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Dzień zaduszny
"Kiedy miedzianą rdzą
Pożółkłych jesiennych liści więdną obłoki,
Zgadujemy, czego od nas obłoki chcą,
Smutniejące w dali swojej wysokiej.
Na siwych puklach układa się babie lato,
Na grobach lampy migocą umarłym duszom,
Już niedługo, niedługo czekać nam na to,
Już i nasze dusze ku tym lampom wkrótce wyruszą.
Jeżeli życie jest nicią - można przeciąć tę nić,
I odpłynąć na obłoku niby na srebrnej tratwie...
Ach, jak łatwo, ach, jak łatwo byłoby żyć,
Gdyby nie żyć było jeszcze łatwiej!"
Jan Brzechwa
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Blisko 2 mln dofinansowania dla gminy

udowa sieci kanalizacyjnej to jedna z najważniejszych i najbardziej kosztownych inwestycji realizowanych na terenie gminy
Chorkówka. Ze względu właśnie na koszty, zadanie jest wykonywane etapami. W tej chwili zakończyła się procedura związana z wyłonieniem wykonawców, którym powierzone zostaną zadania:
•przebudowy i nadbudowy budynku hydroforni w Kobylanach w zakresie zmiany konstrukcji dachu ze stropodachu na dach dwuspadowy
z dociepleniem ścian i stropu oraz budowy wewnętrznej instalacji gazowej,
•budowy 15 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej
z przyłączami oraz budowy przepompowni ścieków dla miejscowości
Kobylany.
Do sieci zostanie podłączonych 216 gospodarstw domowych. Realizacja tego zadania planowana jest do września 2018 r, a jego koszt to
4.106.520,76 zł brutto. Gmina starała się o pozyskanie środków
zewnętrznych na realizację tej kosztownej inwestycji i udało się.
Otrzymaliśmy dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla realizacji operacji typu

Budynek hydroforni w Kobylanach przed remontem
„Gospodarka wodno-ściekowa”, które wyniesie blisko 2 mln zł - powiedział
Andrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka. Umowa o dofinansowanie
pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Gminą
Chorkówka została podpisana 28 września br.
Urząd Gminy Chorkówka

700 tys. dofinansowania dla Gminy Chorkówka

P

ierwsze kroki związane z budową kompleksu boisk sportowych
podjęte zostały już w 2014 roku. Wtedy to zrodził się pomysł,
a raczej potrzeba rozbudowy infrastruktury sportowej na terenie
gminy. Taką potrzebę wyrażali mieszkańcy gminy, dyrektorzy szkół, nauczyciele wychowania fizycznego, czy też członkowie miejscowych klubów sportowych. Pierwszym etapem był zakup działek, a następnie
opracowanie dokumentacji i szereg działań zmierzających do pozyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na budowę. Dzisiaj możemy
poinformować państwa o kolejnym ważnym dla tej inwestycji fakcie.
Gmina otrzymała 700 tys. zł dofinansowania z Ministerstwa Sportu
i Turystyki na budowę stadionu lekkoatletycznego. W ramach
Program Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej 2017 dofinansowanie uzyskało zaledwie 55 samorządów z całej Polski. Stadion wchodził będzie w skład kompleksu boisk sportowych w Chorkówce. Ponadto, oprócz stadionu lekkoatletycznego powstanie boisko piłkarskie z nawierzchnią z trawy sztucznej o wymiarze pola gry 66 x 105 m, boisko
wielofunkcyjne z polem gry do piłki ręcznej, siatkówki, tenisa, mini
koszykówki, siłownia zewnętrzna, budynek zaplecza dla sportowców.
Umowa z wykonawcą robót budowlanych została zawarta
28.06.2017 r., zakończenie zadania planowane jest na trzeci kwartał
2018 r.
Wyposażenie stadionu lekkoatletycznego:
1) bieżnia lekkoatletyczna okrężna o dł. 400 m (4 tory okrężne, 6 torów
prostych); szerokość toru wynosić będzie 1,22 m,
2) skocznia wzwyż; zlokalizowana w północnym zakolu bieżni,
3) dwuścieżkowa skocznia do skoku w dal i trójskoku z rozbiegiem
jednokierunkowym; dł. rozbiegu wykonywanego z bieżni wynosić
będzie 39,43 m dla trójskoku i 49,61m dla skoku w dal, szer. toru 1,22m,
4) rzutnia do pchnięcia kulą z sektorem rzutów z mączki ceglanej; sektor
rzutów stanowi wycinek koła o promieniu 23 m i kącie 34,92 m.
Mała architektura: 5 ławek parkowych z oparciem, 8 szt. koszy na śmieci,
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Prace ziemne na placu budowy

Roboty budowlane
dwa 6-stanowiskowe stojaki na rowery, tablice informacyjne.
Wykonane zostanie także oświetlenie i monitoring obiektu.
Kompleks boisk sportowych wraz z całym wyposażeniem będzie

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

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania
skrótów, korekt, edycji nadesłanych materiałów,
a także publikacji materiałów w dogodnym dla
redakcji czasie i kolejności.
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przeznaczony na potrzeby treningów, jak i realizacji zajęć wychowania
fizycznego oraz wszelkich zajęć o charakterze sportowo-rekreacyjnym.
Taki kompleks boisk to ogromna zachęta zarówno dla dzieci i młodzieży
jak i starszych mieszkańców naszej gminy do aktywności fizycznej. Już
teraz widzimy spore zainteresowanie różnymi sportami, ten kompleks
będzie dawał możliwość uprawiania wielu dyscyplin sportu - powiedział
Andrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka.
Aktywność fizyczna jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju oraz
zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego. Kreowaniu postaw
zdrowego stylu życia muszą towarzyszyć działania zmierzające do
powstania odpowiedniego zaplecza i atrakcyjnej oferty spędzania
wolnego czasu. Koszty związane z budową obiektu sportowego to
pieniądze zainwestowane w zdrowie i pasje mieszkańców gminy
Chorkówka - dodaje Wójt Gminy Chorkówka.
Urząd Gminy Chorkówka

P

Niebawem zakończą się prace związane z budową
oczyszczalni

race związane z budową oczyszczalni ścieków w Sulistrowej oraz
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dobiegają końca. W ramach projektu powstała sieć kanalizacyjna, budynek technologiczny oraz budynek socjalny i reaktorów. Wartość całego projektu to
5.811.397,09 zł, w tym budowa oczyszczalni wyniosła - 3.692.784, 60
zł brutto (50 % kwoty netto pokryła gmina Dukla). W oczyszczalni
stosowana będzie metoda mechanicznego i biologicznego oczyszczania
ścieków. Mechaniczne oczyszczanie polega na usunięciu zawiesin i stałych zanieczyszczeń takich jak np. włosy, piasek, popiół. Metoda biologiczna, polega na naśladowaniu procesów występujących w przyrodzie,
polegających na samooczyszczeniu wody. Do przeprowadzania procesów oczyszczania zamontowanych zostało szereg specjalistycznych
urządzeń. Wybudowano między innymi instalacje i rurociągi technologiczne: w tym instalację zewnętrzną kanalizacji sanitarnej z budynku
administracyjno-socjalnego do zbiornika retencyjnego, rurociąg tłoczny osadu ustabilizowanego, przelewowy ze zbiorników retencyjnych
do kanalizacji odpływowej w budynku reaktorów biologicznych,
tłoczony ze zbiorników retencyjnych do zbiorników reaktorów biologicznych, rurociąg ścieków surowych z sitopiaskownika do zbiorników

Pomieszczenie reaktorów biologicznych

retencyjnych, rurociągi kanalizacyjne doprowadzające i odprowadzające. Ponadto na terenie oczyszczalni wbudowano podziemny zbiornik na ścieki dowożone. W celu wyeliminowania z otoczenia nieprzyjemnego zapachu dla zbiorników zaprojektowano rurociągi wywiewne
włączone do biofiltra, służącego do biologicznego oczyszczania powietrza. Wykonano także dwa zbiorniki retencyjne o pojemności 80 m kw,
w których gromadzone będą oczyszczone na sitopiaskowniku ścieki

Reaktor biologiczny

Budynek technologiczny

Szafa sterująca

4

Aktualności
bytowe. W zbiornikach retencyjnych zamontowano pompy do
pompowania ścieków oraz mieszadło. Na odpływie ścieków oczyszczonych znajduje się otwarty zbiornik wyrównawczy o pojemności 73 m
sześciennych z zastawką i zasuwami służącymi do regulacji ilości odpływających ścieków oczyszczonych do kanału odpływowego. W zbiorniku nasadzona będzie roślinność wodna, która „wykonywać” będzie
trzeci stopień oczyszczania ścieków. Urządzenia technologiczne zamontowane w budynku to:
- przepompownia ścieków surowych,
- punkt zlewny ścieków dowożonych,
- sitopiaskownik,
- instalacja odwadniania osadu i instalacja odzysku wody pitnej.
W budynku reaktorów biologicznych do oczyszczania ścieków metodą
osadu czynnego zamontowane zostały:
- trzy zbiorniki o pojemności 70 metrów sześciennych, każdy zbiornik
reaktora posiada własny agregat napowietrzający,
- jeden zbiornik tlenowej stabilizacji osadu STO (nadmierny osad
będzie odpompowywany z każdego reaktora do zbiornika tlenowej
stabilizacji),
- instalacja dozowania PIX .
Oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego to działanie zmierzające
do mineralizacji zanieczyszczeń organicznych, które znajdują się w ściekach, przez drobnoustroje. Polega ona na hodowli w reaktorach napo-

wietrzanych powietrzem mikroorganizmów, takich jak np. bakterie, ale
również pierwotniaki, nicienie, larwy owadów czy pajęczaki. Bakterie są
dla nich źródłem pokarmu, przez co stabilizują ich ilość w osadzie czynnym.
W tej chwili na terenie oczyszczalni prowadzone są działania z związane
z rozruchem mechanicznym oraz hodowlą bakterii.
Urząd Gminy Chorkówka

Pompownie ścieków

Zbiornik uśredniający wyrównawczy

Budynek socjalny i reaktorów biologicznych

Gmina otrzymała dofinansowanie
na Odnawialne Źródła Energi

Z

arząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zatwierdził listę
rankingową w ramach działania 3.1 Rozwój OZE - projekty parasolowe.
Projekt partnerski Gminy Chorkówka i Miejsce Piastowe znalazł się na
9 miejscu listy rankingowej i tym samym uzyskał dofinansowanie do
510 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii z terenu
gminy Chorkówka. Całkowity koszt projektu dotyczący naszej gminy
wynosi 8.273.194 zł, w tym 5.168.617 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W związku z otrzymaniem dofinansowania od 18 września w godzinach
pracy Urzędu Gminy są przyjmowane deklaracje przystąpienia do Projektu na listę rezerwową. Oznacza to, że w przypadku gdy Gmina będzie
dysponować wolnymi miejscami, na liście uczestników Projektu
umieszona zostanie pierwsza osoba z listy rezerwowej z instalacją
identyczną, jak instalacja usunięta z listy podstawowej (np. jeżeli zostanie wolne miejsce na instalację fotowoltaiczną o mocy 3 kW to na listę

Projektu zakwalifikowana zostanie pierwsza osoba z listy rezerwowej
z instalacją fotowoltaiczną o mocy 3 kW).
Urząd Gminy Chorkówka
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Konserwacja i pielęgnacja pomników przyrody

P

omniki przyrody to pojedyncze twory
przyrody lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej
czy kulturowej bądź historycznej. Pomnikami
przyrody zazwyczaj zostają wiekowe, okazałe
drzewa, ale i głazy, skały, wodospady czy źródła. Aby drzewo mogło być zaliczone w poczet
pomników przyrody musi posiadać odpowiednie wymiary czy nietypowy kształt. Na terenie naszej gminy w tej chwili mamy 7 pomników przyrody. To wiekowe drzewa, które wymagają pielęgnacji i konserwacji. Przed przystąpieniem do prac pielęgnacyjnych przeprowadzana jest ekspertyza dendrologiczna, na
podstawie której ustala się jej zakres. Taka ekspertyza został przeprowadzona w 2016 roku.
Na jej podstawie konserwacją i pielęgnacją
objęto: pomnik przyrody w Zręcinie - dąb szypułkowy, w Zręcinie - lipa szerokolistna,
w Bóbrce - lipa drobnolistna, w Draganowej dąb szypułkowy, pomnik przyrody w Kopytowej, lipa w parku zabytkowym w Kobylanach i zgrupowanie 8 dębów szypułkowych w parku
zabytkowym w Kobylanach. Prace polegać będą na wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych, czyli na: cięciach sanitarnych i cięciach poprawiających statykę drzew; redukcji korony lub redukcji i zabezpieczeniu
korony poprzez założenie niezbędnych wiązań, w celu wyeliminowania
zagrożenia jakie mogą stanowić okazałe a zarazem wiekowe drzewa,
zabezpieczeniu ubytków siatką powlekaną oraz nawożeniu drzew.

Przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjne znacznie wpłyną na poprawę
stanu zdrowotnego drzew a także ich wyglądu, ponadto pozwolą na
zachowanie pomników przyrody w dobrym stanie przez kolejne lata.
Koszt całkowity zadania wyniesie 39.990,00 zł. Na ten cel gmina
otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 90 %
kosztów wykonania zadnia.
Urząd Gminy Chorkówka

Nagrody Wójta dla dyrektorów i nauczycieli szkół oraz
przedszkoli

T

o już jedenaste spotkanie Wójta Gminy Chorkówka, który z okazji Dnia Edukacji Narodowej
wręczył nauczycielom oraz dyrektorom szkół
i przedszkoli nagrody. Uroczystość wręczenia nagród odbyła
się 16 października br. w sali Gminnego Ośrodka Kultury
w Chorkówce. Była to okazja do złożenia podziękowań,
życzeń a także rozmowy z ludźmi, którzy dbają nie tylko
o edukację naszych dzieci. Troszczą się także o ich rozwój,
bezpieczeństwo, sprawność fizyczną a często także rozwijanie
pasji i talentów. Wójt, który także był nauczycielem i dyrektorem szkoły, doskonale wie z jakimi trudnościami borykają się
pedagodzy, których praca nie zawsze jest doceniana.
W tym szczególnym dla nauczycieli dniu, miało miejsce jeszcze inne
wydarzenie. Ks. Adam Pakosz - nauczyciel religii Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej, który w sierpniu br. uzyskał stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, złożył ślubowanie.
Tegoroczni nagrodzeni dyrektorzy to: Elżbieta Borek- Zespół Szkół
w Chorkówce, Aneta Munia-Skrzęta - Szkoła Podstawowa w Draganowej, Bogusława Zajączkowska-Cebula - Szkoła Podstawowa w Faliszówce, Małgorzata Wojtas - Szkoła Podstawowa w Kobylanach, Włodzimierz Paluch - Szkoła Podstawowa w Kopytowej, Roman Skowron Szkoła Podstawowa w Żeglcach, Wacław Kamiński - Gimnazjum
w Świerzowej Polskiej, Paweł Przetacznik - Gimnazjum w Zręcinie.
Nagrodzeni nauczyciele: Anna Błaż- Zespół Szkół i Placówek w Bóbrce, Maria Paluch - Zespół Szkół w Chorkówce, Magdalena Kopacz Szkoła Podstawowa w Kobylanach, Ewa Matelowska - Szkoła

Podstawowa w Kopytowej, Tomasz Munia- Szkoła Podstawowa w Kopytowej, Genowefa Więcek - Szkoła Podstawowa w Kopytowej, Małgorzata Stefanik - Szkoła Podstawowa w Leśniówce, Małgorzata Jasłowska
- Szkoła Podstawowa w Szczepańcowej, Mariola Jabłecka - Zespół Szkół
w Świerzowej Polskiej, Joanna Brzozowska-Kuchta - Szkoła Podstawowa w Zręcinie, Przemysław Guzik - Szkoła Podstawowa w Żeglach, Ewa
Arciszewska-Nowak - Szkoła Podstawowa w Żeglcach, Artur JasłowskiGim-nazjum w Świerzowej Polskiej, Krzysztof Krężałek - Gimnazjum
w Świerzowej Polskiej, Monika Szymczakowska - Gimnazjum w Świerzowej Polskiej, Piotr Brzeziński - Gimnazjum w Zręcinie, Katarzyna
Dołęgowska - Gimnazjum w Zręcinie, Bogusława Krzysik - Gimnazjum
w Zręcinie, Karolina Sznajder - Gimnazjum w Zręcinie, Magdalena
Gefert - Samorządowe Przedszkole w Zręcinie.
Urząd Gminy Chorkówka
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Uroczystość 120-lecia działalności Ochotniczej Straży
Pożarnej w Szczepańcowej

Z

a datę powstania jednostki przyjmuje się rok 1897, kiedy to
ówczesny Wójt wsi Jan Malik wraz z kilkudziesięcioma mieszkańcami z własnych funduszy zakupili sikawkę ręczną. Datę tę
ustalono w 1976 roku na podstawie ustnych przekazów żyjących wówczas najstarszych członków jednostki i mieszkańców wsi. Zebrane wtedy informacje zostały spisane na kartach kroniki jednostki i dały
podstawę do zorganizowania w 1977 roku pierwszego w OSP Szczepańcowa jubileuszu. Była to uroczystość 80-lecia działalności, połączona z nadaniem organizacji pierwszego sztandaru. Od tego momentu
tradycją w jednostce stało się organizowanie co 10 lat uroczystości
jubileuszowych z okazji okrągłych rocznic jej istnienia.
Dzień 2 września 2017 roku przeszedł do historii jednostki ze Szczepańcowej jako kolejna ważna data, tym razem uroczystych obchodów
120-lecia istnienia. Uroczystość zgromadziła wielu dostojnych gości,
a przede wszystkim druhen i druhów oraz członków młodzieżowych
drużyn pożarniczych szacownej jubilatki. Jubileuszowe świętowanie
rozpoczęła uroczysta msza święta w Kościele Parafialnym w Szczepańcowej, celebrowana przez kapelanów straży pożarnej pod przewodnictwem Krajowego Kapelana Strażaków ks.st.bryg.dr. Jana Krynickiego.
Homilię wygłosił kapelan Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie
ks. Paweł Samborski.
Druga część uroczystości odbyła się na placu przed budynkiem remizy
OSP. Powitania znamienitych gości, a także referat okolicznościowy,
przedstawiający rys historyczny OSP w Szczepańcowej przedstawił
Prezes jednostki druh Kazimierz Gładysz. W swym wystąpieniu zaznaczył m.in., iż jednostka w długim okresie swojej
działalności na stałe wpisała się w krajobraz
swej „małej Ojczyny”, była i jest nierozerwalnie
związana z życiem wsi i jej mieszkańców. Burzliwy rozwój jednostki datuje się od 1963 roku,
w którym to oddano nowy budynek remizy do
użytkowania i dyspozycji strażaków. Od 1995
roku OSP Szczepańcowa funkcjonuje w strukturach Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego. W 2009 roku przy OSP utworzona została Jednostka Operacyjno- Techniczna kat. II o szerokim zakresie podejmowanych działań ratowniczych. W okresie od
1963 roku do jednostki w Szczepańcowej trafiło łącznie 11 pojazdów różnych typów, w tym
7 fabrycznie nowych, które służyły i służą druhom do wypełniania swych niełatwych zadań,
głównie o charakterze operacyjno-technicznym. Średnio rocznie strażacy ze Szczepańcowej biorą udział w ok. 50 akcjach ratowniczo-gaśniczych.
W dniu jubileuszu120-lecia istnienia OSP
Szczepańcowa liczy 52 członków, w tym: 30
czynnych, 5 wspierających, 8 honorowych, 9
kobiecej drużyny pożarniczej, a także 16
członków młodzieżowych drużyn pożarniczych dziewcząt i chłopców. Zarząd jednostki
stanowi 9 druhów, w skład którego wchodzą:
Prezes-Kazimierz Gładysz, wiceprezes-Naczelnik-Maciej Nizianty, wiceprezes-Honorowy Naczelnik-Zbigniew Gładysz, zastępca
naczelnika-Paweł Hac, sekretarz-Jan Ziomek,

Orkiestra Dęta Miejsce Piastowe

Przedstawiciele władzy rządowej i samorządowej oraz służb mundurowych

Andrzej Koniecki - Wójt Gminy

Krzysztof Markiewicz - Z-ca Przew. Rady Gminy

skarbnik- Stanisław Marchewka, gospodarzRoland Liberacki oraz Marcin Guzik i Adam
Kurdziel.
Podczas uroczystości zasłużeni druhowie jednostki udekorowani zostali odznaczeniami
strażackimi. Złotym medalem „Za zasługi dla
pożarnictwa” odznaczeni zostali: Paweł Hac,
Krzysztof Markiewicz, Lucjan Szczur i Mieczysław Żywiec. Srebrnym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczony został Krzysztof Wiśniowski, a brązowym medalem
Adam Kurdziel. Odznaką „Strażak Wzorowy”
wyróżnieni zostali druhowie: Magdalena Hac,
Bartosz Kurdziel, Kamil Kurdziel, Roland
Liberacki, Mateusz Majkut, Natalia Matelowska i Maciej Nizianty. Ponadto, biorąc pod
uwagę staż społecznej działalności w szeregach
OSP 17 druhów otrzymało odznakę „Za wysługę lat”, natomiast 20 najmłodszych członków jednostki otrzymało złote i srebrne odznaki „ Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”.
Kapituła Orderu Świętego Floriana w Krakowie Złotym Krzyżem Zasługi Orderu Św. Floriana wyróżniła następujące osoby: nadbryg.
Bogdana Kuligę, dh.st.bryg. Kazimierza Gładysza, dh. Bolesława Krzywdę oraz st.bryg.
Krzysztofa Korca. Srebrnym Krzyżem Zasługi
Orderu Św. Floriana odznaczono: st.bryg. Mariusza Bieńczaka, dh. Zbigniewa Gładysza,
bryg. Pawła Gaja oraz mł.bryg. Krzysztofa
Marszałka. Dekoracji w imieniu Kapituły dokonał Małopolski Kapelan Strażaków
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ks.mł.bryg. Władysław Kulig w asyście
Krajowego Kapelana Strażaków ks. st.bryg.
Jana Krynickiego.
Zarząd OSP w Szczepańcowej z okazji jubileuszu przyznał okolicznościowe upominki
i listy gratulacyjne dla Pań: Marty Żołny- Sołtys wsi Szczepańcowa, Bożeny Kurdziel- Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi
Szczepańcowa, Marty Adamczyk- Przewodniczącej KGW w Szczepańcowej i Beaty Koreckiej- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczepańcowej. Okolicznościowe upominki i dyplomy wręczono także najmłodszym druhom
jednostki: Wiktorii Guzik i Mikołajowi Matelowskiemu.
Wśród dostojnych gości uroczystości znaleźli
się m.in.: Poseł na Sejm RP Joanna Frydrych,
Radny Sejmiku Województwa PodkarpaOdznaczenie Złotym Krzyżem Zasługi Orderu
ckiego Dariusz Sobieraj, Prezes Zarządu OdŚwiętego Floriana
działu Powiatowego ZOSP RP w Krośnie dh Jan Kilar, Komendant
Miejski PSP w Krośnie Mariusz Bieńczak wraz z kadrą oficerów z Komendy, Komendant Miejski Policji w Krośnie mł.insp. Leszek Buryła,
Starosta Krośnieński Jan Juszczak wraz z wicestarostą Adolfem Kasprzykiem oraz Dyrektorem - członkiem etatowym Zarządu Aleksandrem Mercikiem, władze samorządowe Gminy Chorkówka, w tym
wiceprzewodniczący Rady Gminy dh Krzysztof Markiewicz wraz z radnymi Edwardem Szwedo i Andrzejem Wierdakiem, Wójt Gminy
Andrzej Koniecki wraz ze swoim zastępcą Dariuszem Batorem i Sekretarz Gminy Wiolettą Klimek, generałowie służb mundurowych w tym:
nadbryg. Bogdan Kuliga, gen.bryg. Straży Granicznej Henryk Majchrzak, nadinsp. Józef Gdański, a także oficerowie PSP w st.spocz. z KW
PSP w Rzeszowie i byłej KW PSP w Krośnie. W uroczystości uczestniczyły także delegacje jednostek OSP wraz z pocztami sztandarowymi
z terenu Gminy Chorkówka. Dowódcą uroczystości był dh st.kpt. Janusz Litwin, a spikerem dh mł.asp. Adam Łukaszewski. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta OSP Miejsce Piastowe pod
batutą dh Miłosza Markiewicza. Z okazji jubileuszowego święta
uczestnikom uroczystości przygrywała kapela ludowa „Rymanowianie”.
Zarząd jednostki z okazji obchodów jubileuszu wydał okolicznościową
broszurę, przedstawiającą w sposób skrótowy działalność jednostki na
przestrzeni dziesiątków lat jej istnienia.
Goście w swych wystąpieniach wysoko ocenili działalność jednostki
OSP ze Szczepańcowej, złożyli podziękowania za pełną poświecenia,
humanitarną, społeczną służbę oraz życzyli dalszych sukcesów
w działalności statutowej. Kolejna, pięknie zorganizowana uroczystość
jubileuszowa w OSP Szczepańcowa przeszła do historii.
Prezes OSP w Szczepańcowej
Druh Kazimierz Gładysz

Rozpoczęcie Jubileuszu

Wręczenie Złotej odznaki Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej

Kapela Ludowa Rymanowianie

Wpisy do pamiątkowej księgi

Odznaczeni strażacy i członkowie MDP
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Sukcesy gminnych strażaków podczas zawodów
powiatowych w Odrzykoniu

24

września br. w Odrzykoniu odbyły się Powiatowe Zawody
Sportowo-Pożarnicze. Nie mogło zabraknąć tam również
naszych gminnych druhów, którzy te zawody mogą zaliczyć do bardzo udanych. Rywalizacja była zacięta i emocjonująca. Każda
z drużyn walczyła o najlepszy wynik. W kategorii MDP dziewcząt
drużyna z Chorkówki zajęła drugie miejsce, ustępując na podium
zawodniczkom z Iskrzyni. Także drugie miejsce wywalczyli Chłopcy
z MDP Kobylany. W tej kategorii najlepsi byli młodzi strażacy
z Iskrzyni. W grupie C Kobiet drugą pozycję wywalczyły panie z OSP

Kobylany (pierwsze miejsce zajęła Posada Dolna), natomiast w grupie
A Seniorów czwartą pozycję zajęli strażacy z OSP Leśniówka (podium
zdobyło OSP Sporne).
tekst: Urząd Gminy Chorkówka
Zdjęcia: GOK Chorkówka

MDP dziewcząt Chorkówka - miejsce II
OSP mężczyźni Leśniówka- miejsce IV (fot. krosno112.pl)

MDP chłopców Kobylany - miejsce II

OSP kobiety Kobylany - miejsce II

Szkolenie z zakresu ochrony środowiska
i przeciwdziałania zmianom klimatycznym

W

dniu 9 września w siedzibie Stowarzyszenia FIS w Zręcinie odbyło się szkolenie z zakresu ochrony środowiska
i przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Zajęcia
przeprowadziła Beata Fatyga. Wzięło w nich udział 41 uczestników.
Treścią szkolenia były tematy z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, rodzaju odpadów, regulacji prawnych. Omówione zostały zagadnienia segregacji odpadów: po co segregować i jak segregować,
z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych. Przedstawiono funkcjonowanie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz
film o niskiej emisji - jej skutkach dla zdrowia i środowiska. Poruszono
również tematykę odpowiedzialnych zakupów- czy bycie EKO jest
trudne, sposobów zagospodarowania odpadów komunalnych,
omówiono co to jest recykling - przykłady produktów z recyklingu.
Pokazano „życie śmieci” - jak długo rozkładają się odpady, a także
przedstawiono możli-wości zagospodarowania odpadów przez osoby

fizyczne. Zaprezentowano film Azbest opowiadający o jego wpływie na
nasze zdrowie. Omówiono nowoczesne systemy ogrzewania i sposoby
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pozyskiwania energii.
Grant zrealizowany został z „Europejskiego Funduszu Rolnego na
Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary
wiejskie”, poprzez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina

Nafty” i Stowarzyszenie Forum Inicjatyw Społecznych w Zręcinie.
Prezes Stowarzyszenia FIS w Zręcinie
Ewa Kłos

Rozmowa z Marią Żołną, przewodniczącą Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Monika Cisoń-Gierula: Jest Pani Przewodniczącą Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA). Od jak
dawna pracuje Pani w jej szeregach?
Maria Żołna: W komisji pracuje już 11 lat.
MCG: Czym zajmuje się Komisja?
MŻ: Komisja zajmuje się między innymi opiniowaniem zgodności
z uchwałami Rady Gminy lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu,
kontrolą przestrzegania przez sprzedawców posiadających zezwolenia
na sprzedaż alkoholu zasad i warunków korzystania z tych zezwoleń,
a mianowicie zakazu sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym czy
młodocianym, przestrzegania zakazu spożywania alkoholu na terenie
należącym do punktu sprzedaży, wyeksponowania wywieszek informacyjnych o szkodliwości picia alkoholu oraz zakazu reklamy napojów
alkoholowych. Komisja zajmuje się również prowadzeniem działań
zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które
w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.
MCG: W jaki sposób można zwrócić się do Państwa o pomoc, kto
może to zrobić. Jakie kroki należy przedsięwziąć by udać się do Komisji po pomoc?
MŻ: Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie wprowadza żadnych ograniczeń co do kręgu osób, które
mogą wystąpić do GKRPA o wszczęcie postepowania. Zawiadomienie
o problemie może zgłosić pracownik socjalny, policjant, nauczyciel czy
członek rodziny osoby uzależnionej.
MCG: Czy ludzie chętnie przyznają się do nałogu, czy wręcz przeciwnie nie widzą problemu?
MŻ: Pacjenci niechętnie przyznają się do nałogu uważając, że problem
ich nie dotyczy. Nie zdają sobie sprawy z rzeczywistego uzależnienia.
Nieleczona choroba alkoholowa prowadzi do wielu problemów zarówno zdrowotnych jak i społecznych. Wspomnę chociażby o rozkładzie
życia rodzinnego, w tym dramacie często uczestniczą dzieci osoby lub
osób uzależnionych. Alkohol jest przyczyną awantur domowych, przemocy, co zaś skutkuje założeniem „niebieskiej karty”. Inny problem to
uchylanie się od pracy osoby uzależnionej, co prowadzi do bezrobocia,
a w konsekwencji trudności finansowych. Jazda pod wpływem alkoholu,
która kończy się utratą prawa jazdy, wysokimi karami pieniężnymi czy
wypadkiem, w którym mogą ucierpieć osoby trzecie. Nie wspomnę już
o konsekwencjach zdrowotnych. Uzależnieni przeważnie uważają, że
z nałogiem poradzą sobie sami, bez pomocy specjalisty. Dopiero gdy
znajdą się na samym dnie, szukają pomocy.
MCG: Czy w naszej gminie duża jest skala uzależnień?
MŻ: Według mojego rozeznania skala alkoholizmu nie odbiega od
„średniej” z innych regionów kraju, ale zauważyłam z zaniepokojeniem,
że coraz więcej kobiet oraz młodych ludzi sięga po alkohol, głównie
piwo, które jest traktowane jako napój chłodzący.
MCG: Jak wygląda praca Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych?
MŻ: Na posiedzenia komisji w ciągu miesiąca zapraszamy 5-7 osób
zgłoszonych jako uzależnione od alkoholu. Po przeprowadzeniu z nimi
rozmowy rozpoznawczej, kieruje się je do psychologa. Badanie psycho-

logiczne pozwala ustalić stopień uzależnienia od alkoholu. Leczenie nie
jest przymusowe, o ile nie zagraża życiu i zdrowiu rodziny. Biegły może
jednak wskazać konieczność leczenia osoby. Jeżeli osoba uzależniona nie
podda się dobrowolnie leczeniu odwykowemu, Gminna Komisja lub
prokurator kieruje wniosek w tej sprawie do Sądu Rejonowego. Sąd może orzec o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w formie
postanowienia, a także zarządzić przymusowe doprowadzenie.
MCG: Czy na podstawie wieloletniego doświadczenia w pracy
w Komisji może Pani wskazać jak zaczyna się nałóg, jakie są jego
przyczyny?
MŻ: Pijący nałogowo usprawiedliwią się różnymi zewnętrznymi przyczynami, które dla nich samych są wiarygodne i uzasadnią ten stan,
w którym się znajdują. Zwykle nałogowe picie zaczyna się od tak zwanego picia kulturowego przy okazji spotkań towarzyskich, rodzinnych, wesel, imienin itd. Takie okazjonalne picie bardzo szybko może stać się lekarstwem na stres, samotność, smutek, lęk przed utratą pracy, na rodzinne problemy, na kłopoty finansowe. Powodów może być sporo. Mówi
się, że alkohol zabija. To nie są tylko puste slogany. Alkohol może stać się
przyczyną wielu poważnych chorób, wśród nich cukrzycy chorób wątroby, trzustki, może być przyczyną padaczki oraz wielu bardzo niebezpiecznych schorzeń. Alkohol wpływa nie tylko na osobę uzależnioną, zawsze cierpią także osoby z otoczenia. Awantury domowe, przemoc,
a w konsekwencji rozpad rodziny, wówczas najbardziej cierpią dzieci.
MCG: Uzależnienie od alkoholu jest przyczyną wielu dramatów
i cierpienia, zarówno osoby uzależnionej jak i jej otoczenia. Często
osoby, które żyją z uzależnionym tracą nadzieję na poprawę, na to że
ukochany tatuś, mama, syn, córka, dziadek, babcia czy po prostu dobry kolega pokona uzależnienie. Czy często zdarza się, że osoby pijące na dobre zostaną wyrwane ze szponów nałogu?
MŻ: Niestety bardzo rzadko się to zdarza, bo to trudna walka, zarówno
rodziny, otoczenia a przede wszystkim osoby uzależnionej. Jeżeli jedna
osoba na dziesięć przestaje pić, to już możemy mówić o sukcesie. Czasami zmiana pracy, otoczenia, to wszystko połączone z terapią prowadzoną przez terapeutę przynosi pozytywne efekty. Wszystko jest w głowie
uzależnionego.
NIE MOŻESZ ZMIENIĆ NIKOGO POZA SOBĄ!
MCG: Dziękuję za rozmowę.
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Zagraniczne szkolenia z Erasmus+

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie trwa realizacja
zadań w ramach zaplanowanego na 18 miesięcy projektu:
„Języki obce - uczymy nowocześnie i z pasją”, który jest częścią
programu Erasmus+. Uzyskanie dotacji unijnej na realizację założeń było
znacznym sukcesem, gdyż samodzielnie opracowany przez nauczycielki
projekt znalazł się na liście 152 zatwierdzonych, spośród 695 wnioskujących instytucji. Dzięki temu, w terminie od czerwca 2016 do października
2017 r. nauczycielki języków obcych: Anna Krzanowska-Wiśniowska i Karolina Sznajder zrealizowały łącznie sześć mobilności tj. wyjazdów na zagraniczne formy szkolenia dla kadry pedagogicznej. Gimnazjum w Zręcinie
stało się tym samym jedyną placówką oświatową z terenu powiatu krośnieńskiego, która uzyskała w zeszłorocznym konkursie wniosków środki unijne
na ten cel. Anna Krzanowska-Wiśniowska uczestniczyła w mobilnym kursie metodyczno-kulturoznawczym w Austrii, zdobywała cenne doświadczenie poprzez obserwację i prowadzenie zajęć w szkole językowej na Teneryfie
(tzw. job shadowing) i odbyła dwutygodniowy kurs języka angielskiego
w Dublinie.
Anglistka, Karolina Sznajder wyjechała na szkolenie metodyczne do
Barcelony, w marcu br. doskonaliła warsztat pracy i poznawała kulturę

Szkocji podczas kursu dla nauczycieli w Edynburgu, zaś w październiku tego roku uczestniczyła w dwutygodniowym szkoleniu z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii w nauczaniu języków obcych w angielskim Brighton. Oto relacja z dwóch ostatnich wyjazdów szkoleniowych.
Z wizytą na Szmaragdowej wyspie
W czerwcu br. brałam udział w kursie języka angielskiego zorganizowanym
przez szkołę The Horner School of English w Dublinie. Kurs składał się
z 92 godzin zajęć językowych i kulturowych oraz dwóch wycieczek z przewodnikiem. W ramach kursu odbyła się też wizyta w irlandzkiej szkole
połączona z omówieniem irlandzkiego systemu edukacji.
Zajęcia odbywały się w centrum Dublina w nowoczesnym i bardzo dobrze
wyposażonym budynku. Grupa, do której zostałam przydzielona składała
się z uczestników z Chin, Japonii, Brazylii, Szwajcarii, Włoch i Francji. Kurs
miał na celu doskonalenie umiejętności językowych oraz pogłębianie
wiedzy kulturowej. Pobyt w Dublinie umożliwił mi również zwiedzenie
okolic Dublina. Zajęcia były interesujące, przeprowadzane z naciskiem na
praktyczne zastosowanie poznanych struktur gramatycznych i słownictwa.
Każdy uczestnik otrzymał zestaw materiałów wykorzystanych podczas
kursu.

Kurs był bardzo cennym doświadczeniem, które wpłynęło pozytywnie na
poprawę biegłości posługiwania się językiem angielskim, nawiązanie międzykulturowych znajomości, poznanie historii i architektury Dublina oraz
innych miejsc w Irlandii. Dał on mi również możliwość nawiązania
znajomości z przedstawicielami szkół z innych państw europejskich, co
może zaowocować międzyszkolną współpracą.

Spacer angielskim wybrzeżem
Brighton to urocze miasto w południowej Anglii, położone tuż nad kanałem La Manche. To właśnie tę lokalizację wybrałam jako miejsce dwutygodniowego szkolenia dla nauczycieli. Kurs Teaching English with
Technology zaoferowała najlepsza lokalna szkoła językowa English Language Centre, gdzie wspólnie z nauczycielami z Chorwacji, Węgier,
Szwajcarii, Łotwy, a nawet z odległego Tajwanu uczestniczyłam w różnorodnych zajęciach.
W laboratorium informatycznym testowaliśmy nowe narzędzia i strony
internetowe pomocne w doskonaleniu wszystkich umiejętności językowych od słuchania, poprzez czytanie, pisanie i mówienie w języku angielskim. Wśród nowości znalazł się program Screenacastomatic do tworzenia
screencastów, przydatne aplikacje, m.in.: Quizzlet, Popplet, Padlet,
Thinglink, czy narzędzia do tworzenia i edycji grafiki, takie jak: Canva,
Wordart, Pizap, Kizoa oraz wiele innych.
Kurs w kraju angielskojęzycznym to dodatkowo szansa na „doszlifowanie”
własnego warsztatu językowego. Wykorzystywanie języka nie tylko na zajęciach ale także poza szkołą, w sytuacjach codziennych powoduje niebywały
wzrost kompetencji i pewności w posługiwaniu się nim. Kolejna zaleta wyjazdu to międzynarodowe znajomości i przyjaźnie oraz interesująca wymiana
doświadczeń zawodowych i kulturowych.
Niewątpliwym atutem było samo miasto i jego położenie - codzienny poranny spacer na zajęcia wzdłuż plaży dodawał chęci do działania. W samym
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Brighton miałam okazję zwiedzić egzotyczną rezydencję królewską Royal
Pavilion w stylu orientalnym, obserwować zachody słońca ze słynnego molo
Palace Pier czy podziwiać panoramę miasta z wysokości 160 metrów
z kapsuły nowoczesnej wieży widokowej i360. Podczas pobytu odwiedziłam także uniwersytecki Oxford, zamek królewski w Windsorze, znane
z kultu religijnego Canterbury i podziwiałam majestatyczne białe klify
Seven Sisters. Nawet pogoda podczas pobytu okazała się łaskawa i mało
„angielska”.

Ciekawe doświadczenia, interesujące pomysły i narzędzia pracy, a także
nowe znajomości i praktyka językowa to niezwykle cenne „pamiątki” ze
wszystkich zrealizowanych w projekcie zadań i mobilności. Zdobyta w ich
trakcie wiedza i umiejętności pozwolą na udoskonalenie warsztatu pracy
i dalszy rozwój zawodowy poprzez podejmowanie podobnych inicjatyw
w przyszłości.
K. Sznajder i A. Krzanowska-Wiśniowska
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie
więcej informacji na www.gimzrecin.pl

Z e-Twinning doTbilisi

W

okresie od 3 do 6 października
2017 r. uczestniczyłam w seminarium kontaktowym w Tbilisi.
Kursanci pochodzili z takich krajów jak: Francja, Niemcy, Gruzja, Słowacja, Ukraina, Turcja, Anglia, Azerbejdżan, Rumunia i Węgry. Po
przyjeździe zostaliśmy zakwaterowani w hotelu Blue Radisson ze wspaniałym zapleczem
szkoleniowym, w samym centrum miasta. Następnie udaliśmy się na zorganizowaną we
własnym zakresie wycieczkę w Góry Kaukaz,

problemu głodu w państwach partnerskich.
Podsumowując mój udział w tym wydarzeniu,
mogę szczerze przyznać, że był on dla mnie
cennym doświadczeniem, przede wszystkim ze
względu na zawarcie kontaktów z nauczycielami z różnych krajów oraz poszerzeniu
wiedzy na temat efektywnej pracy z wykorzystaniem platformy e-Twinning.
Anna Krzanowska-Wiśniowska
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie

gdzie przewodnik przedstawił nam najważniejsze miejsca tego regionu.
Kolejny dzień rozpoczął się rejestracją uczestników i powitaniem przez
przedstawicieli e-Twinning z Gruzji, Wielkiej Brytanii oraz przez panią
Minister Oświaty Gruzji. Następnie zostaliśmy podzieleni na międzynarodowe grupy, w ramach których należało zastanowić się nad planem
wspólnego projektu. W mojej grupie znaleźli się przedstawiciele Francji, Niemiec, Anglii i Gruzji. Zajęcia miały formę warsztatów, na których pracowaliśmy nad wspólnymi projektami, pod okiem wyszkolonej
kadry. Każdy nowo opracowany projekt kładł nacisk na metody pracy
z uczniami, które umożliwiają im bycie aktywnymi uczestnikami procesu kształcenia z wykorzystaniem Twinspace i narzędziami Web 2.0.
Przedstawiono nam narzędzia do tworzenia infografiki i „piktochart”.
Wieczorem wzięliśmy udział w wieczorze gruzińskim, gdzie przy
wspólnym biesiadowaniu i muzyce gruzińskiej mieliśmy możliwość zawarcia nowych znajomości.
Wraz z pozostałymi członkami grupy, do której zostałam przydzielona
opracowaliśmy projekt pod tytułem „Fair play”. Nasz projekt dotyczy

„AKTYWNA TABLICA” w gminnych szkołach

19

lipca br. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie
technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”.

13 września gmina za pośrednictwem Podkarpackiego Kuratora Oświaty złożyła, przedłożone przez dyrektorów szkół, do Wojewody Podkarpackiego wnioski o udzielenie wsparcia finansowego w 2017 r. w ramach Rządowego programu-„Aktywna tablica”. Wniosek gminy
uwzględniający 10 poniżej wymienionych szkół został rozpatrzony
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pozytywnie, w wyniku czego do końca 2017 r. szkoły zostaną
doposażone w sprzęt multimedialny, zgodny z ich zapotrzebowaniem.
Maksymalna kwota dofinansowania o jaką mogły wnioskować poszczególne szkoły to 14 000,00 zł. Biorąc pod uwagę wkład własny jaki gmina
była zobowiązana zabezpieczyć przystępując do realizacji projektu, to
każda ze szkół mogła sięgnąć w sumie po 17 500,00 zł.
Poniżej wykaz szkół wnioskujących o dofinansowanie w ramach programu wraz z rodzajem sprzętu oraz ogólną kwotą przypadającą na
sfinansowanie zadania:
- Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce - tablica interaktywna bez projektora - 2 szt., projektor - 2 szt., głośniki - 2 szt.,
wartość projektu -17.500,00 zł
- Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Chorkówce- tablica
z projektorem ultrakrótkoogniskowym - 2 szt., głośniki - 2 szt., wartość
projektu - 17.500,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Draganowej - tablica z projektorem ultrakrótkoogniskowym - 2 szt., głośniki - 2 szt., wartość projektu 17.500,00 zł.
- Szkoła Podstawowa w Kobylanach- tablica z projektorem ultrakrótkoogniskowym - 2 szt., głośniki - 2 szt., wartość projektu -17.500,00 zł
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kopytowej- tablica z projektorem ultrakrótkoogniskowym - 3 szt., głośniki - 3 szt., wartość projektu 17.500,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Leśniówce- interaktywny monitor dotykowy
o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali - 1 szt., wartość projektu 12.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Szczepańcowej - tablica z projektorem ultrakrótkoogniskowym - 2 szt., głośniki - 2 szt., wartość projektu 17.500,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Świerzowej Polskiej- tablica interaktywna bez
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projektora - 2 szt., projektor - 2 szt., głośniki - 2 szt., wartość projektu 17.500,00 zł
- Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Zręcinie- tablica z projektorem ultrakrótkoogniskowym - 1 szt., interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali - 1 szt., wartość projektu 17.500,00 zł
- Szkoła Podstawowa im. Karola Klobassy-Zrenckiego w Żeglcach - tablica z projektorem ultrakrótkoogniskowym - 2 szt., głośniki - 2 szt.,
wartość projektu -17 400,00 zł
Gmina Chorkówka w tym roku, w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 20172019 - „Aktywna tablica”, otrzyma dotację celową ze środków budżetowych w wysokości 132.919,49 zł, a zapewniając wkład własny
w wysokości 36.480,51 zł umożliwia szkołom zakup sprzętu na łączną
kwotę 169.400,00 zł.
Gabriela Nizianty
CUO Chorkówka

„Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu
w Gminie Chorkówka”

października br. na terenie Gminy Chorkówka w Szkołach
Podstawowych: Chorkówka, Draganowa, Faliszówka, Kobylany
i Kopytowa, rozpoczęły się zajęcia dodatkowe dla dzieci klas od
II do VII. Projekt pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chorkówka”, jest realizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20142020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. W trakcie trwania projektu stosowana jest zasada
równości szans poprzez zapewnienie równego dostępu do projektu
zarówno dziewczynkom jak i chłopcom. Wszystkie formy wsparcia
planowane w projekcie, są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
We wszystkich szkołach stosowane są powyższe zasady, o czym zostali
poinformowani również rodzice/prawni opiekunowie dzieci. Celem
głównym projektu jest podniesienie kompetencji 348 uczniów w zakresie nowoczesnych metod nauczania oraz właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy, a także podniesienie kompetencji zawodowych
60 nauczycieli z Gminy Chorkówka. Poszczególne szkoły przy
wykorzystaniu środków unijnych otrzymają odpowiedni sprzęt i wyposażenie, które będzie wykorzystywane podczas zajęć dodatkowych,
a także po zakończeniu realizacji projektu.
Aby podnieść kompetencje uczniów w szkołach będą prowadzone
dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, przyrody oraz matematykimetodą eksperymentu. Otrzymane wsparcie umożliwi rozwinięcie

kompetencji kluczowych oraz indywidualnych, a także wyrówna
dysproporcje edukacyjne.
Zajęcia typu korekcyjno-kompensacyjne, logopedia oraz gimnastyka
korekcyjna nie są w standardowej ofercie szkoły, należą do zajęć
specjalistycznych i w ramach projektu są one również oferowane
dzieciom. Matematyka („matematyka w kuchni”, „matematykainspiracje”) oraz zajęcia -młody informatyk - są to innowacyjne programy, które wykraczają poza treści nauczania określone w podstawie
programowej kształcenia ogólnego i łączą wiadomości z różnych
dziedzin.
Umiejętności nabyte przez nauczycieli w trakcie szkoleń będą wykorzystane przy prowadzeniu lekcji z wykorzystaniem zakupionego sprzętu.
Głównym założeniem programu jest stworzenie uczniom szkół
podstawowych warunków indywidualnego rozwoju, twórczego
myślenia, rozwijania zainteresowań jak również wspomaganie dzieci
w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym i społecznym.
Centrum Usług Oświatowych
Projekt realizowany przez Gminę Chorkówka w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego
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W

Sukces plastyczny uczniów
z Zespołu Szkół Publicznych

spaniała dwunastka ,,artystów” z Zespołu Szkół Publicznych w Kopytowej godnie zaprezentowała Gminę
Chorkówka w Konkursie Plastyczno - Ekologicznym
pt: ,,Odnawialne źródła energii” zorganizowanym przez Związek Gmin
Dorzecza Wisłoki (którego Gmina jest członkiem). Uczniowie zdobyli
cenne nagrody (markowe plecaki i inne wartościowe gadżety). 9 czerwca 2017 r. wraz z opiekunem Bożeną Pęcak laureaci konkursu uczestniczyli w pikniku ,,Bieg po słońce” w Ołpinach, gdzie odebrali nagrody.
Nagrodzeni ,,artyści” to: Grzegorz Torba, Tomasz Torba, Amelia
Leputa z klasy IV, Patrycja Smoleń, Julia Paszek - z klasy I gimnazjum,
Amelia Motyka z klasy II gimnazjum, Gabriela Kut z klasy I gimnazjum,
Ewa Wilk z klasy III gimnazjum, Oliwia Majka, Katarzyna Majcher,

Julia Czaja i Katarzyna Gierlicka - uczennice klasy VI.
Zespół Szkół Publicznych w Kopytowej

Narodowe Czytanie w Kopytowej

W

sobotę 2 września 2017 roku na terenie całej Polski miała
miejsce szósta edycja Narodowego Czytania pod Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej. Na tegoroczną
lekturę wybrano „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. W tym roku do
akcji ponownie przystąpiła Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Kopytowej.
Imprezę czytelniczą, zorganizowaną w Domu Ludowym w Kopytowej,
zainaugurował Włodzimierz Paluch - dyrektor szkoły, po czym uczestnicy wysłuchali prelekcji uczennic na temat genezy i problematyki
dramatu. Następnie w ludowej scenerii i weselnym klimacie wybrane

fragmenty dzieła zaprezentowali zaproszeni goście: Dariusz Bator zastępca Wójta Gminy Chorkówka, Włodzimierz Paluch - dyrektor
szkoły, ks. Jacek Pusztuk oraz mieszkańcy Kopytowej działający w Stowarzyszeniu Przyjazna Kopytowa i Akcji Katolickiej -Felicja Jaskółka,
Aleksandra Sitar, Ewa Ziemba, Stanisław Tabiś.
Po pięknej interpretacji wszyscy uczestnicy wydarzenia usiedli przy
wspólnym, „wiejskim” stole i degustowali weselne potrawy. Mamy
nadzieję, że ta wspaniała akcja czytelnicza wpisze się na stałe do
kalendarza imprez szkolnych i lokalnych.
Genowefa Więcek
Szkoła Podstawowa w Kopytowej

Uczennice kl. VII podczas występu

Uczestnicy i zaproszeni goście

I

Uczniowie z Kopytowej pielgrzymowali na Jasną Górę

dźmy naprzód z nadzieją! - pod tym hasłem odbyła się XVII
Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na
Jasną Górę. W tym roku do Częstochowy pielgrzymowało 44
uczniów naszej szkoły, z klasy VI, VII oraz II i III gimnazjum.
Blisko 15 tys. młodych ludzi i około 400 pocztów sztandarowych - reprezentantów wszystkich typów szkół, zgromadziło się na jasnogórskich wałach, by wspólnie modlić się i dziękować Bogu za dar objawień
Matki Bożej. Należy dodać, że rok 2017 jest rokiem jubileuszowym,
w którym przypada 300. rocznica koronacji Jasnogórskiego Obrazu
Matki Bożej jako Królowej Polski, 100. rocznica fatimskich objawień
Maryi oraz 140. rocznica objawień w Gietrzwałdzie.
Mszy świętej, poprzedzonej modlitwą różańcową, przewodniczył
biskup radomski Henryk Tomasik - krajowy duszpasterz Rodziny
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Szkół im. Jana Pawła II. W homilii biskup podkreślił, że to właśnie
dzieciom i młodzieży Matka Najświętsza przekazała swe przesłania
podczas objawień w Fatimie i Gietrzwałdzie, ponieważ umiłowała je
w szczególny sposób. Biskup Tomasik przytaczając słowa Jana Pawła II
„Cały Twój, Maryjo!”, zachęcał młodzież, by na wzór swego patrona
uczyła się właściwej postawy wobec Matki Bożej. Na zakończenie
odczytano Akt Zawierzenia Matce Bożej oraz list uczestników

spotkania do Ojca św. Franciszka.
Pielgrzymowanie na Jasną Górę jest dla nas szczególnym przeżyciem.
Wracamy stąd umocnieni w wierze, bogatsi duchowo i dumni, że
tworzymy wielką wspólnotę, jaką jest Rodzina Szkół im. Jana Pawła II.
Ewa Bal
Szkoła Podstawowa w Kopytowej

Uczniowie SP Chorkówka na II Festiwalu Nauki w Rzeszowie

U

czniowie klas IV -VII uczestniczyli w zorganizowanym przez
Fundację Wspierania Edukacji, z pomocą Urzędu Marszałkowskiego i Polską Agencją Kosmiczną, Festiwalu Nauki na
G2A Arena w Jasionce.
W pięknym obiekcie na 50 stanowiskach mieliśmy możliwość brać
udział w warsztatach i pokazach instytucji z regionu, a także z całej
Polski. Wykonywaliśmy doświadczenia pod okiem ekspertów oraz wykładowców uczelni wyższych. Podziwialiśmy prototypy różnych
maszyn, robotów i urządzeń wykonywanych przez studentów uczelni
technicznych. Festiwal pokazał, że nauka jest bardzo blisko nas, we
wszystkim co nas otacza i można się nią doskonale bawić odkrywając jej
tajemnice. Drugim etapem wycieczki było Prywatne Muzeum Techniki
i Militariów w Rzeszowie objęte patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca. Uczniowie mieli możliwość zobaczenia eksponatów, które używane były kilkadziesiąt lat temu. Uczniowie po raz pierwszy zetknęli się z samochodami i motocyklami , które już dawno nie
poruszają się po drogach, sprzętem AGD typu „Frania”, maszynami do
pisania, telefonami, telewizorami, adapterami i bardzo wieloma innymi
przedmiotami.

Eksponaty są zbierane przez pasjonatów i tworzą one w kilku pomieszczeniach całkiem spore zbiory. Uczestnicy usiedli za pulpitem tramwaju, z bliska obejrzeli czołg, samolot, wóz strażacki. Spotkanie z historią wywołało u wielu zwiedzających refleksję i odwołanie do stanu
techniki obecnie.
Małgorzata Prętnik
Szkoła Podstawowa w Chorkówce

„Bezpieczna droga do szkoły” - spotkanie pierwszoklasistów

S

potkanie 130 uczniów klas pierwszych szkół podstawowych
z terenu Gminy Chorkówka miało miejsce 12 października
2017r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce. W pierwszej części spotkania zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego
przedstawił dzieciom przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP w Krośnie młodszy aspirant Adam Łukaszewski, pełniący również funkcję
Komendanta Gminnego Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Chorkówce. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z wyposażeniem i warunkami technicznymi eksploatacji i używania samochodu
bojowego w różnych celach.
Gościliśmy również strażaków KM PSP w Krośnie, którzy przekazali
dzieciom informacje o ich pracy, zadaniach związanych z zabezpieczaniem zdarzeń drogowych, pożarów, powodzi i działaniach profilaktycznych. W drugiej części spotkania pierwszoklasiści zapoznali się z zasa-

dami poruszania po drogach publicznych, które przedstawili funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Krośnie w osobach asp. szt.
Agnieszka Surmacz i podinspektor Zenon Stanisz. Zaprezentowane zostało również widowisko profilaktyczno - edukacyjne pt.”Bezpieczna
droga do szkoły” w wykonaniu aktorów ze Studia „Szafir” z Krosna. Na
zakończenie wszystkim pierwszoklasistom zostały wręczone opaski
odblaskowe ufundowane przez organizatora - Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce oraz naklejki „Bezpiecznie Tu i Tam” ufundowane
przez KMP w Krośnie.
Spotkanie zorganizowano w ramach realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Spotkanie pierwszoklasistów

Pamiątkowe zdjęcie z komendantem gminnym

GOK Chorkówka

Wydarzenia kulturalno-sportowe
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Eliminacje Gminne Konkursu Polskiej Pieśni Patriotycznej
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liminacje Gminne Konkursu Polskiej Pieśni Patriotycznej
odbyły się 26 października w Gminnym Ośrodku Kultury
w Chorkówce. W konkursie udział wzięli uczniowie szkół podstawowych klas 4-6 oraz klasy 7 SP i gimnazja: ZSiP Bóbrka, ZS Chorkówka, SP Kobylany, SP Faliszówka, SP Kopytowa, ZS Świerzowa P., SP
Zręcin oraz gimnazjaliści ze Zręcina i z Kopytowej. Komisja konkursowa w składzie: ks. Stanisław Babiarz, Jolanta Przybyła z Wydziału
Promocji Starostwa Powiatowego w Krośnie i Bogusław Pacek - dyrektor GOK w Chorkówce przyznała następujące miejsca:
kat. klasy IV-VI SP: I miejsce: Lilianna Wyczesany (SP Zręcin), II
miejsce ex aequo: Zuzanna Szydło (ZSiP Bóbrka) i Weronika Wietecha
(SP Kobylany), III miejsce ex aequo: Anna Kopacz (SP Kobylany) i Aleksandra Wierdak (SP Kobylany).

Kat. klasy VII SP i gimnazja: I miejsce ex aequo: Daria Samborowska
(Gimn. Zręcin) i Adam Gonet (Gimn. Zręcin), II miejsce: Gabriela
Zając (ZS Świerzowa P.), III miejsce: Emilia Wierdak (SP Kobylany)
Laureaci etapu Gminnego Konkursu otrzymali nagrody książkowe
i pamiątkowe dyplomy. Uczestnicy, którzy zajęli miejsca I-III będą
reprezentować naszą Gminę na etapie powiatowym, który w tym roku
odbędzie się 6 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce.
Wszyscy laureaci wystąpią również podczas Gminnych Obchodów
Narodowego Święta Niepodległości, które odbędą się 12 listopada
2017r. w Bóbrce.
GOK Chorkówka

Uczestnicy w kat. kl. IV - VI SP oraz komisja konkursowa

Uczestnicy w kat. kl. VII SP i Gimnazjów

XII Biesiada Kół Gospodyń Wiejskich w Bóbrce, 80 - lecie KGW
Bóbrka, 20 - lecie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bóbrka,
10 - lecie Zespołu Śpiewaczego „Bobrzanie”

D

ata 21 października 2017 r. wpisała się do bogatej tradycji wydarzeń kulturalnych w miejscowości Bóbrka. Uroczystości
jubileuszowe rozpoczęły się Mszą Św., odprawioną przez ks.
Stanisława Babiarza - proboszcza Parafii Bóbrka. Dalsza część uroczystości miała miejsce w sali Domu Ludowego w Bóbrce - XII Biesiada Kół
Gospodyń Wiejskich, połączona z 80 - leciem KGW Bóbrka, 20 - leciem
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bóbrka i 10 - leciem Zespołu Śpiewaczego
„Bobrzanie”. Uczestników spotkania powitał Bogusław Pacek - dyrektor GOK-u, Wanda Lula - przewodnicząca KGW Bóbrka, Stanisław
Czarnota - prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bóbrka oraz Maria
Chłap - kierownik Zespołu Śpiewaczego „Bobrzanie”.
Podziękowania organizacjom obchodzącym jubileusze złożył Dariusz
Sobieraj - Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, który wystosował okolicznościowy list gratulacyjny. Kolejne życzenia przekazał

Aleksander Mercik - Dyrektor, etatowy członek Zarządu Starostwa
Powiatowego w Krośnie oraz Kazimierz Gładysz - Przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego i Grażyna Ostrowska - inspektor w Biurze
Promocji Starostwa Powiatowego. Okolicznościowe grawertony wręczył Andrzej Koniecki - Wójt Gminy Chorkówka i Krzysztof Markiewicz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Chorkówka. Dyplomy i podziękowania złożyła również Irena Soboń - przewodnicząca Regionalnej Rady Kobiet oraz Roman Piłat - prezes Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych z siedzibą w Jaśle, Teresa Niziołek i Zofia Trybus z PODR
w Boguchwale z/s w Krośnie oraz delegacje KGW i stowarzyszeń uczestniczące w spotkaniu. Symboliczne upominki wręczył także Bogusław
Pacek i Małgorzata Foremny. Uczestnikami Biesiady były delegacje
wszystkich piętnastu Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Chorkówka, radni Gminy Tadeusz Malik i Andrzej Wierdak, prezesi stowarzyszeń oraz zasłużone działaczki KGW w Bóbrce, członkowie stowa-

Od lewej: B. Pacek, W. Lula, S. Czarnota, M. Chłap

Zespół Wokalno Teatralny działający przy GOK Chorkówka

16

Wydarzenia kulturalno-sportowe

rzyszenia i członkinie zespołu śpiewaczego. Za społeczną działalność,
zaangażowanie i pracę w KGW Bóbrka, w stowarzyszeniu i zespole
„Bobrzanie” podziękowania otrzymały osoby, które czynnie uczestniczyły i działają obecnie w pracach poszczególnych organizacji w miejscowości Bóbrka. Wręczono im dyplomy, podziękowania i symboliczne
róże ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury. Na scenie wystąpił
zespół wokalno - teatralny, działający przy GOK-u przedstawiając
w pierwszej części występu widowisko obrzędowe, ukazujące życie na
wsi. Natomiast w drugiej części zespół zaprezentował barwne wido-

wisko piosenek i tańców romskich. Wystąpił również Zespół Śpiewaczy
„Bobrzanie” z towarzyszeniem Kapeli Ludowej „Ropiorze”. Biesiada
przebiegła w miłej i sympatycznej atmosferze przy dźwiękach zespołu
muzycznego „Nono”.
Składamy podziękowania wszystkim osobom, które w jakikolwiek
sposób przyczyniły się i brały udział w przygotowaniu uroczystości.

Kapela Ludowa „Ropiorze”

Tort Jubileuszowy

Zespół Śpiewaczy „Bobrzanie”

Członkinie KGW Bóbrka działające w latach ubiegłych

Występ Zespołu Śpiewaczego „Bobrzanie”

KGW Bóbrka - obecny skład

Przewodniczące KGW i członkinie stowarzyszeń

Członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bóbrka

tekst GOK Chorkówka
fot. Urząd Gminy Chorkówka

