostwa Powiatowego w Krośnie, Gabriela Nizianty - dyrektor Cen-
trum Usług Oświatowych, Bogusław Pacek - dyrektor GOK-u, wytypo-
wała laureatów na Powiatowy Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji 
Patriotycznej:
Kategoria szkoły podstawowe: I miejsce: Gabriela Zając (ZS Świerzowa 
P.), II miejsce: Olga Janocha (ZS Świerzowa P.), III miejsce ex aequo: 
Ewelina Kujda (ZS Świerzowa P.), Kamil Skalski (ZS Chorkówka).

Eliminacje Gminne Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Polskiej 
Poezji Patriotycznej

Wyróżnienie: Maria Obłój (ZSP Kopytowa).                                
Kategoria gimnazja: I miejsce: Weronika Wityńska (Gimnazjum 
Zręcin), II miejsce: Weronika Skalska (Gimnazjum Zręcin), III miejsce: 
Aleksandra Sęp (Gimnazjum Zręcin).

GOK Chorkówka

Uczestnicy konkursu z komisją konkursową

estiwal Piosenki Obcojęzycznej o zasięgu powiatowym odbył się F10 maja w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce. Wy-
konawcy oceniani byli w 3 kategoriach: klasy I-III SP, IV-VI SP 

oraz gimnazja. Celem festiwalu było rozbudzanie i rozwijanie indy-
widualnych zainteresowań uczniów, rozwijanie postawy ciekawości, 
otwartości oraz tolerancji wobec innych kultur. W festiwalu udział 
wzięli uczniowie, reprezentujący następujące placówki oświatowe z te-
renu gminy i powiatu: ZS i Pl. Bóbrka, ZS Chorkówka, SP Dobieszyn, 
SP Jedlicze, SP Krościenko Wyżne, SP Leśniówka, SP Szczepańcowa, 
ZS Świerzowa P., ZS Warzyce, SP Zręcin, Publiczne Gimnazjum 
w Krościenku Wyżnym, Gimnazjum w Świerzowej Polskiej, Gimna-
zjum w Zręcinie. Komisja w składzie: Grażyna Ostrowska (Biuro Pro-
mocji Kultury i Sportu - Starostwo Powiatowe w Krośnie), Magdalena 
Harmata (absolwentka filologii angielskiej), Gabriela Lipka 
(wokalistka, solistka kapeli ludowej Białobrzeżanie), Monika Nowak 
(wokalistka), Patryk Sobiecki (muzyk, dyrygent Chóru Szczepańcowa 
i orkiestry dętej w Lesku), po przesłuchaniu wszystkich prezentacji wy-
różniła następujące osoby:
Kategoria szkoły podstawowe kl. I-III: I miejsce: Wiktoria Bołoz (SP 
Jedlicze), II miejsce: Nadia Głowacka (SP Jedlicze), III miejsce: Sandra 
Gromek (ZS i Pl. Bóbrka) Wyróżnienie: zespół w składzie: Maja Sam-
borowska, Natalia Gradowicz, Julia Widziszewska (ZS Chorkówka).
Kategoria szkoły podstawowe kl. IV-VI: I miejsce: Milena Dziepak 
(Publiczna Szkoła Podstawowa w Krościenku Wyżnym), II miejsce: 
Karolina Adamik (ZS Świerzowa P.), III miejsce: Weronika Filar  (Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa w Krościenku Wyżnym), Igor Gacek (ZS 
Warzyce) Wyróżnienie: Gabriela Zając (ZS Świerzowa P.), Emilia 
Capała (ZSP Kopytowa).
Kategoria gimnazja: I miejsce: Marlena Szmyd (Publiczne Gimnazjum 
w Krościenku Wyżnym), II miejsce: Adam Gonet (Gimnazjum w Zrę-
cinie), III miejsce: Daria Samborowska (Gimnazjum w Zręcinie), 
Agnieszka Kozioł (Gimnazjum w Zręcinie).
Nagroda specjalna: Zespół muzyczny "SONG" z Publicznego 
Gimnazjum w Krościenku Wyżnym.
Laureaci festiwalu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez 
Starostwo Powiatowe w Krośnie, Gminę Chorkówka oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w Chorkówce.

GOK Chorkówka

Festiwal Piosenki Obcojęzycznej

Uczestnicy w kat. klas I-IV

Uczestnicy w kat. klas IV-VI

Uczestnicy w kat. gimnazja
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o  raz pierwszy w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Chorków-Pce 17 maja odbył się Gminny Konkurs Recytatorski „Wiersze 
Marii Konopnickiej”, którego organizatorami była Biblioteka 

Gminna w Chorkówce i GOK w Chorkówce. W konkursie wiersze 
recytowało 15 uczniów ze szkół podstawowych z klas I i III: ZS i Pl. 
Bóbrka, ZS Chorkówka, SP Faliszówka, SP Kobylany, SP Zręcin. Wszy-
scy uczestnicy konkursu otrzymali dyplom i nagrody książkowe ufun-
dowane przez Bibliotekę Gminną, materiały promocyjne z Muzeum 
Marii Konopnickiej w Żarnowcu i GOK-u w Chorkówce. Komisja wy-
różniła 3 prezentacje: Gabriela Czarnota (ZS i Pl. Bóbrka), Maja 
Krzywda (ZS Chorkówka), Maja Kurowska (SP Faliszówka).

GOK Chorkówka

 maja 2017r. na hali sportowej w Kopytowej odbył się międzypo-5wiatowy turniej piłki siatkowej, na którym podsumowano sezon 
2016/2017 Powiatowej Amatorskiej Ligi Siatkówki oraz wrę-

czono puchary dla trzech pierwszych drużyn w lidze. W turnieju udział 
wzięły mistrz PALS Powiatu Krośnieńskiego SKM Kopytowa, wice-
mistrz GOSiR Jedlicze oraz mistrz Ligi Brzozowskiej Mansard Sanok. 
Rywalizacja odbyła się systemem „każdy z każdym” do dwóch wygra-
nych setów, do 25 pkt. Wyniki meczy turniejowych: SKM Kopytowa - 
GOSiR Jedlicze  0:2 (22-25, 19-25), GOSiR Jedlicze - Mansard Sanok         
2:0 (26:24,26:24), SKM Kopytowa - Mansard Sanok 2:0 (25:22, 
25:21).
Klasyfikacja końcowa turnieju: 1. GOSiR Jedlicze, 2. SKM Kopytowa, 
3. Mansard Sanok.
Głównym punktem turnieju było podsumowanie zmagań drużyn 
biorących udział w Powiatowej Amatorskiej Lidze Siatkówki w sezonie 
2016/2017. Po pierwszym meczu turniejowym zrobiono przerwę 
i w obecności zaproszonych gości wręczono nagrody i puchary dla naj-
lepszych zespołów ligi. Puchary wręczali Wójt Gminy Chorkówka 
Andrzej Koniecki, Przewodniczący Rady Gminy Maciej Sekuła, ks. 
Bronisław Wyczawski, Przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego 
Kazimierz Gładysz, Dyrektor ZSP w Kopytowej Włodzimierz Paluch, 

 SKM Kopytowa Mistrzem PALS. Międzypowiatowy Turniej Piłki 
Siatkowej - zakończenie sezonu Pals 2016/2017

Goście i uczestnicy turnieju

Radny Powiatu Krośnieńskiego Marian Janik, Przewodniczący Komisji 
Oświatowej Tadeusz Malik, Dyrektor GOK w Chorkówce Bogusław 
Pacek, Prezes Podkarpackiego zrzeszenia LZS Józef Krzywonos, Prezes 
Powiatowego zrzeszenia LZS w Brzozowie Leszek Gierlach, Prezes Po-
wiatowego Zrzeszenia LZS w Krośnie Łukasz Aszklar.
Sprawami techniczno-organizacyjnymi zajął się Tomasz Munia, nad 
prawidłowym przebiegiem turnieju czuwał Wojciech Jaskółka. Duże 
podziękowania dla KGW w Kopytowej za obsługę kulinarną turnieju 
oraz dla GOK w Chorkówce za wsparcie finansowe.
Kolejność końcowa sezonu 2016/2017: 1.SKM Kopytowa, 2.GOSIR 
Jedlicze, 3. Przybówka, 4. Stabilizator  Świerzowa, 5. Krościenko, 
6.VOLLEY Wisniowa, 7. Korczyna, 8. Wrocanka.

GOK Chorkówka

maja w sali GOK-u w Chorkówce po raz trzeci odbył się 
Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. Organizato-
rami tego konkursu były nauczycielki języka angielskiego 

z ZS SP Chorkówka - Katarzyna Kruszelnicka-Kut oraz SP Draganowa -
Marlena Dobosz przy współpracy GOK-u. W konkursie wzięło udział 
22 uczniów reprezentujących 8 szkół z naszej gminy: Bóbrki, Chorków-
ki, Draganowej, Kobylan, Kopytowej, Szczepańcowej, Zręcina i Żeglec. 
Uczestnicy mieli za zadanie wypełnić test składający się ze 75 różnego 
rodzaju pytań, np. wielokrotnego wyboru, zdania prawda/fałsz,  
podpisywanie map czy udzielanie odpowiedzi na pytania. Wszyscy 
uczniowie wykazali się dużą znajomością kultury, historii oraz geografii 
krajów anglojęzycznych, tj. Wielkiej Brytanii, USA, Kanady i Australii. 
Po sprawdzeniu wszystkich prac, komisja konkursowa przyznała 
następujące miejsca: Miejsce I:  Dominika Bogusz i Artur Sęp (ZS SP 
Chorkówka), Miejsce II:  Jakub Skalski (SP Żeglce), Miejsce III: Alicja 
Korzec (ZSiP Bóbrka); Wyróżnienie: Wiktoria Gradowicz (SP Żeglce).
Nagrodzeni uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe ufundowane przez GOK w Chorkówce oraz wydawnictwa, 
pozostałym uczestnikom wręczono dyplomy uczestnictwa oraz drobne 

IV Gminny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

Uczestnicy konkursu

Uczestnicy konkursu

upominki. Bardzo dziękujemy Annie Kijek z cukierni ANIA w Chor-
kówce za nieodpłatne przekazanie słodkiego upominku w postaci 
pysznych drożdżówek.  Dziękujemy wszystkim za współpracę, 
serdecznie gratulujemy zwycięzcom i do zobaczenia za rok !!!

Katarzyna Kruszelnicka-Kut
Nauczyciel ZS w  Chorkówce

Gminny Konkurs Recytatorski „Wiersze Marii Konopnickiej”

11
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 I Przegląd Pieśni Maryjnych i Pielgrzymkowych w Bóbrce

Po raz pierwszy 21 maja zorganizowany został Przegląd Pieśni 
Maryjnych i Pielgrzymkowych w Bóbrce. Pomysłodawcami tej 
uroczystości był ksiądz Stanisław Babiarz  proboszcz Parafii pw. 

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bóbrce i Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Bóbrka na czele z prezesem Stanisławem Czarnotą. Uroczystość 
rozpoczęła się Mszą Świętą, którą odprawił  Ksiądz Biskup Stanisław 
Jamrozek, ksiądz proboszcz Stanisław Babiarz, ksiądz Tadeusz Nowak 
w asyście księdza prałata Jana Luchowskiego, księdza Wacława Sochy, 
księdza Piotra Babiarza i księdza Jacka Pusztuka.
Na scenie zaprezentowały się schole działające przy kościołach, zespoły 
śpiewacze i soliści: Kapela „Malawianie” z Malawy - Gmina Krasne, Ze-
spół Śpiewaczy „Bobrzanie” z Kapelą, schola z Żeglec, schola z Kobylan, 
schola z Makowisk, Zespół Śpiewaczy „Seniorzy” ze Świerzowej P., so-
listka Halina Nowak, schola z Leśniówki, schola z Bóbrki, Zespół Śpie-
waczy „Wietrznianki” z Wietrzna, schola z Kopytowej, Zespół Śpiewa-
czy „Jarzębina”, solistka Ewa Kłos, solistka Magdalena Niedziela, Zespół 
„Amusica” z Łęk Dukielskich, a także ks. proboszcz Stanisław Babiarz, 
Katarzyna Ciołkosz, i organista Jerzy Bryła. W Przeglądzie wzięli udział 
zaproszeni goście: Maria Kurowska Wicemarszałek Województwa 

Przedstawiciele władzy samorządowej oraz duchowni

Schola z Makowisk

Schola z Żeglec

Schola z KobylanSchola z Leśniówki

Schola z Bóbrki

Zespół Śpiewaczy „Bobrzanie”



również udział w pokazie Zumby, którą poprowadziła Sylwia Kosiek.
Inicjatorem tego przedsięwzięcia był jak zwykle Grzesiek Węgrzyno-
wski, który czuwał nad wszystkim i mobilizował pozostałych do pracy. 
Jak zawsze mogliśmy liczyć na wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej na 
czele z Jankiem Wierdakiem, który zorganizował strażaków do obsta-
wienia trasy Biegu.
Jeszcze raz chcielibyśmy podziękować sponsorom, bez których ciężko 
byłoby nam zorganizować ten Bieg : EUROAUTO-ZBYT - 
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Wójt Gminy, Sołtys oraz Proboszcz Parafii BóbrkaPodziękowanie dla ks. Biskupa Stanisława Jamrozka

Podkarpackiego, Kazimierz Gładysz Przewo-
dniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego, Ale-
ksander Mercik Etatowy Członek Zarządu Sta-
rostwa Powiatowego, Andrzej Koniecki Wójt 
Gminy Chorkówka, Dariusz Bator Zastępca 
Wójta Gminy Chorkówka, Mieczysław Czelny 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Chorków-
ka, radni gminy: Tadeusz Malik i Bogumił 
Świątek, a także Bogusław Pacek Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce, 
Grażyna Ostrowska z Biura Promocji Kultury 
i Sportu  Starostwa Powiatowego w Krośnie,  
Helena Nowak  Dyrektor Zespołu Szkół i Pla-
cówek w Bóbrce, sołtysi wsi, prezesi stowarzy-
szeń i przewodniczące KGW z terenu Gminy 
Chorkówka. Uroczystości towarzyszyły przy-
smaki kuchni regionalnej, panie z KGW Bóbr-
ka przygotowały pyszne pierogi, bigos, gołąbki, zapiekanki, a rodzice 
dzieci ze szkoły podstawowej ciasta. Rękodzieło artystyczne 
zaprezentowały panie: Krystyna Krzywda - serwety szydełkowe, Iwona 
Jankowska - Kozak - malarstwo, Teresa Macek - pergamano, 
okolicznościowe kartki i obrazy Maryjne. Podczas uroczystości 
mieszkańcy Bóbrki złożyli podziękowania na ręce księdza Tadeusza 
Nowaka byłego proboszcza z Parafii Bóbrka, dziękując mu za 
wieloletnią posługę kapłańską. Patronat honorowy uroczystości objął 
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

GOK Chorkówka Podziękowanie dla ks.  Tadeusza Nowaka. „Sto lat” w wyk. Kapeli „Malawianie”

 maja 2017 w Domu Ludowym w Żeglcach odbył się I Turniej 3Szachowy o Puchar Sołectwa Żeglce. Do rywalizacji przystąpiło 
11 zawodników w różnym przedziale wiekowym, bez podziału 

na kategorie. System rozgrywek dał możliwość rozegrania pięciu rund 
40 minutowych. Po rozegraniu wszystkich pojedynków trzech 
zawodników zgromadziło taką samą liczbę wygranych i o zwycięstwie 
w turnieju zdecydowała tabelka dodatkowa.
Zwycięzcą rywalizacji okazał się Jakub Uliasz.
Końcowa klasyfikacja turnieju.
Mc Zawodnik: 1.Uliasz Jakub- 4 9.5 15.0 11.0, 2.Rachwał Krzysztof-  
4  9.0 13.5 14.0, 3.Kania Dominik - 4  6.5 11.0 10.0, 4.Laskoś Marcin- 
3  10.5 16.0 12.0, 5.Skalski Sylwester- 3 8.5 14.0 10.0, 6.Cyburt Piotr- 
3 7.0 11.5  6.0, 7.Dubis Jacek- 3  4.5  9.0  7.0,  8.Węgrzyn Tobiasz- 2 
8.5 13.0 5.0, 9.Węgrzyn Remigiusz- 2 8.0 11.5 7.0, 10.Winiarski 
Adrian- 1  10.0  16.5  5.0, 11.Łepkowski Mirosław - 1 7.0  12.5 3.0
Turniej przebiegał w miłej atmosferze a pojedynki rozgrywane były 
w duchu Fair-Play. Głównym celem organizatorów było propagowanie 
gry w szachy wśród mieszkańców. Organizatorami turnieju była: Rada 
Sołecka oraz Stowarzyszenie „Że Chcę” a sędzią głównym turnieju był 
Artur Jasłowski. Na koniec zawodnicy otrzymali dyplomy, nagrody 

I Turniej Szachowy o Puchar Sołectwa Żeglce

Organizatorzy oraz uczestnicy turnieju

książkowe, drobne upominki oraz słodycze. Zwycięzca nagrodzony 
został również pucharem.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom, sędziemu, przedstawicielom Rady 
Sołeckiej i Stowarzyszenia „Że Chcę” oraz Dyrektorowi Szkoły 
Podstawowej za pomoc w organizacji I Turnieju Szachowego o Puchar 
Sołectwa Żeglce.

Sołectwo Żeglce

Bieg o puchar sołectwa Żeglce
a nami trzeci Bieg o puchar sołectwa Żeglce. Impreza ta na stałe Zwpisała się do żegleckiego kalendarza wydarzeń sportowych. 
Z roku na rok chętnych do wzięcia udziału w tymże biegu przy-

bywa. Na tegoroczną edycję zapisało się 58 osób, natomiast wystarto-
wało 44. Do pokonania była bardzo trudna i wymagająca, sześciokilo-
metrowa trasa. Każdy uczestnik na mecie otrzymał pamiątkowy medal, 
natomiast najlepsi zawodnicy (w zależności od kategorii) statuetki, 
puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Zainteresowani mogli wziąć 



Wasłowicz, Krzysiek Łopatkiewicz, Grzesiek Węgrzynowski, Modest 
Gunia, Tomek Rodak, Łukasz Jagieło, Łukasz Węgrzyn, Magda Szczur, 
Marlena Gajecka, Katarzyna Jagieło, Olga Słowik, Staszek Sajdak, 
Romek Skowron, Maciek Bęben, Jacek Dubis, Mariusz Samborowski 
(OSP Chorkówka), Tomek Laskoś, Tomek Serwa, Krzysiek Krawczyk, 
Paweł Fruga, Darek Kozioł, Maria Dziadosz, Grzesiek Wasłowicz, Arek 
Frużyński, Damian Woźniak, Wacek Cichoń, OSP Chorkówka, 
Maltańska Służba Medyczna oraz Policja.

K. Jagieło
foto: Wacław Cichoń/Świerzowa Polska
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Konkurs matematyczny „As trzecich klas”
 Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce 9 czerwca od-Wbył się konkurs dla uczniów klas trzecich z terenu Gminy 
Chorkówka. W konkursie udział wzięło 24 uczniów, 

reprezentujący klasy III szkoły podstawowe z Bóbrki, z Chorkówki, 
z Kopytowej, ze Szczepańcowej, ze Świerzowej P., ze Zręcina i z Żeglec. 
Uczniowie rozwiązywali test składający się z 17 zadań  i oceniani byli 
w dwóch kategoriach: indywidualnej i zespołowej. Po sprawdzeniu prac 
komisja konkursowa w składzie: Teresa Pacek, Jadwiga Cieślik, Małgo-
rzata Jasłowska przyznała następujące miejsca: I miejsce: Oskar Waw-
rzecki (SP Zręcin), II miejsce: Kacper Bienia (SP Zręcin), III miejsce: 
Dominika Nitka (ZS Świerzowa P.), IV miejsce: Martyna Myśliwy (ZS 
Świerzowa P.), V miejsce (ex aequo): Oliwia Kucza (SP Zręcin), Natalia 
Gradowicz (ZS Chorkówka).
Nagrodzono również szkoły w kategorii drużynowej: I miejsce: SP Zrę-
cin (drużyna A), II miejsce: ZS Świerzowa P., III miejsce: SP Zręcin 
(drużyna B).
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz 

nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminę Chorkówka. Natomiast 
laureaci nagrody książkowe ufundowane przez organizatorów: Szkołę 
Podstawową w Żeglcach i Gminny Ośrodek Kultury  w Chorkówce.

GOK Chorkówka

Uczestnicy konkursu

Małgorzata Frużyńska, EUROAUTO-ZBYT 2 - Arkadiusz Frużyński, 
KROSDACH - Jakub Hejnar - Urszula Rospond, GLASMARK, BU-
TIK Zręcin – Piotr Kozubal, Magdalena Kukulska, J&J Bud - Jan Ro-
dzinka, DOM TYNK - Tomasz Rachwalski, SPAR Zręcin - Mariusz So-
liński, Prezentarnia - Arnold Mikulski, Delikatesy Centrum - Witold 
Ulanowski, Prestige - Dominika Żebracka, Sklep Firmowy Rafinerii 
w Jaśle oraz Gmina Chorkówka.
Dziękujemy także wszystkim, którzy nam pomogli przygotować bieg, 
tym, którzy czuwali nad bezpieczeństwem zawodników, osobom 
odpowiedzialnym za biuro zawodów oraz za ciepły posiłek: Mariusz 
Wityński, Iwona Skalska, Janek Wierdak, Wiktoria Wilk, Magda 

Biesiada Karpacka Biesiada Karpacka XVII XVII 

13 sierpnia (Niedziela) 13 sierpnia (Niedziela) 

godz. 15.00 Rozpoczęcie imprezygodz. 15.00 Rozpoczęcie imprezy
godz. 16.00 - 18.00 występy zespołów godz. 16.00 - 18.00 występy zespołów 

artystycznychartystycznych
godz. 18.00 KONCERT ZESPOŁU godz. 18.00 KONCERT ZESPOŁU 

„PIĘKNI I MŁODZI”„PIĘKNI I MŁODZI”
godz. 20.00 KONCERT ZESPOŁU godz. 20.00 KONCERT ZESPOŁU 

„REDLIN”„REDLIN”
godz. 22.00 - 2.00 zabawa taneczna z DJgodz. 22.00 - 2.00 zabawa taneczna z DJ

XII Przegląd Zespołów XII Przegląd Zespołów 

Śpiewaczych Śpiewaczych 

i Kapel Ludowychi Kapel Ludowych

16 lipca (Niedziela)16 lipca (Niedziela)
rozpoczęcie godz. 15.00 rozpoczęcie godz. 15.00 
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ajwiększą już od wielu lat cykliczną sportową imprezą Nmasową, organizowaną dla dzieci i młodzieży w Gminie 
Chorkówka są ,,Biegi szlakiem Ignacego Łukasiewicza’’.

W tym roku impreza ta miała miejsce 19 maja na terenie Skansenu 
Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownictwa w Bóbrce. Organizato-
rami biegów był Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce i UKS 
„Orlik” Zręcin.
W Biegach uczestniczyło 189 zawodniczek i zawodników reprezentu-
jących wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja z terenu Gminy 
Chorkówka.
Biegi odbyły się na różnych dystansach i w różnych kategoriach wieko-
wych. W ceremonii wręczania nagród uczestniczyli: Maciej Sekuła - 
Przew. Rady Gminy Chorkówka, Dariusz Bator - Zastępca Wójta 

 Biegi szlakiem Ignacego Łukasiewicza w Gminie Chorkówka
Gminy Chorkówka, Rafał Wójtowicz - Prezes UKS „Orlik” Zręcin, 
Bogusław Pacek - Dyrektor GOK-u oraz Ewelina Nechrebecka - inspe-
ktor WORD w Krośnie, która wręczyła opaski odblaskowe wszystkim 
uczestnikom za miejsca od I do X w każdej kategorii wiekowej. 
Poszczególnym biegom towarzyszyli policjanci na motocyklach 
służbowych policji.
Organizator dziękuje Komendantowi Miejskiemu Policji w Krośnie
i Naczelnikowi Wydziału Ruchu Drogowego KMP, Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Bóbrce, Prezesowi Skansenu Muzeum Przemysłu Nafto-
wego i Gazownictwa w Bóbrce, za pomoc w organizacji i przeprowa-
dzeniu biegów.

GOK Chorkówka

400 m  DZIEWCZYNY,  kl. IV
1. Zuzanna Pietruś (SP Draganowa), 2. Sara Kludacz (SP 

Faliszówka), 3. Karolina Jabłecka (ZS i Pl. Bóbrka)

600 m CHŁOPCY,  kl. IV
1. Konrad Czuchrzyński (SP Żeglce), 2. Olaf Guzik 
(SP Zręcin), 3.Bartłomiej Jastrząb (ZS Świerzowa P.)

 600m DZIEWCZYNY, kl.V: 1. Weronika Guzik 
(SP Zręcin), 2. Justyna Lidwin (SP Szczepańcowa), 

3. Karolina Kludacz (ZS Chorkówka)

 800 m CHŁOPCY, kl. V
1. Dominik Prętnik (ZS Chorkówka), 2. Piotr Gromek 

(ZS i Pl. Bóbrka), 3. Kacper Kijek (SP Żeglce)

 600 m DZIEWCZYNY, kl. VI: 1. Monika 
Wiklowska (SP Zręcin), 2. Katarzyna Krakoś (ZS

 i Pl. Bóbrka), 3. Dominika Niedziela (SP Faliszówka)

1000 m CHŁOPCY, kl. VI: 1. Rafał Potera (SP 
Faliszówka), 2. Szymon Serwiński (ZS 

Chorkówka), 3. Szymon Skrzęta (SP Draganowa)

600 m DZIEWCZYNY, kl. I Gimnazjum: 
1. Katarzyna Węgrzyn (Gimnazjum Zręcin), 2. Julia 

Paszek (ZSP Gimnazjum Kopytowa), 3. Oliwia Wilk 
(Gimnazjum Świerzowa P.)

1200 m CHŁOPCY, kl. I Gimnazjum: 
1.  Adrian Mastej (Gimnazjum Świerzowa P.), 2.  

Jakub Wasłowicz (ZSP Gimnazjum Kopytowa), 3.  
Dawid Siwak (ZSP Gimnazjum Kopytowa)

 800 m DZIEWCZYNY, kl. II Gimnazjum: 
1. Klaudia Kludacz (Gimnazjum Zręcin), 2. Daria 

Samborowska (Gimnazjum Zręcin), 3.  Milena 
Szczepanik (Gimnazjum Świerzowa P.)

1200 m CHŁOPCY, kl. II Gimnazjum: 
1. Daniel Ginalski (Gimnazjum Świerzowa P.), 

2. Kacper Szewczyk (Gimnazjum Zręcin), 3. Konrad 
Łukaszewski (Gimnazjum Zręcin)

 800 m DZIEWCZYNY, kl. III Gimnazjum: 
1. Katarzyna Kudroń (Gimnazjum Świerzowa P.), 

2. Monika Czupryn (ZSP Gimnazjum Kopytowa), 
3. Kamila Żołna (Gimnazjum Zręcin)

 1200 m CHŁOPCY, kl. III Gimnazjum: 
1. Bogumił Krzysztyniak (ZSP Gimnazjum 

Kopytowa), 2. Konrad Baran (Gimnazjum Zręcin), 
3. Marcin Goleń (Gimnazjum Zręcin)


