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Aktualności2

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

rzy sprzyjających warunkach atmosferycznych do końca wrze-Pśnia zakończą się prace przy termomodernizacji budynku wielo-
funkcyjnego w Chorkówce. W ramach prac remontowo- budo-

wlanych wykonanych zostanie szereg robót związanych z przygoto-
waniem budynku do termodernizacji. Wymieniona zostanie stolarka 
okienna i drzwiowa, docieplona elewacja i strop, wykonana izolacja 
termiczna i przeciwwilgociowa fundamentów a także płytka odbojowa. 
Zadanie realizuje firma wyłoniona w przetargu: Uni-Rem Usługi 
Budowlane Zbigniew Szarota. Koszt prac wyniesie 243 512,93 zł. 
To kolejny budynek użyteczności publicznej na terenie gminy, który 
zostanie docieplony i zyska nową elewację, co wpłynie na poprawę 
wizerunku gminy Chorkówka. Jednak to co najważniejsze w tym  
remoncie to czynnik ekonomiczny. Docieplony budynek z nową stolarką 
okienną i drzwiową będzie tańszy w utrzymaniu ze względu na mniejsze 
koszty związane z ogrzewaniem. Nie można pominąć także czynnika 

Kolejna termomodernizacja na terenie gminy 

Budynek wielofunkcyjny w Chorkówce

ekologicznego, na który kładziemy także coraz większy nacisk- powiedział 
Andrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka. 
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lipca br. Wójt Gminy Chorkówka podpisał umowę o do-
finansowanie projektu pn. „Odnowienie placu zabaw, 
uzupełnienie o nowe elementy oraz wykonanie chodnika od 

szkoły do placu zabaw w Kobylanach”. Na podstawie niniejszej umowy 
Gmina otrzyma 10.000 zł pomocy finansowej z budżetu województwa 
podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na 
lata 2017 - 2020. Całkowita wartość zadania wynosi prawie 21 tys. zł.
Projekt obejmuje demontaż zniszczonych i montaż nowych urządzeń 
gotowych, stanowiących wyposażenie placu zabaw dla dzieci: 
- huśtawki sprężynowe pojedyncze - 3 szt. (wiek 2+, wymiary: 165x80, 
materiał wykonania: drewno, metal);
- ścianka wspinaczkowa - 1 szt. (wiek 1-4 lata, materiał wykonania: 
metal lub drewno).
Wszystkie zamontowane urządzenia będą posiadać odpowiednie atesty 
dopuszczające do użytkowania przez dzieci. 
W ramach prac odświeżona zostanie również drewniana altana, która 
stanowi jeden z elementów wyposażenia placu. 

Odnowienie placu zabaw w Kobylanach

Ponadto w chodniku wymienione zostaną  zniszczone płytki, a część 
ścieżki prowadzącej do placu zabaw ze Szkoły Podstawowej utwardzona 
zostanie płytami.
Zadanie będzie zrealizowane do 15 września 2017 r.
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uż w czerwcu pojawia się na naszych terenach niebezpieczna roślina, Jktóra może przysporzyć wielu kłopotów. Mowa o barszczu Sosnow-
skiego, który jest prawdziwym utrapieniem. Ta niebezpieczna dla 

ludzi, a szczególnie dzieci roślina, powoduje poważne i ciężkie do wyle-
czenia poparzenia. Roślina może osiągać nawet do 4 metrów wysokości. 
Na liściach i okazałej łodydze znajdują się włoski, które wydzielają pa-
rzącą i toksyczną substancję. Początkiem lipca 2017 r. podobnie jak
w minionym roku na terenie Gminy Chorkówka przeprowadzona zo-
stała akcja usuwania barszczu Sosnowskiego. Jego największe skupiska 
występowały wzdłuż rzeki Jasiołki, w miejscowościach Machnówka
i Szczepańcowa. Pojedyncze sztuki zostały zlokalizowane także w miej-
scowości Zręcin. Akcja usuwania rośliny została przeprowadzona przez 
specjalistyczną firmę świadczącą usługi w tym zakresie. Rośliny zostały 
usunięte mechanicznie i wywiezione poza teren gminy, zastosowano 
również preparaty chemiczne do walki z barszczem Sosnowskiego.

Urząd Gminy Chorkówka

Usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Chorkówka
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omisariat Policji w Dukli informuje, że od dnia 29.06.2017 Kroku na terenie obiektu Zespołu Dzielnicowych w Chor-
kówce prowadzone są prace remontowo-budowlane. 

Przewidywany termin zakończenia prac datowany jest na listopad 2017 
roku. Wszelkie sprawy proszę zgłaszać do Komisariatu Policji w Dukli 
przy ul. Kopernika 4, Tel: 13 432 933 71, 13 433 00 07, lub poprzez 
kontakt z dzielnicowym - informacja na stronie internetowej Komendy 
Miejskiej Policji w Krośnie (Twój Dzielnicowy).
W sprawach pilnych Tel. 997.

Komendant Komisariatu Policji w Dukli
podkom. Jerzy Szwast

Remont budynku Zespołu Dzielnicowych w Chorkówce

 minionym roku na łamach „Głosu Chorkówki” informo-Wwaliśmy Państwa o budowie kompleksu boisk sporto-
wych na placu obok budynku Urzędu Gminy. Prace zwią-

zane z tym sporym przedsięwzięciem zaplanowane są na lata 2017 -
2018.  Przy okazji budowy kompleksu boisk zrealizowane zostanie tak-
że inne przedsięwzięcie, związane z życiem kulturalnym w naszej gmi-
nie.
Na scenie przy Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce każdego 
roku sporo się dzieje. Występują na niej nasi rodzimi artyści, zarówno ci 
doświadczeni jak i stawiający pierwsze kroki wokalne, taneczne, aktor-
skie czy sportowe. Swoje umiejętności prezentuje także sporo zaproszo-
nych gości, którzy biorą udział w biesiadach, przeglądach czy oko-
licznościowych spotkaniach. Jednym słowem scena jest już wysłużona, 
dlatego Wójt Andrzej Koniecki poinformował o tym, że gmina już 
niedługo będzie mogła poszczycić się nową sceną, zupełnie inną od tej, 
która służy od wielu lat. Na to zadanie gmina starała się pozyskać 
dofinansowanie w LGD „Kraina Nafty”. Wniosek o przyznanie pomocy na 

Nowa scena plenerowa przy GOK 
zadanie pn. „Budowa sceny plenerowej przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Chorkówce”, złożony w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014 - 2020  został rozpatrzony pozytywnie przez Radę Lokalnej 
Grupy Działania „Kraina Nafty”. Zyskał wysoką ocenę i tym samym 
znajduje się na I miejscu listy. Gmina Chorkówka otrzyma maksymalne, 
możliwe do pozyskania dofinansowanie w wysokości 158.814,00 zł, co 
stanowi 63,63 % wartości inwestycji - powiedział Wójt Andrzej Koniecki. 
Zadanie obejmuje budowę sceny plenerowej do organizacji imprez 
kulturalnych, rekreacyjnych i artystycznych. Inwestycja zlokalizowana 
będzie obok Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce, czyli 
w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu rekreacyjno-sportowego. 
Zadaszenie sceny zaprojektowano jako konstrukcję stalową całoroczną. 
Zadanie zostanie zrealizowane do 31.08.2018 r.
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d 2005 roku Gmina Chorkówka corocznie przeprowadza Oakcję odbioru azbestu z nieruchomości znajdujących się na 
jej terenie. To, że azbest jest szkodliwy i trzeba go usunąć, 

wiadomo od dawna. Sam zaś proces usuwania azbestu został zapo-
czątkowany w 2002 roku, kiedy przyjęto ,,Program usuwania azbestu 

Azbest 
i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. 
W Programie tym między innymi ustalono, że wszystkie wyroby zawie-
rające azbest muszą być wyłączone z użytku i unieszkodliwione do końca 
2032 roku. Zostały określone również zadania, prowadzące do realizacji 
tego zamierzenia oraz wskazane zostały podmioty odpowiadające za 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wycho-
wawczego na nowy okres zasiłkowy (od 1 października 
2017 r. do 30 września 2018 r.) są przyjmowane w sie-

dzibie GOPS Chorkówka pokój nr 4 od 1 sierpnia 2017 r. do 31 
października 2017 r. w godzinach pracy Ośrodka, tj.:
- poniedziałek od 7.00 do 17.00,
- wtorek, środa, czwartek od 7.00 do 15.00,
-piątek od 7.00 do 13.00.
Celem świadczenia wychowawczego jest czę-
ściowe pokrycie wydatków związanych z wy-
chowywaniem dziecka, w tym z opieką nad 
nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
UWAGA - Zmiana druków wniosków - wię-
cej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej 

500+
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-
wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/
We wszystkich Urzędach Wojewódzkich od 1 sierpnia zostały urucho-
mione specjalne numery kontaktowe, za pośrednictwem których 
można uzyskać informacje dotyczące programu „Rodzina 500+”.  
Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach  10.00 - 14.00. 

Numer kontaktowy: 800 100 990
Wypełniony wniosek można złożyć osobiście, 
listownie lub online. Do wyboru są 4 kanały. 
Wśród nich: ministerialny portal Emp@tia, 
strona obywatel.gov.pl, PUE ZUS - Platforma 
Usług Elektronicznych ZUS oraz bankowość 
elektroniczna.

Urząd Gminy Chorkówka
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ul. Graniczna w Zręcinie ul. Jesionowa w Zręcinie

ul. Zjazdowa w Szczepańcowej ul. Składowa Świerzowa Polska

 Remonty dróg gminnych 
a terenie Gminy Chorkówka zakończono remonty dróg. NPrace wykonywane były w lipcu i sierpniu br. Część robót 
remontowych polegało na wykonaniu podbudowy o grubo-

ści 10 cm oraz położeniu 6 centymetrowej warstwy asfaltu na wyznaczo-
nych odcinkach, a także położenie warstwy asfaltowej na istniejących 
nawierzchniach bitumicznych. Wykonywano także remont nawie-

rzchni przy użyciu remontera, który polegał na wbudowaniu emulsji 
asfaltowej w ilości 4.200 kg i grysów bazaltowych. Wykonawcą robót był 
Rejon Dróg i Mostów w Krośnie Spółka z o.o. Remonty prowadzono
w miejscowościach: Bóbrka, Chorkówka, Leśniówka,Faliszówka, Ko-
bylany, Kopytowa, Poraj, Szczepańcowa, Świerzowa Polska, Zręcin 
i Żeglce. W sumie wyremontowano ponad 2,5 km dróg gminnych.

Urząd Gminy Chorkówka

Wyremontowane drogi w miejscowości Kopytowa

ich realizację. W bieżącym roku Gmina Chorkówka przeznaczyła na 
realizację ww.  zadania kwotę 15 751,76 zł ze środków własnych oraz 
dotację z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 13 748,24 zł. Łączny 
koszt zadania wyniósł 29 500,00 zł. Działania podejmowane przez 
Gminę w tym zakresie pozwalają na coroczne przeprowadzanie akcji 
odbioru i utylizacji azbestu, bez finansowego obciążania mieszkańców 
kosztami odbioru i utylizacji wyrobów azbestowych.
W czerwcu br. odebrano  99,46 mg azbestu z 57 nieruchomości z terenu 

gminy Chorkówka. Odpady te zostały przekazane do utylizacji na 
składowisko odpadów niebezpiecznych  ECO-POL Sp. z o.o. Podobne 
akcje planowane są również w kolejnych latach. Aby skorzystać
z pomocy w zakresie odbioru i utylizacji odpadów azbestowych, należy 
złożyć w Urzędzie Gminy Chorkówka wniosek, o bezpłatny odbiór
i unieszkodliwienie odpadów azbestowych. Gotowe druki do 
odręcznego wypełnienia znajdują się w tutejszym urzędzie, jak również 
można je pobrać ze strony internetowej urzędu www. chorkowka.pl.

Urząd Gminy Chorkówka



Szanowni Państwo,
W związku z dyskusją jaka toczy się wokół bu-
dowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych, chciałbym jeszcze raz wyjaśnić 
najważniejsze kwestie związane z tym zada-
niem i tym samym sprostować nieprawdziwe 
informacje dotyczące tej inwestycji. 
Tak jak informowaliśmy Gmina Chorkówka 
złożyła wniosek o dofinansowanie zadania 
polegającego na budowie Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chorkówce. Zgodnie z ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każda gmina musi utwo-
rzyć miejsce, do którego mieszkańcy mogą przywozić i bezpłatnie zosta-
wiać posegregowane odpady komunalne (które np. nie mieszczą się 
w domowych workach czy pojemnikach) oraz co najmniej takie odpady 
komunalne jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i aku-
mulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowla-
ne i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, i tu ważna informacja 
PSZOK nie będzie przyjmował śmieci niesegregowanych. 
Realizacja tej inwestycji ma na celu dostosowanie się do obowiązujących 
przepisów prawnych, a co bardzo ważne przyczynić się do ograniczenia 
degradacji środowiska naturalnego poprzez między innymi powstawa-
nie dzikich wysypisk śmieci, z którymi walczymy każdego roku. 
Ta inwestycja nie będzie negatywnie wpływać na środowisko i zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa nie jest wymagane uzyskanie decy-
zji środowiskowej. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów będzie obsłu-

giwany przez pracownika obsługi w godzinach wyznaczonych do przyj-
mowania odpadów. 
Inwestycja będzie obejmowała:
- budowę 5 budynków magazynowych z kontenerami do składowania 
segregowanych odpadów komunalnych, 
- budowę 1 budynku socjalnego.
Do zbierania odpadów, które nie mogą być narażone na działanie wa-
runków atmosferycznych używane będą kontenery z zamknięciem. 
Teren PSZOK zostanie ogrodzony, oświetlony, zaplanowano także za-
instalowanie monitoringu. Punkt będzie utwardzony kostką brukową 
o grubości ok. 10 cm. 
Chciałbym Państwa uspokoić i jeszcze raz podkreślić, że na terenie Pun-
ktu odpady będę przechowywane w pojemnikach. Na terenie PSZOK-u 
nie będzie otwartego wysypiska śmieci. 

Andrzej Koniecki
Wójt Gminy Chorkówka 
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Wakacje dobiegły końca, ale po-
wróćmy jeszcze na chwilę do dnia 
zakończenia szkoły, kiedy waka-

cyjne lenistwo i zabawa dopiero się zaczynały. Po 
dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy, wyzwań, 
zadań, sprawdzianów, kartkówek i odpytywania 
w końcu nadszedł upragniony dla uczniów koniec 
roku szkolnego. Wielu odebrało swoje świade-
ctwa, jedni z dumą, inni może trochę z obawą. Dla 
absolwentów szkół gimnazjalnych koniec roku 
szkolnego, to także koniec pewnego etapu w 
życiu. Nowy rok szkolny rozpoczynają już poza 
murami gimnazjum, poza gminnymi szkołami. 
Dla tych najlepszych, najzdolniejszych Wójt jak 
co roku przygotował praktyczne upominki, które 
z Dyrektorem Centrum Usług Oświatowych 

Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów

Laureaci Nagrody Wójta Gminy Chorkówka z Gimnazjum w Zręcinie Laureaci Nagrody Wójta Gminy Chorkówka z Gimnazjum w Świerzowej P.

w Chorkówce Gabrielą Nizianty osobiście 
wręczył  podczas uroczystego zakończenia roku.
Tegoroczni nagrodzeni to:
- Gimnazjum im. I. Łukasiewicza w Świerzowej 
Polskiej: Julia Błaszczyk, Piotr Cyburt, Jakub 
Drużba, Witold Zaremba
- Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie: 
Aleksandra Dymczak, Szymon Gonet, Beata 
Kmiecik, Magdalena Majka, Olga Nagłowicz, 
Agata Tomacha
Wyróżnionym serdecznie gratulujemy. Wszy-
stkim Uczniom, Nauczycielom i Pracownikom 
oświaty życzymy radosnego powrotu do obo-
wiązków szkolnych. 

Urząd Gminy Chorkówka

Przykładowa realizacja PSZOK-u w Gminie Chełmża
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Jesteś rolnikiem lub lokalnym producentem żywności i szukasz 
nabywców swoich produktów? Agencja Rynku Rolnego udo-
stępnia stronę internetową www.polskasmakuje.pl i darmową 
aplikację Polska Smakuje, dzięki której konsumenci będą mogli zna-

leźć w sieci lokalnych wytwórców żywności. Aplikacja będzie 
gromadzić informacje o lokalnych rolnikach i wytwórcach regional-
nych produktów spożywczych. Każdy, kto produkuje żywność zgodnie 
z systemami jakości, działa w ramach rolniczego handlu detalicznego, 
może założyć własny profil, na którym zamieści 
informacje o swojej ofercie oraz dane kontakto-
we. Profil będzie mógł być na bieżąco uzupełnia-
ny, a zdjęcia  produktów zostaną zamieszczone 
przy opisie. Dzięki temu konsumenci, którzy co-
raz częściej i chętniej szukają zdrowej regionalnej 
żywności, będą mogli jednym kliknięciem 

Gdzie Polska Smakuje
odnaleźć lokalnych producentów.
Producencie, chcesz dotrzeć do konsumentów? Zarejestruj się już teraz
Nasze działania kierujemy w pierwszej kolejności do wytwórców 
produktów certyfikowanych w ramach krajowych i unijnych systemów 
jakości, lokalnych producentów mających w swojej ofercie wyroby 
regionalne, rolników, którzy wytwarzają w swoich gospodarstwach 
produkty żywnościowe, a także do innych podmiotów produkujących 
zdrową i tradycyjną żywność. Zapraszamy do zarejestrowania się na 

stronie www.polskasmakuje.pl, na której 
mogą Państwo prezentować swoje produkty. 
Aplikacja jest darmowa i w trakcie jej użytko-
wania nie będą pobierane żadne opłaty.
 Więcej: https://www.polskasmakuje.pl/
Źródło: http://www.arr.gov.pl

 kwietniu i w maju odbyły się dwa etapy II Międzygimna-Wzjalnego Konkursu Historycznego „Polska Andega-
wenów i Jagiellonów," zorganizowanego przez panią Kata-

rzynę Dołęgowską pod patronatem posła na Sejm RP, Bogdana Rzońcy.
Eliminacje szkolne (I etap konkursu) odbyły się 25 kwietnia. Przystąpili 
do nich  uczniowie z 6 gimnazjów. Uczestnicy konkursu w swoich 
szkołach rozwiązywali test. Z każdej szkoły dwie osoby z największą 
liczbą punktów przeszły do kolejnego etapu. 
Drugi etap konkursu odbył się 17 maja w naszej szkole. Wzięło w nim 
udział 12 gimnazjalistów z Orzechówki, Lubatówki, Kopytowej, Jaślisk,  
Krosna oraz ze Zręcina. Na rozwiązanie arkusza z 14 zadaniami konkur-
sowymi przeznaczono 60 minut. Nad prawidłowym przebiegiem kon-
kursu czuwała komisja w składzie: Katarzyna Dołęgowska, Małgorzata 
Glazer oraz Agnieszka Brzozowska. Po teście był czas na poznanie ró-
wieśników i rozmowę, którą zdominował temat zadań konkursowych. 
13 czerwca, również w naszym gimnazjum, odbyło się ogłoszenie wyni-

II Międzygimnazjalny Konkurs „Polska Andegawenów 
i Jagiellonów” - zorganizowany przez Gimnazjum 

im. Jana Pawła II w Zręcinie
ków i uroczyste podsumowanie konkursu. W obecności dyrektora Gim-
nazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie, Pawła Przetacznika, Katarzyny 
Dołęgowskiej oraz uczestników II etapu konkursu i ich opiekunów,  po-
seł Bogdan Rzońca wręczył laureatom dyplomy i nagrody rzeczowe. 
Można też było zadać panu posłowi  pytania. 
 Wyniki konkursu: I miejsce - Bartłomiej Bodaszewski (Gimnazjum
 w Zręcinie); II miejsce - Kinga Sobaś (Zespół Szkół w Orzechówce),  
Jakub Bęben (Gimnazjum nr 4 w Orzechówce); III miejsce - Bartosz 
Golis (Zespół Szkół w Orzechówce); Wyróżnienia: Gabriela Albrycht
 i Rozalia Wszołek (Gimnazjum im. Orła Białego w Lubatówce).
Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe oraz dodatkowe punkty na świa-
dectwie, ponieważ konkurs jest umieszczony w wykazie zawodów wie-
dzy, ustalonym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w postępo-
waniu rekrutacyjnym.  

Katarzyna Dołęgowska
Gimnazjum  im. Jana Pawła II w Zręcinie

Sprostowanie 
Informuję, że w ostatnim numerze lokalnej gazety  „Głos Chorkówki” 
Nr 3 (49) 2017 ukazał się artykuł pt. „Koniec roku szkolnego - 
podsumowanie uczniowskich sukcesów”, do którego niestety wkradł się 
błąd (artykuł napisany został na podstawie danych z zainteresowanych 
szkół). W artykule pominięty został uczeń Gimnazjum im. Ignacego 

Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej Szymon Prętnik, który zdobył tytuł 
finalisty konkursu z geografii. Inny zaś uczeń tego samego gimnazjum - 
Piotr Cyburt został wskazany jako laureat konkursu geograficznego, 
a w rzeczywistości zdobył tytuł laureata w konkursie z historii. Za 
pomyłkę bardzo przepraszam. 

Gabriela Nizianty
Dyrektor CUO Chorkówka
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 Uczniowski Klub Sportowy  “Jasiołeczka”
Monika Cisoń-Gierula:  Judocy z Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego  “Jasiołeczka” odnoszą spore sukcesy zarówno w powiecie jak
i w kraju. Na początek naszej rozmowy proszę kilka słów o począt-
kach klubu. Kiedy powstał, jak zaczynaliście?
Piotr Drozd: Klub powstał w 2002 roku z sekcją piłki nożnej jako sekcją 
wiodącą. 2 lata temu, kiedy została wybudowana nowa sala 
gimnastyczna, z inicjatywy dyrektora Gimnazjum w Świerzowej 
Polskiej Wacława Kamińskiego, prezesa klubu Grzegorza Węgrzyno-
wskiego i mojej postanowiono rozszerzyć działalność klubu o kolejną 
sekcję - judo. Dzięki nowej hali  od początku mieliśmy bardzo dobre wa-
runki, trenujemy na specjalnej sali z lustrami, wyposażonej w matę. Po 
pierwszym roku działalności założona została filia naszego klubu
w Zespole Szkół w Kopytowej. Obecnie w klubie trenuje około 45 zawo-
dników: chłopcy i dziewczęta w wieku od 6 do 14 lat z terenu całej 
Gminy Chorkówka.
MCG:  Proszę pokrótce opowiedzieć jak wygląda trening.
PD: Trenujemy 2 razy w tygodniu, a jednostka treningowa to 45 minut 
dla grupy początkującej oraz godzina zegarowa w grupach bardziej 
zaawansowanych. Każdy trening rozpoczynamy zbiórką i rozgrzewką, 

która ma charakter ogólnorozwojowy. Następnie poświęcamy sporo 
czasu na naukę i doskonalenie padów, gdyż warunkują one bezpieczne  
trenowanie judo i minimalizują ryzyko kontuzji. Kolejna część treningu 
to nauka technik walki, a więc rzuty, trzymania, a także w starszych gru-
pach wiekowych dźwignie i duszenia. W grupach najmłodszych nauka 
technik judo odbywa się głównie w formie zabaw.
MCG: Muszę zadać pytanie z perspektywy rodzica, czy jest to nie-
bezpieczny sport?
PD: Jest to sport walki, więc gdzieś z tyłu głowy zawsze będzie taka myśl, 
że może się zdarzyć kontuzja.  Z mojego doświadczenia wynika i mogę 
to śmiało powiedzieć, że judo nie jest bardziej kontuzyjnym sportem niż 
każdy inny np. koszykówka, siatkówka czy piłka nożna. Dużo także 
zależy od tego, jak dobierane są ćwiczenia, jak przeprowadzona rozgrze-
wka i czy techniki, których uczą się dzieci, nie są wprowadzane zbyt 
szybko. Rodzice obawiają się też często, że ich dzieci, gdy będą trenować 
judo, staną się agresywne, będą się biły w szkole lub wykorzystają pozna-
ne techniki, żeby zrobić komuś krzywdę. Jest jednak dokładnie odwrot-
nie, systematyczny trening judo wycisza i rozładowuje nagromadzoną 
agresję i energię. 

odsumowaniem drugiego roku działalności sekcji judo UKS P„Jasiołeczka” w Świerzowej Polskiej był 11-dniowy obóz 
sportowy w Bułgarii. Kolejny rok działalności sekcji judo UKS 

„Jasiołeczka” dobiegł końca. Za nami 10 miesięcy systematycznych 
treningów, wytężonej pracy i zdobywania nowych umiejętności. 
Zawodnicy pod kierunkiem trenera Piotra Drozda reprezentowali klub 
na zawodach okręgowych, wojewódzkich i międzynarodowych, 
niejednokrotnie zdobywając medale. Niedługo po zakończeniu 
czerwcowych treningów 14 judoków wyjechało do Bułgarii na obóz 
sportowy zorganizowany przez UKS ASW Judo Jasło. Na miejscu 

Judocy UKS „Jasiołeczka” na obozie sportowym w Bułgarii
przywitały nas bułgarskie słońce i ciepłe morze. Oprócz codziennych 
treningów na macie i boisku sportowym zawodnicy odpoczywali przy 
hotelowych basenach, na plaży, a także zwiedzali najbliższą okolicę: 
Rawdę, Słoneczny Brzeg i Nessebar. Mieli także okazję pobawić się na 
zjeżdżalniach w aquaparku. Zgodnie z oczekiwaniami pogoda nas nie 
zawiodła, humory nam dopisywały nawet podczas wyczerpujących 
treningów.
Link do filmu wykonanego przez jednego z uczestników obozu 
sportowego: https://www.youtube.com/watch?v=Os39yGmFznk

UKS „Jasiołeczka”

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
(KOWR) będzie łączył część zadań 
Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz 

zadania Agencji Nieruchomości Rolnych 
(ANR), które od 1 września 2017 roku przestaną 
istnieć na podstawie ustawy z dnia 10 lutego 2017 
roku o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa 
(Dz. U. 2017 poz. 623).
Wprowadzenie zmian ma na celu zmniejszenie liczby instytucji, 
ograniczenie kosztów ich funkcjonowania oraz poprawę jakości obsługi 
beneficjentów i kontrahentów. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 

1 września br. powstanie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
będzie miał wyodrębnione jednostki orga-
nizacyjne: Centralę oraz Oddziały Terenowe 
w każdym województwie. Skupienie zadań płatni-
czych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, która posiada Oddziały Regionalne 
w każdym województwie, w powiatach swoje biu-
ra, ułatwi rolnikom sięganie po pomoc finansową. 

Więcej informacji:
 http://www.arr.gov.pl/komunikaty-rzecznika-prasowego/5847-1-
wrzesnia-br-powstanie-krajowy-osrodek-wsparcia-rolnictwa
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MCG: Jakie predyspozycje powinien mieć przyszły judoka?
PD: Na tak zadane pytanie mogę odpowiedzieć na dwa sposoby. Wszy-
stko zależy od tego, jaki cel sobie stawiamy. Jeśli dziecku i rodzicom 
zależy na podniesieniu sprawności fizycznej, siły, wytrzymałości, na 
tym, aby dziecko nauczyło się systematycznej pracy, obowiązkowości, to 
taki zawodnik nie musi mieć żadnych wrodzonych predyspozycji. Jako 
główny cel stawia sobie po prostu ich wyrobienie, wytrenowanie. Nato-
miast jeśli oprócz tego, młody adept judo pragnie również osiągać 
sukcesy sportowe, to oczywiście powinien on posiadać odpowiednie do 
tego cechy. Do nich na pewno zaliczyłbym systematyczność i cierpliwo-
ść, ponieważ w judo do sukcesów sportowych dochodzi się po kilku 
latach ciężkich treningów. Ktoś, kto szybko się zniechęca, nigdy nie 
będzie dobrym zawodnikiem, choćby miał duży talent. Poza tym bardzo 
ważna jest odporność psychiczna, szczególnie gdy staje się twarzą
w twarz z przeciwnikiem na macie. Cechy motoryczne takie jak: siła, 
wytrzymałość, szybkość czy zwinność podlegają treningowi i można je 
w większym lub mniejszym stopniu wyćwiczyć.
MCG: W jakim wieku najlepiej zacząć treningi, ile miał pan lat, 
zaczynając swoją przygodę z judo?
PD: Zacząć uprawiać judo można w każdym wieku. W naszym klubie 
trenują dzieci od 6. roku życia i myślę, że jest to bardzo fajny czas, żeby 
rozpocząć zabawę w judo. Dzieci są wtedy bardzo ciekawe, otwarte na 
nowe wyzwania, a jednocześnie już są w stanie skupić się na określonym 
zadaniu i łatwo przyswajają wiadomości. Nie ma też górnej granicy 
wieku do uprawiania judo. Nawet dorośli i osoby starsze mogą 
próbować. Ja zacząłem trenować  stosunkowo późno, bo miałem 15 lat, 
a udało mi się mimo to osiągnąć sukces sportowy, reprezentować klub na 
wielu zawodach, a także zostać trenerem.
MCG:  Czy ta dyscyplina sportu wymaga od zawodników, którzy 
chcą osiągnąć sukcesy, wyrzeczeń, zmiany stylu życia, odżywiania?
PD: Oczywiście, że tak. Jeżeli chcemy coś w życiu osiągnąć, niekonie-
cznie nawet w sporcie,  to należy pewne rzeczy temu podporządkować
i zawsze będzie to od nas wymagało dodatkowego wysiłku i wyrzeczeń. 
Jeśli chodzi o zawodników trenujących judo, to na pewno będą musieli 
połączyć codzienne obowiązki szkolne z dodatkowymi ciężkimi i często 
monotonnymi treningami, wyjazdami na obozy sportowe, wyjazdami 
na zawody. 
MCG:  Proszę przypomnieć najważniejsze sukcesy pana zawo-
dników.
PD: Dzieci i młodzież trenująca w naszym klubie ćwiczy dopiero 2 lata
i proszę mi wierzyć, że jest to bardzo krótki czas i trudno rywalizować 
nam z klubami, w których zawodnicy trenują dłużej. Pomimo tego ju-
docy z “Jasiołeczki” bez kompleksów stają do rywalizacji, odnosząc zna-
czące sukcesy. Niewątpliwie do największych z nich należą medale wy-
walczone na XV Międzynarodowym Turnieju Judo z Okazji Narodo-
wego Święta Niepodległości, gdzie na podium stanęli: Dobrosława 
Samborowska - I miejsce, Oliwier Jankowski - II miejsce, Kamila Zając,  
Anna Wiśniowska, Łukasz Drozd - III miejsce.
Niewątpliwym sukcesem był udział i zdobycie medali na VII Otwartych 
Mistrzostwach Miasta Jasła w Judo. Był to turniej z cyklu International 
Judo League 2017, w którym wzięło udział ponad 700 zawodników
z całej Polski i Europy. Dla naszego klubu medale wywalczyły Aleksan-
dra Babczyńska - srebro i Anna Wiśniowska - brąz.
Ostatni znaczący sukces to Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego 
w Judo. Mistrzyniami Województwa Podkarpackiego zostały Martyna 
Faber i Aleksandra Babczyńska. Srebrne medale zdobyli Dobrosława 
Samborowska, Łukasz Drozd i Jakub Samborowski. Brąz wywalczyli 
Anna Wiśniowska, Kacper Cichoń i Aleksander Tomoń.
MCG: Jakie plany na przyszłość?
PD: Sportowo na pewno chciałbym doprowadzić zawodników w kate-
gorii młodzika do udziału i zdobycia medalu na zawodach Mistrzostw 

Polski. Kolejny plan, który siedzi w mojej głowie, to stworzenie jeszcze 
kilku filii naszego klubu w różnych miejscowościach gminy tak, aby 
promować ten sport w jak najszerszym gronie dzieci i młodzieży. Wszy-
stkie te plany są jednak uzależnione od wsparcia finansowego naszego 
klubu, ponieważ wyjazdy na zawody są bardzo drogie, a do otwarcia filii 
potrzebujemy również maty, aby móc prowadzić zajęcia w innych miej-
scach na terenie naszej gminy. Przyszłość klubu zależy też od mojej oso-
bistej sytuacji zawodowej.  A ta w obliczu reformy oświaty stoi pod du-
żym znakiem zapytania.
Na zakończenie chciałbym bardzo gorąco podziękować Rodzicom za-
wodników, bez których zaangażowania, pomocy i wsparcia funkcjono-
wanie klubu byłoby niemożliwe.
MCG: Dziękuję za rozmowę. Życzę spełnienia marzeń zarówno 
tych trenerskich jak i zawodowych i oczywiście prywatnych. 

Po pierwszych zawodach - wrzesień

Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego

Zajęcia wspólne z Krzysztofem Wilkomirskim
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 ostatnim okresie zespoły tane-Wczne brały udział w przeglądach 
i piknikach rodzinnych. W pię-

kną, słoneczną niedzielę 28 maja zespoły tane-
czne „Mini Stokrotki” gr. I i II , „Stokrotki” 
i „Day Stars” zaprezentowały się podczas Pi-
kniku Rodzinnego przy Szkole Podstawowej 
w Żeglcach, a najstarszy zespół taneczny 
„Omega” zatańczył podczas Dnia Dziecka 
w Rymanowie Zdroju. Natomiast 10 czerwca 
zespoły „Stokrotki” i „Day Stars” wzięły udział 
w IV Festiwalu Tańca „Roztańczona szkoła” 
w Bieczu, gdzie zespół „Stokrotki” zajął I miej-

 „Łączy nas taniec” - Występy zespołów tanecznych, 
działających przy GOK-u podczas przeglądów tanecznych

Zespół Taneczny „Stokrotki”  na Festiwalu w Bieczu

Zespół Taneczny „Day Stars” w Głogowie Małopolskim

Dziecięcy Zespół Taneczny „Mini Stokrotki” na Pikniku przy SP w ŻeglcachZespół Taneczny „Omega” w Głogowie Małopolskim

Zespół Taneczny „Day Stars” na Festiwalu w Bieczu

sce w kategorii 7-11 lat. W niedzielę 18 czer-
wca zespoły taneczne „Stokrotki”, „Day Stars” 
i „Omega” zatańczyły podczas XI Woje-
wódzkiego Przeglądu Tanecznego „Roztań-
czona Wiosna”, który miał miejsce w Głogo-
wie Małopolskim i zespół „Omega” wytańczył 
II miejsce w kategorii powyżej 16 lat. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Zespoły taneczne „Stokrotki” i „Day Stars” 
wystąpiły również 20 sierpnia podczas 
imprezy „Święto Pieczonego Ziemniaka”
 w Kopytowej.

GOK Chorkówka

Występ Zespołu Tanecznego „Stokrotki” w Głogowie Małopolskim 

Wydarzenia kulturalno-sportowe

Zespół Taneczny „Day Stars” na imprezie 
w Kopytowej
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 pierwszą niedzielę wakacji, WGminny Ośrodek Kultur y 
w Chorkówce zorganizował dla 

dzieci i młodzieży imprezę „Powitanie waka-
cji”. Na scenie zaprezentowały się dzieci 
z przedszkoli - Niepublicznego Przedszkola 
„Misiowo” i Samorządowego Przedszkola 
w Chorkówce „Baśniowa Kraina, które przed-
stawiły układy taneczne i zaśpiewały piosenki. 
Zgromadzona publiczność mogła oglądać 
występy taneczne również zespołów działa-
jących przy GOK-u: „Mini Stokrotki” gr.I
i gr.II oraz „Stokrotki” i pokaz JUDO w wyko-
naniu młodych judoków zrzeszonych w UKS 
„Jasiołeczka”, działającego przy Gimnazjum 
w Świerzowej P. Zabawy animacyjne z Gapo-
niem prowadzili animatorzy z Agencji 

Powitanie Wakacji w Chorkówce
Artystycznej ROMA z Krakowa. Dużym 
zainteresowaniem cieszył się pokaz przygoto-
wany przez strażaków z OSP Szczepańcowa, 
którzy przedstawili symulację wypadku 
samochodowego i gaszenie pożaru. Kolejnym 
punktem imprezy był występ solistek Moniki 
Nowak i Gabrieli Lipki.
Na zakończenie imprezy odbył się koncert 
zespołu „CHASTITY” z Warszawy. Obsługę 
g a s t r o n o m i c z n ą  z a p e w n i ł  K a t e r i n g  
KORONA z Biecza.
Dziękujemy firmie AUTO K R AM ze 
Szczepańcowej, OSP ze Szczepańcowej 
i Firmie DELTA ze Zręcina za pomoc 
w organizacji imprezy.

GOK ChorkówkaPokaz Judo wykonaniu UKS „Jasiołeczka”

Pokaz Judo wykonaniu UKS „Jasiołeczka”

Zespół Taneczny „Mini Stokrotki” gr. I

 Zespół Taneczny „Mini Stokrotki” gr. II

Występ dzieci z Samorządowego Przedszkola w Chorkówce „Baśniowa Kraina”

Zespół Taneczny „Stokrotki”

Występ dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Misiowo” w Chorkówce

Zabawy animacyjne
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o dwudniowej, zaciętej walce w niedzielę 2 lipca po godz. 18.00 Pzakończyły się rozgrywki o Puchar Wójta Gminy Chorkówka.  
Na boisku w Kobylanach rywalizowało ze sobą dziesięć drużyn. 

Rozgrywki podzielone zostały na dwa dni. Zarówno w pierwszy jak
i drugi dzień zawodnicy mogli liczyć na doping kibiców, którzy każdego 
roku mocno przeżywają rozgrywki. Zwycięzcą Turnieju została drużyna 
LKS „Sparta” Draganowa, która otrzymała okolicznościowy puchar
i komplet strojów piłkarskich. Za zajęcie II miejsca w Turnieju drużyna 
„Orzeł” Faliszówka otrzymała komplet spodenek piłkarskich. Nato-
miast komplet getrów piłkarskich otrzymała drużyna „Tęcza” Zręcin, 
która zdobyła III miejsce. Nagrodą za IV miejsce były rękawice i obuwie 
piłkarskie, które otrzymała drużyna „Błękitni” Żeglce. Wszystkie druży-
ny, które wzięły udział w turnieju otrzymały piłki nożne i dyplomy. Na-
grody rzeczowe ufundowane zostały przez Gminny Ośrodek Kultury 

Puchar Wójta wywalczyła Sparta Draganowa
w Chorkówce. Głównym organizatorem turnieju był Klub Sportowy 
„Victoria” Kobylany przy współpracy GOK-u w Chorkówce. Każdego 
roku przyznawane są także nagrody indywidualne, dla zawodników któ-
rzy wyróżnili się sportowym zacięciem. W tym roku takie nagrody 
otrzymali Fabian Sajdak z LKS „Orzeł” Faliszówka, Paweł Skrzęta z LKS 
„Sparta” Draganowa oraz Jakub Prętnik z LKS „Tęcza „Zręcin.  
Nagrody wręczali: Andrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka, Dariusz 
Bator Zastępca Wójta oraz Kazimierz Krężałek Sołtys Wsi Kobylany - 
gospodarz Turnieju. Zawodników dopingowali także radni Zofia 
Munia, Andrzej Wierdak, Wojciech Żurkiewicz. Zawody prowadził 
Bogusław Pacek Dyrektor GOK w Chorkówce. Nad sprawnym
i prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwali sędziowie z OZPN 
Krosno - Grupa Sędziowska Sanok. 

Urząd Gminy Chorkówka

Sparta Draganowa

KS Szczepańcowa

Błękitni Żeglce

Jasiołka Świerzowa Polska

Victoria Kobylany

Nafciarz Bóbrka

Orzeł Faliszówka
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Nafta Chorkówka

o raz osiemnasty delegacja z Gminy Chorkówka wzięła udział Pw Brezovickim Jarmarku na Słowacji. Wspólne spotkania 
polsko-słowackie, to doskonała okazja do promowania naszej 

rodzimej kultury, kuchni i zwyczajów. O tym, jak ważne są te spotkania 
mówili zarówno Josef Hodosi -Starosta Brezovicy jak i Andrzej 
Koniecki Wójt Gminy Chorkówka. Podczas tegorocznego Jarmarku 
w Brezovicy na scenie zaprezentował się zespół wokalno-teatralny 
działająca przy GOK-u w Chorkówce. Młodym artystom towarzyszyła 
opiekunka grupy Alicja Zając, a także Dyrektor GOK-u Bogusław 

Delegacja z Gminy Chorkówka na Brezovickim Jarmarku

KGW z Leśniówki z władzami samorządowymi Gminy ChorkówkaDegustacja potraw kuchni regionalnej

Zespół wokalno-teatralnyWystęp zespołu wokalno-teatralnego

Pacek. Grupa wykonała kilka piosenek, które bardzo spodobały się 
słowackiej publiczności. Naszą kuchnię promowały panie z KGW 
Leśniówka, które przygotowały to co najlepsze, czyli domowe 
przetwory, smalec, proziaki, a także smakowite wypieki. Wizyta minęła 
w bardzo pogodnej i przyjacielskiej atmosferze. Pomimo, że pogoda 
ponownie płatała figle i nie szczędziła deszczu Słowacy bardzo ciepło 
przyjęli polską delegację. 

Urząd Gminy Chorkówka

iedzielne popołudnie 16 lipca w Chorkówce, upłynęło w bar-Ndzo wesołej i rozśpiewanej atmosferze. To wszystko za sprawą 
Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce, organizatora 

XII Przeglądu Zespołów Śpiewaczych i Kapel Ludowych. Każdego ro-
ku na gminnej scenie prezentują się zespoły ludowe, niektóre debiutują 

XII Przegląd Zespołów Śpiewaczych 
i Kapel Ludowych w Chorkówce

na tej wokalno-muzycznej uczcie, inni są już stałymi bywalcami, i co 
roku chcą śpiewać dla publiczności w Chorkówce.
Tegoroczny Przegląd zgromadził na scenie dziesięć zespołów. Dla 
publiczności zaśpiewali i zagrali: Zespół Śpiewaczy Seniorzy ze Świe-
rzowej Polskiej, Zespół Śpiewaczy Wietrznianki z Wietrzna, Zespół 

Polonia Kopytowa



13Wydarzenia kulturalno-sportowe

Śpiewaczy Iskra z Długiego (Sanok), Kapela 
Ludowa Malawianie z Malawy, Kapela Ludo-
wa Ropiorze z Bóbrki, Zespół Śpiewaczy Mag-
nolia z Podniebyla, Zespół Śpiewaczy Bobrza-
nie, Zespół Śpiewaczy Jarzębina z Piotrówki, 
Zespół Śpiewaczy Jutrzenka z Kopytowej oraz 
Zespół Śpiewaczy Chorkowianie z Chor-
kówki.
Wszystkie zespoły zostały gorąco przyjęte 
przez publiczność, wśród której nie zabrakło 
przedstawicieli władz samorządowych: Prze-
wodniczącego Rady Powiatu Kazimierza Gła-
dysza, Wicestarosty Adolfa Kasprzyka, Prze-
wodniczącego Rady Gminy Macieja Sekuły, 
Wójta Gminy Chorkówka Andrzeja Konie-
ckiego, Zastępcy Wójta Dariusza Batora, 
Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy 
Mieczysława Czelnego, a także radnych: Zofii 
Muni i Tadeusza Malika oraz Stanisława 

Chochołka Wiceprezesa Zarządu LGD 
Kraina Nafty.
Przegląd prowadzili: Bogusław Pacek Dyre-
ktor Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkó-
wce oraz Małgorzata Foremny instruktor 
GOK-u.
Po sporej dawce muzyki i śpiewu na scenie 
wystąpił kabaret EWG czyli: Eksportowy 
Wytwór Gminny. Panowie rozbawili publi-
czność ciekawymi skeczami oraz zabawnymi 
piosenkami.
W trakcie Przeglądu prezentowali się także 
nasi lokalni rękodzielnicy. Panie Teresa 
Świętnicka oraz Krystyna Krzywda pokazały 
sporą kolekcję pięknych serwet i obrusów.

Urząd Gminy Chorkówka

Andrzej Koniecki  Wójt Gminy Chorkówka, 
Bogusław Pacek dyrektor GOK Chorkówka

„Jarzębina” z Piotrówki

„Seniorzy” ze Świerzowej Polskiej„Seniorzy” ze Świerzowej Polskiej

„Iskra” z Długiego „Jutrzenka” z Kopytowej

„Chorkowianie” z Chorkówki

Kapela Ludowa „Malawianie” z Malawy„Bobrzanie” z Bóbrki i Kapela Ludowa „Ropiorze” z Bóbrki

„Chorkowianie” z Chorkówki
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„Magnolia” z Podniebyla

Święto Pieczonego Ziemniaka w Kopytowej

Wakacje w Klubach Młodzieży

Zespół Śpiewaczy „Łęczanie”

Towarzyski Turniej Trójek Koszykarskich w Zręcinie
 Na boisku sportowym przy Domu Ludowym w Zręcinie 9 sierpnia już 
po raz kolejny odbył się towarzyski Turniej Trójek Koszykarskich zorga-
nizowany przez Klub Młodzieży w Zręcinie. Wzięło w nim udział 5 dru-
żyn.W fazie zasadniczej rozegrano 10 meczy „każdy z każdym”: Bursaki 
Team - 4 wygrane mecze, J.T. Team Targowiska - 3 wygrane mecze, Old 
School - 2 wygrane mecze, Bukiety - 1 wygrany mecz, Trollej - 0 wygra-
nych meczy. Wyniki półfinałów: Bursaki Team - Bukiety 8 : 5;  Targo-
wisk -  Old School 10 : 7.
W meczu o III miejsce pomiędzy Old School a Bukietami zwyciężyła 
drużyna Old School 11 : 5. Finał turnieju pomiędzy Bursaki Team a Tar-
gowiskami wyłonił zwycięzcę Turnieju, którym został J.T. Team 
Targowiska. W przerwie Turnieju rozegrano konkurs rzutów za 3 punk-
ty, w którym wzięło udział 14 zawodników. Za zwycięstwo w konkursie 
Remigiusz Krzysik  uhonorowany został pamiątkowym pucharem.
Zwycięskie drużyny otrzymały dyplomy i medale ufundowane przez 

Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce ze środków przeznaczonych 
na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych Gminy Chorkówka na 2017 rok.
Organizatorzy dziękują Rafałowi Wójtowiczowi i Grzegorzowi 
Węgrzynowskiemu za sędziowanie zawodów.  

Zajęcia wakacyjne w Klubie Młodzieży w Leśniówce
W dniach 31 lipca i 1 sierpnia w Klubie Młodzieży w Leśniówce odbyły 
się pokazy malowania paznokci, a 8 sierpnia odbył się pokaz fryzur. 
Można było przyjrzeć się, jak w prosty sposób wykonać elegancką 
fryzurę. Pokazowe fryzury zostały wykonane na dziewczynkach, które 
uczestniczyły w zajęciach. Organizatorem i prowadzącym zajęcia była 
instruktor Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce Renata Kurcab. 

Zajęcia wakacyjne w Klubie Młodzieży w Kopytowej
W czasie wakacji w Klubie Młodzieży w Kopytowej w każdy piątek 
organizowane były zajęcia plastyczne dla najmłodszych, prowadzone 
przez Justynę Sajdak - instuktora GOK-u. Dzieci wykonywały różne 
rzeczy z artykułów plastycznych. Były to między innymi: motyle, węże, 
smoki, minionki itp. Współpracując z paniami z KGW Kopytowa - 
Stanowiska Klub Młodzieży zorganizował zajęcia, na których dzieci 
mogły zobaczyć i spróbować swoich sił przy wykonaniu wieńca 
dożynkowego. Zachęcone przez panie z KGW dziewczynki bardzo 
ambitnie podeszły do tematu i wspólnymi siłami wykonały cały spód 
pod wieniec dożynkowy.

Zespół „Mali Łęczanie”

uż po raz piąty w niedzielę 20 sierpnia 2017r, zorganizowano impre-Jzę cykliczną Piknik Rodzinny p.n. ”Święto Pieczonego Ziemniaka”.  
Z powodu deszczowej aury  impreza odbyła się w Domu Ludowym 

w Kopytowej. Została przygotowana przez wiejskie organizacje społe-
czne, działające w parafii, przy współpracy GOK Chorkówka.
Uświetniły ją gościnnie, przepiękne występy Zespołu Tanecznego i  Ka-
peli Ludowej „Pogórzanie” z Głowienki, grup tanecznych  działających 
przy GOK Chorkówka „Stokrotki” oraz „Day Stars” a także Zespołu 
Folklorystycznego „Łęczanie” oraz „ Mali Łęczanie”.
Mimo niepogody, w Domu Ludowym zgromadziła się dość spora publi-
czność, która  z wielkim zainteresowaniem podziwiała artystów. Było 
śpiewnie, tanecznie, wesoło i kolorowo. Uczestnicy kosztowali  potraw 
z ziemniaków, domowych pierogów  oraz wspaniałych ciast domowych 

przygotowanych przez organizatorów. Rolę konferansjera, jak co roku 
pełniła  Ewa Ziemba.
Kończącym akcentem imprezy była wspaniała zabawa taneczna, przy 
akompaniamencie zespołu muzycznego „Pozytywni”.
Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują wszystkim ludziom dobrej 
woli: sponsorom, darczyńcom, wszystkim bezinteresownie pomagają-
cym oraz uczestnikom tegorocznej imprezy, z której dochód został prze-
kazany na potrzeby Kościoła Parafialnego w  Kopytowej.
DZIĘKUJEMY i ZAPRASZAMY  za rok.

Ewa Ziemba
zdjęcia:  Henryk Kyc (Stowarzyszenie Kulturalno-Rekreacyjne 

Jedność Łęki Dukielskie)
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Dożynki Gminne w Kopytowej
egoroczne gminne Dożynki, odbyły się podobnie jak w ubie-Tgłym roku w Kopytowej, gdzie 27 sierpnia br.  przed Domem 
Ludowym zgromadziły się delegacje z wieńcami dożynko-

wymi. Zgodnie z tradycją uroczystości dożynkowe rozpoczęły się mszą 
świętą, która w tym roku miała wyjątkową oprawę, ze względu na 
sakrament bierzmowania, który przyjęła młodzież gimnazjalna. Mszę 
koncelebrował ks. Biskup Stanisław Jamrozek oraz ks. Bronisław 
Wyczawski, ks. Wacław Socha, ks. Jacek Pusztuk, ks. Dziekan Jan Bielec
i rezydent ks. Władysław Stanek. Zarówno podczas mszy jak i przemar-
szu,  uczestnikom dożynek towarzyszyła Orkiestra Dęta Gminy Miejsce 
Piastowe. Po mszy uroczystości dożynkowe kontynuowane były na pla-
cu obok Domu Ludowego w Kopytowej, gdzie ponownie zaprezento-
wała się Orkiestra Dęta pod batutą kapelmistrza Miłosza Markiewicza. 
Po muzycznym wstępie nastąpiło powitanie gości, którego dokonał Bo-
gusław Pacek Dyrektor GOK. Natomiast spotkanie dożynkowe otwo-
rzyli  Andrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka w towarzystwie sta-
rostów Dożynek Ewy Ziemby oraz Leona Capały. Jedną z najważniej-
szych tradycji dożynkowych jest ośpiewanie wieńców. Uczestnicy spot-
kania mieli okazję posłuchać okolicznościowych pieśni, a także wierszy. 
Podczas ośpiewywania prezentowane były dożynkowe wieńce. Każda 
delegacja na ręce Wójta złożyła chleby wypieczone z tegorocznych zbóż. 
Wypieki zostały podzielone i rozdane wśród licznie zgromadzonych 
gości oraz uczestników dożynek. Na scenie zaprezentowali się także: 
młodzi artyści z grupy wokalno-teatralnej działającej przy GOK-u 
w Chorkówce, kapela ludowa „Ropiorze” z Bóbrki, Kamil Suski oraz 
zespół Rico, który bawił gości do późnych godzin nocnych.
W tegorocznych uroczystościach dożynkowych udział wzięli: Maria 
Kurowska Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Dariusz So-
bieraj radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Kazimierz 

Orkiestra Dęta Gminy Miejsce Piastowe

Korowód dożynkowy na czele ze starostami Dożynek Gminnych

Poświęcenie wieńców przez ks. Biskupa Stanisława Jamrozka

Przewodniczące KGW oraz prezesi stowarzyszeń 

Gładysz  Przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego, Maciej Sekuła 
Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka, Andrzej Koniecki Wójt 
Gminy Chorkówka, Dariusz Bator  zastępca Wójta Gminy Chorkówka, 
Marian Janik Radny Rady Powiatu a zarazem sołtys wsi Kopytowa, rad-
ni gminy Chorkówka, Anna Lula Skarbnik Gminy oraz Irena Soboń 
Przewodnicząca Regionalnej Rady Kobiet i Roman Piłat Prezes Rolni-
ków, Kółek i Organizacji Rolniczych. Podobnie jak każdego roku Zofia 
Trybus (PODR Boguchwała z/s Krosno) przygotowała wystawę 
płodów rolnych.

Urząd Gminy Chorkówka

Grupy Wieńcowe z Kopytowej - organizatorzy Dożynek

D.Sobieraj radny Sejmiku Woj. Podkarpackiego, K. Gładysz  Przew. 
Rady Powiatu Krośnieńskiego, A.Koniecki Wójt Gminy, B. Pacek 

Dyrektor GOK
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XVII Biesiada Karpacka 
egoroczna siedemnasta już Biesiada Karpacka przyciągnęła na Tplac przed budynkiem GOK-u w Chorkówce sporo uczestni-
ków, na których czekało mnóstwo atrakcji. Przede wszystkim 

ciekawe koncerty, a także taneczne występy gości ze Słowacji. Nie 
mniejszą atrakcją były stoiska rękodzielników, którzy prezentowali 
swoje niezwykłe dzieła. Oczywiście nie mogło zabraknąć różnoro-
dnego bufetu. Domowe wypieki oraz potrawy przygotowały panie 
z KGW Chorkówka, Bóbrka i Żeglce, które na ten cel otrzymały dofi-
nansowanie z Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty”.
Wśród licznie zgromadzonej publiczności byli przedstawiciele władzy 
samorządowej: Dariusz Sobieraj Radny Sejmiku Województwa Pod-
karpackiego, Kazimierz Gładysz Przewodniczący Rady Powiatu Kro-
śnieńskiego, Jan Juszczak Starosta Powiatu Krośnieńskiego, Adolf Kas-
przyk Wicestarosta Powiatu Krośnieńskiego, Maciej Sekuła Przewo-
dniczący Rady Gminy Chorkówka, Andrzej Koniecki Wójt Gminy 
Chorkówka, Dariusz Bator Zastępca Wójta Gminy Chorkówka, 
Marian Janik Radny Powiatu Krośnieńskiego, Radni Gminy Chorkó-
wka: Jacek Buczyński, Stanisław Cebula, Tadeusz Malik, Mieczysław 
Markiewicz, Zofia Munia, Edward Szwedo, Bogumił Świątek, Andrzej 
Wierdak, Wojciech Żurkiewicz, Wioletta Klimek Sekretarz Gminy 
Chorkówka, Anna Lula Skarbnik Gminy Chorkówka, sołtysi, kiero-
wnicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych, przewodniczące KGW
i prezesi stowarzyszeń działających na terenie gminy oraz Grażyna 
Ostrowska Pracownik Starostwa Powiatowego w Krośnie i Krzysztof 
Korzec były Komendant MPSP w Krośnie. Zgodnie z tradycją w Biesia-
dzie uczestniczył Jozef Hodoszi Starosta Brezovicy (Słowacja), które-
mu towarzyszyli przedstawiciele straży pożarnej, stowarzyszeń i zespół 
taneczny. Biesiada rozpoczęła się na ludowo. Jako pierwsi na scenie 
wystąpili Tarnowcoki. Następnie dla publiczności zatańczyła grupa 
taneczna ze Słowacji. Dziewczęta prezentowały tańce latynoame-
rykańskie. Kolejnym zespołem, który miał dwa wejścia byli młodzi 
muzycy z grupy Wave. Zespół prezentował szeroki wachlarz utworów 
od folkloru do tanecznych rytmów disco. Niezaprzeczalną gwiazdą 
Biesiady był zespół Piękni i Młodzi, który zgromadził przed sceną tłumy 
fanów zarówno muzyki disco polo jak i tych, którzy po prostu lubią 
dobrą zabawę. Magda zaśpiewała dla publiczności największe przeboje 
wciągając wszystkich nie tylko do wspólnego śpiewania ale także tańca. 
Po bisach i wspólnych fotografiach na scenie pojawili się panowie 
z bardzo energetycznego zespołu Redlin. Tym razem uczestnicy Biesia-
dy mogli pobawić się w rytmach nieco mocniejszej muzyki, ale równie 
tanecznej.
Zwieńczeniem wieczoru była dyskoteka pod gwiazdami z zespołem 
Wave, który zabrał uczestników w podróż po różnych rytmach i stylach 
muzycznych. Jak co roku w rolę konferansjerów wcielili się: Bogusław 
Pacek Dyrektor GOK oraz Małgorzata Foremny Instruktor Ośrodka 
Kultury. Rękodzielnicy którzy prezentowali swoje wyroby: Teresa 
Macek, Zofia Bourne, Teresa Świętnicka, Magdalena Kielban, Krystyna 
Krzywda, Jadwiga Trzebunia oraz Marian Kurcoń (wystawa gołębi
 i drobiu ozdobnego).
Poza rozrywką podczas Biesiady można było zaczerpnąć także infor-
macji na stoiskach: KRUS-u, Mobilnego Centrum Informacji Zawo-
dowej w Krośnie OHP oraz stoiska Stowarzyszenia na Rzecz Bezpie-
czeństwa w Krośnie, gdzie znakowano rowery.

Urząd Gminy Chorkówka

od lewej B.Pacek - Dyrektor GOK, J. Hodosi - Starosta Brezowicy, Andrzej 
Koniecki - Wójt Gminy Chorkówka 

Występ taneczny zespołu ze Słowacji

Koncert zespołu „Piękni i Młodzi”

Koncert zespołu „Redlin”


