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w Sulistrowej. O tym zadaniu także pisaliśmy 
w poprzednim wydaniu „Głosu Chorkówki”. 
Tak, że wspomnę tylko o tym, że jego koszt to 
5.811.397,09 zł. Tu w części wydatków party-
cypowała gmina Dukla, która współfinansowała 
budowę oczyszczalni. 
W bieżącym roku wykonano także zadania zwią-
zane z termomodernizacją budynków wielofun-
kcyjnych: w Chorkówce za kwotę 202.516,16 zł 
i w Zręcinie gdzie koszt wyniósł 394.610,56 zł. 
Ponadto wykonano termomodernizację budyn-
ku szkoły w Kopytowej za kwotę 672.546,41 zł. 
Na ten cel także pozyskaliśmy dofinansowanie.  
MCG: To zapewne nie wszytko co się w gminie 
działo? 
AK: Na wydatki złożyły się także mniejsze, ale 
równie ważne zadania takie jak: montaż klimaty-
zacji w domach ludowych w Zręcinie za kwotę 
26.959,25 zł i w Kobylanach za 26.959,16 zł. 

W Kopytowej wykonano klimatyzację oraz podwieszany sufit za kwotę 
167.900 zł. Ponadto, wybudowano parking przy Domu Ludowym
w Draganowej za kwotę 9.208,40 zł. W Domu Strażaka w Sulistrowej 
jest wykonywany montaż drzwi, a także remont posadzki, koszt tych 
zadań to 18.816,54 zł. Remontowaliśmy także oświetlenie uliczne 
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Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania 
skrótów, korekt, edycji nadesłanych materiałów, 
a także publikacji materiałów w dogodnym dla 
redakcji czasie i kolejności.

Monika Cisoń-Gierula: Czy nie będzie prze-
sadą jeśli zaczniemy wywiad od stwierdzenia, 
że jest się czym chwalić w tym roku?
Andrzej Koniecki: Myślę, że to powód do rado-
ści. Zamykamy kolejny rok i uważam, że rzeczy-
wiście jest się czym pochwalić. Jak co roku stara-
my się jak najwięcej zrobić. Robimy tyle, na ile nas 
stać. Uważam, że efektywnie wykorzystujemy 
środki budżetowe, a także te, które pozyskujemy 
z zewnątrz. 
MCG: Proszę powiedzieć o najważniejszych 
zadaniach w sferze gospodarczo-inwesty-
cyjnej. 
AK: Dwie najbardziej kosztowne inwestycje to 
oczywiście kontynuacja budowy sieci kanaliza-
cyjnej, którą ze względu na spore koszty wykonu-
jemy etapami. W poprzednim wydaniu „Głosu 
Chorkówki” informowaliśmy o tym, że zakoń-
czyliśmy już procedury związane z wyłonieniem 
wykonawców, którzy zajmą się przebudową budynku hydroforni
w Kobylanach, a także budową 15 km sieci kanalizacyjnej. Koszt tej 
inwestycji to 4.106.520,76 zł. Oczywiście na ten cel staraliśmy się 
pozyskać środki zewnętrze i udało się. 
Kolejna inwestycja, to budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji 

Kilka słów o inwestycjach na terenie Gminy Chorkówka. 
Rozmowa z Wójtem Andrzejem Konieckim 

Boże Narodzenie to wyjątkowy czas. Wówczas stajemy się le-
psi, bardziej życzliwi dla innych. Częściej myślimy 
o bliskich, odrywamy się od spraw codziennych by dłużej 

pobyć razem. To także czas pojednania z tymi, z którymi w ciągu roku 
było nam nie po drodze. 
Życzymy Państwu aby ten świąteczny nastrój pozostał w waszych 
sercach jak najdłużej. Niech wszystkie dni Nowego Roku będą tak 
radosne i pełne wzajemnego zrozumienia jak ten czas świąteczny.

Andrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka 
wraz z pracownikami UG Chorkówka 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Mieszkańcom 
naszej gminy  wszystkiego co najlepsze. W tych wyjątkowych 
dniach pragniemy życzyć zdrowia, wszelkiej pomyślności 

i rodzinnej atmosfery. Niech opłatek, którym dzielimy się przy  
wigilijnym stole będzie symbolem miłość i pojednanie. Zaś Nowy Rok, 
niech  sprzyja  planom i marzeniom. 

Maciej Sekuła Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka
Radni Gminy Chorkówka 



również siłownia zewnętrzna. Oczywiście obiekt będzie oświetlony 
i monitorowany. Teren wokół także zostanie zagospodarowany. Koszt 
tego zadania to 7.240.000,00 zł ale i na to zadanie pozyskaliśmy spore 
dofinansowanie. 
MCG: Ile i od kogo Gmina uzyskała środków zewnętrznych?
AK: Gmina stara się pozyskiwać jak najwięcej środków zewnętrznych. 
To doskonała alternatywa dla wielu przedsięwzięć, których bez pozys-
kanych środków nie moglibyśmy zrealizować lub realizowalibyśmy 
znacznie dłużej. W bieżącym roku otrzymaliśmy 230.355,24 zł
z RPO WP na lata 2014-2020 na realizację projektu partnerskiego 
dotyczącego rozwoju transportu niskoemisyjnego. O szczegółach tego 
projektu możecie poczytać Państwo na kolejnych stronach i na naszej 
stronie internetowej. O dofinansowanie aplikowaliśmy w poprzednim 
roku, ale w tym je otrzymaliśmy. Także w ubiegłym roku złożyliśmy 
wniosek o dofinansowanie zadania związanego z termomodernizacją 
budynku SP w Kopytowej. Zadanie zrealizowaliśmy w tym roku, a na 
ten cel uzyskaliśmy 667.251,74 zł dofinansowania także w ramach 
RPO WP na lata 2014-2020. I trzeci ubiegłoroczny wniosek, z którego 
środki pozyskaliśmy w bieżącym roku to Opracowanie Lokalnego 
Programu Rewitalizacji Gminy Chorkówka, opiewał na kwotę 
29.106,00 zł, którą także otrzymaliśmy. W tym roku z sukcesem 
wnioskowaliśmy także o środki na takie zadania jak budowa sieci kana-
lizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przebudowa budynku hydro-
forni w Kobylanach - na to zadanie podpisaliśmy umowę o dofinanso-
wanie w ramach PROW na lata 2014-2020 na kwotę 1.998.469,00 zł. 
Także w tym roku podpisaliśmy umowę na dofinansowanie instalacji 
energii odnawialnej dla gospodarstw domowych, wysokość tego 
dofinansowania to 5.168.617,25 zł (w ramach RPO WP na lata 2014-
2020, „Czysta energia”). Ministerstwo Sportu przyznało nam z Fundu-
szu Rozwoju Kultury Fizycznej dofinansowanie w wysokości 
688.966,00 zł na budowę stadionu lekkoatletycznego, który powstanie 
w ramach budowy kompleksu boisk. Dodatkowo także na rozwój po-
nadlokalnej infrastruktury sportowej z Ministerstwa Sportu otrzyma-
liśmy 2.065.300,00 zł  na budowę trzech boisk. W ramach wsparcia 
rozwoju lokalnego gmina pozyskała 158.814,00 zł na budowę sceny 
plenerowej, która stanie obok kompleksu boisk. 
Kolejne środki zewnętrze to 801.910,20 zł na projekt „Rozwój kompe-
tencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chorkówka. To projekt 
dedykowany szkołom, skierowany zarówno do uczniów jak i grona 
pedagogicznego.  
W tej chwili na etapie oceny merytorycznej jest wniosek na budowę 
i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów. Dofinansowanie, 
o które wnioskujemy wynosi 585.529,63 zł. W sumie daje to kwotę 
ponad 12 mln zł. Myślę, że to dobry wynik. Oczywiście nadchodzi 
kolejny rok, kolejne wyzwania i możliwości, z których będziemy starali 
się jak najlepiej skorzystać. 
MCG: Dziękuję za rozmowę.  
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w Chorkówce za kwotę 23.409,03 zł. 
Oczywiście to nie wszystkie zadania wykonywane przez gminę. Jest 
także sporo drobniejszych remontów budynków użyteczności 
publicznej. Nie należy pomijać także utrzymania i remontu dróg. 
Każdego roku wiosną remontujemy drogi gminne. Teraz przed nami 
okres zimowy. To spore wydatki związane z utrzymaniem w należytym 
stanie dróg, tak by kierowcy mogli bezpiecznie się po nich poruszać. To 
także dbanieo chodniki wzdłuż tych dróg. 
MCG: Zapytam o to co dzieje się na placu przy Urzędzie Gminy. 
Wielu pyta: Czy wy tam stadion olimpijski budujecie?
AK: Nie stadion olimpijski, ale będzie to nowoczesny i mam nadzieję 
często użytkowany obiekt sportowy. O tym zadaniu także już pisaliśmy
i mówiliśmy. Dlatego tylko dla przypomnienia powiem, że będzie to 
kompleks boisk sportowych, w ramach którego powstanie bieżnia 
400m ze skocznią w dal i do trójskoku, skocznia wzwyż i rzutnia do 
pchnięcia kulą. Wewnątrz bieżni wykonane zostanie boisko do piłki no-
żnej z nawierzchnią z trawy sztucznej. Wykonane zostanie również bois-
ko wielofunkcyjne do gry w piłkę ręczną, siatkową, tenisa i mini koszy-
kówki, budynek dla sportowców z węzłami sanitarno - szatniowymi. 
Przy boisku piłkarskim zamontowane zostaną dwie trybuny, każda na 
109 miejsc siedzących. Przy boisku wielofunkcyjnym ustawione będą 
dwie trybuny, każda na 28 miejsc. Na terenie kompleksu powstanie 

Budynek hydroforni w Kobylanach - przed remontem

Szkoła Podstawowa w Kopytowej po termomodernizacji

Budynek wielofunkcyjny w Chorkówce po remoncie 



wane w przypadku wystąpienia gołoledzi. 
W sezonie zimowym 2017/2018 tak jak to by-
ło w latach poprzednich utrzymywaniem dróg 
gminnych na terenie gminy Chorkówka zaj-
mują się firmy, z którymi zostały zawarte umo-
wy na utrzymanie dróg.
Odpowiedzialnym za każdą z miejscowości 
jest sołtys danego sołectwa. Interwencję 
w sprawie wykonania odśnieżania, czy też po-
sypywania należy zgłaszać do sołtysa miejsco-
wości, której dotyczy interwencja, na numery 
telefonów, które zostały podane na stronie 
Urzędu Gminy Chorkówka w zakładce Sołe-
ctwa. Sołtysi poszczególnych miejscowości 
decydują o kolejności użycia sprzętu.
Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg 
gminnych z ramienia Urzędu Gminy prowadzi  
inspektor  Stanisław Lula, tel. 134386952 
czynny  w godzinach  pracy Urzędu.

Urząd Gminy Chorkówka

4 Aktualności

odmiotami realizującymi projekt są: Gmina Miasto Krosno - Lider oraz PPartnerzy w Projekcie:  Gmina Chorkówka, Gmina Korczyna, Gmina 
Krościenko Wyżne, Gmina Miejsce Piastowe  i Gmina Wojaszówka.

Realizacja projektu zakłada zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego 
transportu miejskiego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno 
poprzez rozwój i integrację systemów publicznego transportu zbiorowego.
W ramach projektu zaplanowana jest realizacja następujących działań:
1. Na terenie Miasta Krosna:  Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego,  •
dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz spełniającego normę 
emisji spalin Euro VI,  w tym: 11 sztuk autobusów miejskich, niskopodłogo-
wych (LF) z napędem hybrydowym, spalinowo - elektrycznym; 8 sztuk autobu-
sów miejskich, niskopodłogowych (LF) o napędzie spalinowym; 2 sztuki auto-
busów klasy MINI, niskowejściowych (LE) o napędzie spalinowym.
• Doposażenie 22 sztuk taboru autobusowego, eksploatowanego przez 
Operatora publicznego transportu zbiorowego MKS Sp. z o.o. Krosno 
w elementy systemu informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego.
• Wyposażenie zajezdni autobusowej MKS Sp. z o.o. Krosno do obsługi 
dynamicznej informacji pasażerskiej i cyfrowego monitoringu wizyjnego.
• Zakup 3 biletomatów stacjonarnych i przebudowa 3 zatok autobusowych.
• Zakup i montaż 56 sztuk wiat autobusowych (część wiat wyposażona w mo-
nitoring oraz tablice elektroniczne prezentujące rozkład jazdy w czasie 
rzeczywistym).
2. Na terenie Gminy Chorkówka:  Przebudowa 13 oraz budowa 6  •
przystanków w miejscowościach: Świerzowa Polska, Zręcin, Żeglce, Chor-
kówka oraz Szczepańcowa.
3. Na terenie Gminy Korczyna:  Przebudowa drogi gminnej polegającej na  •
budowie zatoki autobusowej i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 991 Lutcza-
Krosno polegająca na budowie zatoki autobusowej oraz przebudowie zatoki 

„Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno”

autobusowej wraz z elementami towarzyszącymi.
• Zakup i montaż 5 wiat przystankowych i elektronicznej tablicy prezentującej 
rozkład jazdy w czasie rzeczywistym.
4. Na terenie Gminy Krościenko Wyżne: Zakup i montaż 12 przystanków  • 
publicznego transportu zbiorowego oraz budowa 1 przystanku.
5. Na terenie Gminy Miejsce Piastowe: Przebudowa drogi powiatowej nr  • 
2004R - budowa zatoki autobusowej przy budynku stacji kolejowej w miejsco-
wości Targowiska.
• Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” wraz z budową zjazdu publicznego z drogi 
gminnej nr 114974R oraz przebudową drogi gminnej nr 114974R w miejsco-
wości Targowiska.
• Przebudowa drogi powiatowej nr 1959R w miejscowości Głowienka wraz 
z utwardzeniem powierzchni gruntu - budowa przystanku autobusowego.
• Przebudowa drogi powiatowej nr 1976R w miejscowości Głowienka, w tym: - 
przebudowa istniejącego parkingu.
6. Na terenie Gminy Wojaszówka:  Budowa parkingu „Parkuj i jedź” wraz  •
z wiatą przystankową w miejscowości Wojaszówka.
• Budowa dwóch zjazdów publicznych z drogi powiatowej nr 1941R Woja-
szówka - Łączki Jagiellońskie w miejscowości Wojaszówka wraz z przebudową 
drogi powiatowej nr 1941R na odcinku od km 0+335 do km 0+400.
• Budowa i przebudowa przystanków autobusowych (wiat) - 39 szt., wykonanie 
miejsc postojowych dla rowerów (Bike & Ride) - 8 szt.
Wartość projektu ogółem - 38.547.566,70 zł, wydatki kwalifikowane - 
32.136.925,54  zł. Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 27.316.386,63 zł (85% wydatków 
kwalifikowanych). Wkład własny - 11.231.180,07 zł.

Urząd Miasta Krosno

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V. Infrastruktura 
komunikacyjna, Działanie 5.4 Niskoemisyjny transport miejski na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPPK.05.04.00-18-0002/16-00 z dnia 26.04.2017 r.

tys. zł kosztował samochód po-
żarniczy zakupiony przez Gminę 
Chorkówka na wyposażenie dla 

OSP Machnówka. Pojazd to Iveco w zabudo-
wie kontenerowej, rok produkcji 2010, poj. 
2,3 l diesel, zarejestrowany na 6 osób. Koszt za-
kupu w całości został pokryty z budżetu Gmi-
ny Chorkówka.

Urząd Gminy Chorkówka

Samochód 
pożarniczy dla 

OSP Machnówka

71
imowe utrzymanie dróg gminnych to Zprzede wszystkim zapewnienie ich 
użytkownikom jak najlepszych wa-

runków, poprzez między innymi odśnieżanie 
jezdni. Odśnieżanie uzależnione będzie od 
intensywności opadów śniegu. W przypadku 
występowania gołoledzi drogi posypywane 
będą mieszanką piasku i soli, która wyelimi-
nuje lub ograniczy śliskość powierzchni drogi. 
Natężenie akcji zimowej uwarunkowane 
będzie wielkością ruchu drogowego na po-
szczególnych drogach gminnych dojazdo-
wych do dróg o wyższej kategorii (powiato-
wych). 
Usuwanie śliskości i gołoledzi prowadzone 
będzie głównie w obrębie skrzyżowań z inny-
mi drogami, na odcinkach o pochyleniu po-
dłużnym powyżej 4%, w obrębie przystanków  
autobusowych i w innych miejscach wyzna-
czonych przez Zarządcę drogi. Posypywanie 
jezdni na całej szerokości będzie praktyko-

Zimowe utrzymanie dróg
w Gminie Chorkówka 
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ubię ludzi to hasło tegorocznej akcji "Szlachetna paczka", w którą już Lpo raz drugi wspólnie z Samorządowym Przedszkolem w Zręcinie 
włączyło się Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie oraz organiza-

cje w nim działające: Samorząd Uczniowski, Spółdzielnia Uczniowska oraz 
Szkolne Koło Caritas. Głównym założeniem akcji jest idea przekazywania 
bezpośredniej pomocy osobom potrzebującym. W ramach Szlachetnej 
Paczki docieramy z pomocą do rodzin najbardziej potrzebujących, w szcze-
gólności do rodzin wielodzietnych, oraz do osób starszych i samotnych.
Tym razem nasza uwaga skierowana była na wielodzietną rodzinę z czwórką 
małych dzieci. Dzięki ofiarności pracowników, uczniów i rodziców udało 
się zakupić piec węglowy o który prosiła rodzina, a także żywność, środki 
czystości, odzież, obuwie i zabawki. Ogromnie cieszy nas fakt, że potrafimy 
się dzielić tym, co mamy. Dowodem na to jest zebrana suma pieniędzy oraz 
duża ilość przyniesionej odzieży, słodyczy, zabawek a nawet mebli. Wszy-
stkie dary zostały spakowane przez przedszkolaki oraz uczniów i praco-
wników Szkoły. Bardzo dziękujemy najmłodszym za wielkie serce i uś-
miech. W sumie udało się skompletować 39 kartonów, które do sztabu 
"Szlachetnej paczki" dostarczyli członkowie OSP ze Zręcina, za co składamy 
im szczególne podziękowanie. 
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie 
Szlachetnej Paczki: za bezinteresowność, wysiłek i życzliwość, które 

Szlachetna Paczka w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie 
towarzyszyły przygotowywaniu prezentów.  
Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy Szkoły i Uczniowie naszego 
Gimnazjum oraz Samorządowego Przedszkola w Zręcinie - swoim zaanga-
żowaniem pokazaliście, że jesteście pełni wrażliwości. Dziękujemy za 
współpracę. Mamy nadzieję, że ta postawa jest dla Was źródłem ogromnej 
radości i satysfakcji bo „człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz 
przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi."

Katarzyna Rucyk
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie

 grudnia br. w sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury 7odbyło się uroczyste podsumowanie projektu z zakresu edukacji 
ekologicznej i wręczenie nagród laureatom konkursu fotografi-

cznego „Pejzaże dorzecza Wisłoki” organizowanego przez Związek 
Gmin Dorzecza Wisłoki.
W ramach konkursu wpłynęło łącznie 168 prac z 92 szkół podstawo-
wych, gimnazjów oraz szkół średnich z terenu 22 gmin należących do 
Związku. Celem konkursu było zachęcenie dzieci i młodzieży do zainte-
resowania się środowiskiem przyrodniczym dorzecza Wisłoki i zapre-
zentowania na fotografiach piękna tego obszaru oraz ciekawych miejsc 
przyrodniczych.
W konkursie nagrodzone zostały prace uczennic z gminy Chorkówka. 
Apolonia Worosz z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie została 
laureatką eliminacji gminnych w kategorii gimnazja i szkoły średnie. 
Natomiast fotografia Zuzanny Szydło z Zespołu Szkół i Placówek 
w Bóbrce została wyróżniona w kategorii szkoły podstawowe.
Nagrody i wyróżnienia ufundowane ze środków Związku Gmin Dorze-
cza Wisłoki wręczyli przedstawiciele Związku oraz burmistrzowie i wój-

Pejzaże dorzecza Wisłoki
towie Gmin Związku. Wszystkim laureatom pogratulował Przewodni-
czący Zarządu ZGDW Andrzej Czernecki. 

Dorota Prętnik
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie

undacja Rozwoju Demokracji Lokalnej ogłosiła wyniki FRankingu Gmin Podkarpacia 2016. Gmina Chorkówka zajęła 
19 miejsce i tym samym znalazła się w pierwszej dwudziestce na 

157 przebadanych samorządów. Jak możemy przeczytać na stronie Fun-
dacji „Ideą Rankingu Gmin Podkarpacia jest wyłonienie i promowanie 
gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodar-
czego na terenie woj. podkarpackiego. Wyniki Rankingu oparte zostały 
o dane statystyki publicznej za 2016 r., zebrane i przeanalizowane przez 
Urząd Statystyczny w Rzeszowie”. Ocenie poddawane są wszystkie gmi-
ny województwa podkarpackiego z wyłączeniem miast na prawach 
powiatu: Rzeszowa, Przemyśla, Tarnobrzega i Krosna. Patronaty hono-
rowe nad Rankingiem objęli: Marszałek Województwa Podkarpac-
kiego, Wojewoda Podkarpacki oraz Dyrektor Urzędu Statystycznego.

Gmina Chorkówka zajęła 19 miejsce w Rankingu Gmin 
Podkarpacia 2016

Metodą oceny poziomu rozwoju gminy jest syntetyczny wskaźnik 
rankingowy wyliczony w oparciu o 11 wskaźników mierzących m.in.: 
dochody własne na mieszkańca, wydatki majątkowe inwestycyjne na 
mieszkańca, wydatki na administrację publiczną na mieszkańca, 
budżety środków europejskich na mieszkańca, podmioty gospodarcze 
zarejestrowane w rejestrze REGON na 1 tys. mieszkańców, udział 
ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem, saldo migracji na 
1 tys. mieszkańców, wydatki majątkowe inwestycyjne na gospodarkę 
komunalną i ochronę środowiska na 1 mieszkańca, czytelnicy bibliotek 
publicznych na 1 tys. mieszkańców, przyrost naturalny na 1 tys. 
mieszkańców, zadłużenie gmin na dochód ogółem.

źródło Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 
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Nie zagubić talentu
rogram wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży z Podkar-Ppacia - „Nie zagubić talentu” - realizowany jest przez Zarząd 
Województwa Podkarpackiego już od dziesięciu lat. W całości 

finansowany jest z budżetu Województwa Podkarpackiego, a jego adre-
satem jest uzdolniona młodzież, ucząca się w szkołach gimnazjalnych 
lub ponadgimnazjalnych na terenie województwa.
W tym roku stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe zarząd woje-
wództwa, po zasięgnięciu opinii komisji, przyznał 32 osobom, w tym 
Adamowi Gonetowi, uczniowi Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręci-
nie.Adam Gonet w ubiegłym roku szkolnym uzyskał tytuł laureata w: 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej OLIMPUS (I miejsce), 

Ogólnopolskim Konkursie „Początki Państwa Polskiego” (I miejsce), 
Ogólnopolskim Konkursie Multitest z matematyki (III miejsce), 
Ogólnopolskim Konkursie Multitest z historii (V miejsce), Ogólno-
polskim Konkursie Przedmiotowym PANDA 2017 z matematyki 
(V miejsce), Konkursach Geograficznym i Historycznym organizowa-
nych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie (w obu przypadkach zajął 
IV miejsce).
Zdobył także tytuł finalisty w Konkursie Matematycznym organizowa-
nym przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i zajął I miejsce w Kroś-
nieńskim Konkursie Matematycznym.
W ramach programu „Nie zagubić talentu” przyznawane są również 

Edukacja

 grudnia br. w sali sportowej Gimnazjum w Zręcinie już po raz 4trzeci został rozegrany turniej  halowej piłki nożnej o Puchar 
Dyrektora Szkoły. Zawody, w których udział wzięło 6 zespołów 

chłopców i 2 drużyny dziewcząt SP z terenu Gminy Chorkówka rozpo-
częły się przywitaniem uczestników i ich opiekunów przez Dyrektora 
Gimnazjum Pawła Przetacznika, który otwierając imprezę powiedział, 
m.in.: Cieszę się bardzo, że w murach naszej Szkoły - trzeci raz z rzędu mo-
żemy gościć uczniów tegoż turnieju. Wszystkim zawodnikom i zawodnicz-
kom życzę dobrej, sportowej rywalizacji, która z pewnością da wam  dużo 
radości i zadowolenia. Pamiętajcie o czystej, szlachetnej grze, gdyż w spor-
cie nie tylko sam wynik jest ważny, ale przede wszystkim udział  i walka 
zgodna z zasadą fair play.
 Zawody rozgrywane były systemem każdy z każdym - łącznie odbyło się 
17 spotkań - w kategorii chłopców każda drużyna grała 5 meczów (po 
10 minut). Ostatecznie w całym turnieju - odnosząc 4 zwycięstwa i no-
tując jeden remis z 13 pkt. (28 zdobytych i 7 straconych bramek)- 
1. miejsce zajęli chłopcy z SP w Chorkówce, 2. lokatę z 10 pkt. (26 zdo-
bytych i 10 straconych bramek) wywalczyli uczniowie z SP w Zręcinie, 
a 3. pozycja z 8 pkt. (16 strzelonych i 10 straconych goli) przypadła 
chłopcom z SP w Faliszówce. Dalsza klasyfikacja w kategorii chłopców: 
4. miejsce - SP z Żeglec, 5. miejsce - SP z Draganowej, 6. miejsce - SP 
z Bóbrki. Z kolei w kategorii dziewcząt zwyciężyła drużyna z SP w Zręci-
nie (11 zdobytych i 2 stracone bramki), zaś 2. miejsce automatycznie 
przypadło zespołowi z SP w Żeglcach. Na zakończenie zawodów, 
Dyrektor Gimnazjum podziękował wszystkim uczestnikom za udział, 
a także wręczył najlepszym zespołom puchary i dyplomy. Dodatkowo 
statuetkami sportowymi nagrodzeni zostali uczniowie z SP w Chor-

III Mikołajkowy Turniej w Halowej Piłce Nożnej o Puchar 
Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie

kówce, tj. w kategorii króla strzelców - Szymon Serwiński, który łącznie 
zdobył 15 goli, oraz w klasyfikacji najlepszego bramkarza - Mateusz 
Harsze.
Dokonując w skrócie podsumowania organizacji i przebiegu całego 
turnieju można stwierdzić, że same mecze stały na wysokim sportowym 
poziomie, panowała miła i przyjazna, przypominająca świąteczny 
nastój, atmosfera. Uczestnicy otrzymali posiłek sfinansowany ze środ-
ków Szkoły. Puchary dla wspomnianych zespołów oraz zawodników 
ufundował działający przy Gimnazjum Uczniowski Klub Sportowy 
,,Orlik”. Organizatorem turnieju byli nauczyciele wychowania fizyczne-
go Gimnazjum w Zręcinie: Piotr Brzeziński, Adam Przybysz i Rafał 
Wójtowicz, który jednocześnie pełnił funkcję głównego sędziego.
Składam serdeczne podziękowanie wszystkim osobom, które w jakikol-
wiek sposób przyczyniły się do tego, iż ten turniej po raz trzeci mógł się 
odbyć. Dziękuję Beacie Kozubal za pomoc w przygotowaniu materia-
łów promocyjnych (plakatu i baneru), Pawłowi Przetacznikowi - 
Dyrektorowi Gimnazjum za przychylność i poparcie idei organizacji tej 
imprezy. Szczególne podziękowania kieruję w stronę głównych aktorów 
tych sportowych zawodów, tj. uczniów oraz nauczycieli - opiekunów. 
Radość, zadowolenie, umiejętność pogodzenia się z porażką, ale także 
pokora i skromność wobec zwycięstwa, to cechy, dla których warto, a na-
wet dzisiaj wręcz trzeba uprawiać aktywność ruchową, po to, aby po pro-
stu przedłużyć swoją sprawność fizyczną, w końcu po to, aby cieszyć się 
zdrowiem przez wszystkie lata, aż do późnej starości. Wierzę, że ten tur-
niej nadal będzie kontynuowany i już za niespełna rok odbędzie się jego 
IV edycja. 

Adam Przybysz
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie
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 grudnia 2017 roku, w sobotę, w naszej szkole odbył się piknik 2edukacyjny „Uczymy się z Projektorem” zorganizowany w ra-
mach programu „Projektor - wolontariat studencki”, którego 

autorem jest Polsko - Amerykańska Fundacja Wolności, a realizatorem 
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Zajęcia prowadzone były 
przez studentów - wolontariuszy z uczelni z Rzeszowa, Sandomierza 
i Lublina. Celem tego przedsięwzięcia było zachęcenie dzieci i młodzie-
ży do poszerzenia wiedzy z zakresu nauk ścisłych.
W pikniku  licznie uczestniczyli uczniowie klas I - VII szkoły podsta-
wowej, uczniowie gimnazjum oraz mieszkańcy Zręcina. Uczestnicy 
wzięli udział w warsztatach z chemii, fizyki, kryminalistyki, biologii, 
matematyki, pierwszej pomocy oraz w zajęciach animacyjnych i sporto-
wych. Uczniowie, pod kierunkiem studentów, przeprowadzali samo-

Piknik Edukacyjny w Zręcinie
dzielne eksperymenty, które w ciekawy i przystępny sposób odkrywały 
przed nimi  prawa fizyki, tajemnice reakcji chemicznych, ciekawostki 
ludzkiego ciała czy sekrety rozwiązywania zagadek kryminalisty-
cznych. Zajęcia te pokazały uczniom, że nauka może być prosta, łatwa 
i przyjemna. Spotkały się one z dużym zainteresowaniem wszystkich 
uczestników, którzy z zaciekawieniem brali udział w przygotowanych 
warsztatach, a roześmiane twarze dzieci  były najlepszym świadectwem 
wspaniałej zabawy, miło i ciekawie spędzonego czasu.
Nasze przedsięwzięcie swoim patronatem medialnym objęły TVP 
Rzeszów i portal społecznościowy terazkrosno.pl, na stronie którego 
można obejrzeć fotorelację z imprezy.  

Alicja Głód – koordynator projektu
nauczyciel Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Zręcinie

nagrody pieniężne. W roku 2017 wpłynęło 155 wniosków, ostatecznie 
jednak zarząd województwa przyznał ich tylko 82. Otrzymał ją również 
nasz uczeń, Bartłomiej Bodaszewski. Bartek w ubiegłym roku szkolnym 
uzyskał tytuł laureata (II miejsce) w Konkursie Historycznym zorgani-
zowanym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz został laurea-
tem XVI Ogólnopolskiego Konkursu „Arsenał Pamięci” (org. przez 
Hufiec ZHP Łódź); laureatem (I miejsce) Ogólnopolskiego Konkursu 
„Początki Państwa Polskiego”; laureatem Ogólnopolskiego Konkursu 
„Multitest z historii” zorganizowanego przez Centrum Edukacji 
Szkolnej; laureatem (I miejsce) Międzygimnazjalnego Konkursu 
Historycznego „Polska Andegawenów i Jagiellonów”, brał udział w re-
jonowym etapie Konkursu Języka Polskiego zorganizowanym przez 
Podkarpackiego Kuratora Oświaty, gminnym konkursie o puchar 
dyrektora WORD Krosno (drużynowo I miejsce), powiatowym 
konkursie o ruchu drogowym w ZSP nr 14 w Krośnie (drużynowo III 
miejsce), konkursie „The Big Challenge” z języka angielskiego.
W piątek, 24 listopada br., w sali koncertowej Wydziału Muzyki 
Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się uroczysta, jubileuszowa gala, 
podczas której po raz dziesiąty wręczono stypendia i nagrody dla uzdol-
nionej młodzieży w ramach programu „Nie zagubić talentu”. W uroczy-
stości udział wzięli marszałek Władysław Ortyl, przewodniczący 
sejmiku Jerzy Cypryś, radny Stanisław Bartnik oraz Podkarpacki 
Kurator Oświaty Małgorzata Rauch. Gośćmi wydarzenia byli młodzi - 
zdolni z całego regionu wraz z rodzicami i nauczycielami.
W trosce o rozwój młodych talentów Zarząd Województwa Podkarpa-
ckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego realizuje 
jeszcze kilka innych programów stypendialnych dla uczniów, studen-
tów i sportowców. W ramach projektu skierowanego do uczniów uzdol-
nionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, 
języków obcych lub matematyki przyznano stypendium 230 uczniom 
gimnazjów. Wśród stypendystów znalazła się również uczennica naszej 
szkoły - Aleksandra Magdziak.

Od lewej: Bartłomiej Bodaszewski, Aleksandra Magdziak, 
Adam Gonet

Ola jest laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Multitest z matematyki, 
zajęła 10. miejsce w "X Regionalnym Konkursie z Pierwszej Pomocy" 
(drużynowo); brała udział w rejonowym etapie Konkursu Biologiczne-
go zorganizowanym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, konkur-
sie „The Big Challenge” z języka angielskiego; uzyskała bardzo dobry 
wynik w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym "Eko-Planeta"; bra-
ła udział w Ogólnopolskich Olimpiadach Przedmiotowych z matema-
tyki: OLIMPUS, PANDA, w Konkursie Matematycznym organizowa-
nym przez Kuratorium w Rzeszowie oraz w Krośnieńskim Konkursie 
Matematycznym.
Cieszymy się, że doceniono wysiłek, starania i sukcesy naszych uczniów. 
Gratulujemy im wytrwałości, pracowitości i chęci rozwijania własnych 
pasji.

Renata Młodzińska
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie
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d 1 września tego roku ustawą Przepisy wprowadzające Oustawę - Prawo oświatowe, wdrożona została kolejna reforma 
polskiej edukacji. Najistotniejszą zmianą z jaką spotkała się 

tym razem polska szkoła jest likwidacja powołanych do życia w 1999 r. 
gimnazjów. Na terenie naszej gminy funkcjonowały trzy gimnazja. Dwa 
samodzielne w Świerzowej Polskiej oraz w Zręcinie oraz jedno wcho-
dzące w skład Zespołu Szkół Publicznych w Kopytowej. Ten ostatni od 
1 września z mocy wyżej powołanej ustawy został przekształcony 
w ośmioletnią szkołę podstawową im. Jana Pawła II w Kopytowej. 
Uczniowie gimnazjum z Kopytowej kontynuują naukę w klasach 
gimnazjalnych w szkole podstawowej. 
Pozostałe gimnazja, tj. Gimnazjum im. Ignacego Łukasiewicza w Świe-
rzowej Polskiej oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie w tym 
roku szkolnym decyzją Radnych Rady Gminy Chorkówka funkcjonują 

Struktura organizacyjna szkół w Gminie od 1 września br.
jeszcze jako samodzielne szkoły, zaś od 1 września 2019 r. zostaną włą-
czone do struktur organizacyjnych szkół podstawowych, odpowiednio 
Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej oraz Szkoły 
Podstawowej im. św. Jana Kantego w Zręcinie. Baza lokalowa po zlikwi-
dowanych gimnazjach zostanie przekazana pod potrzeby szkół przej-
mujących te gimnazja.
Likwidacja gimnazjów spowodowała wydłużenie - do ośmiu lat - eduka-
cji w szkołach podstawowych. Od 1 września do klas siódmych w szko-
łach podstawowych na terenie Gminy Chorkówka uczęszcza w sumie 
152 uczniów. W przyszłym roku szkolnym na terenie naszej gminy 
funkcjonować będzie 11 ośmioletnich szkół podstawowych (z tego 
w Leśniówce o strukturze klas I-III).

Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce

października w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego 
w Zręcinie odbyło się znakowanie rowerów. Akcja zorgani-
zowana została przez Szkołę z inicjatywy Rady Rodziców 

we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Bezpieczeństwa w Kroś-

Znakowanie rowerów
nie oraz Komisariatem Policji w Dukli.
Przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem - oznakowano 55 
jednośladów.

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Zręcinie

25

października 2017 r. liczna grupa uczniów ze Szkoły Pod-
stawowej w Kopytowej uczestniczyła w wycieczce do 
Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Hrendówka”. Leśni-

czówka "Hrendówka", położona jest w odrzechowskim lesie, w drewnia-
nym budynku wybudowanym w 1935 roku. Wewnątrz starej leśni-
czówki znajduje się izba edukacyjna z eksponatami przyrodniczymi. 
W Ośrodku są zbiory zielnikowe, geologiczne oraz urządzenia przyda-
tne do prowadzenia zajęć przyrodniczych. W pobliżu znajduje się wiata, 
która umożliwia prowadzenie zajęć w plenerze. Celem Ośrodka jest 
przede wszystkim prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie 
ochrony przyrody, biologii 
i ekologii. Uczniowie z du-
żym zaangażowaniem ucze-
stniczyli w plenerowych za-
jęciach przyrodniczych. 
Długa wędrówka szlakiem 
ścieżki edukacyjnej umożli-
wiła im poznanie walorów 
przyrodniczych „Hren-
dówki”. Podczas zajęć wew-

Wycieczka uczniów SP w Kopytowej do Ośrodka Edukacji 
Ekologicznej „Hrendówka”

26 nątrz leśniczówki uczniowie z dużym zaciekawieniem oglądali ekspo-
naty przyrodnicze, obliczali wiek drzew, odgadywali tropy i odgłosy 
zwierząt. Zajęcia dla dzieci prowadził Piotr Penar - pracownik Nadle-
śnictwa Rymanów.       

Bożena Pęcak 
SP w Kopytowej
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 drugiej połowie września Kluby Młodzieży w Kopytowej Wi w Leśniówce ogłosiły konkurs na pracę plastyczną 
„Stroik jesienny”. Technika prac była dowolna, wykorzys-

 „STROIK JESIENNY” - wystawa prac plastycznych 
w Gminnym Ośrodku Kultury

tane zostały szyszki, kasztany, gałęzie i liście. Wykonano 17 prac 
plastycznych, które można było podziwiać w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Chorkówce do 15 listopada 2017 r. Na początku listopada 

...Jak Polacy z Romami...
czerwca 2017 roku członkowie Koła Przyjaciół Romów 
,,Romano Iło” uczestniczyli w wycieczce do Nowego Sącza
 i Białki Tatrzańskiej. Pierwszym założeniem wyprawy było 

zwiedzanie Sądeckiego Parku Etnograficznego oraz Miasteczka Gali-
cyjskiego. Sądecki Park Etnograficzny to największe muzeum skanse-
nowskie w Małopolsce, prezentujące architekturę drewnianą i tradycyj-
ną kulturę ludową lokalnych grup etnograficznych - Lachów, Pogórzan 
i Górali Sądeckich oraz grup etnicznych: Łemków, Niemców i Romów. 
W żadnym bowiem innym muzeum w Polsce nie zobaczymy takiego 
bogactwa kultur.
Wycieczkowiczów szczególnie zainteresowała historia Romów. Z zacie-
kawieniem wsłuchiwali się w opowieści przewodnika o historii Romów 
określanych jako grupa ,,Bergitka Roma”. Romowie ci wykraczają poza 
stereotyp wędrowców w kolorowych wozach. Od połowy XVIII wieku 
prowadzili osiadły tryb życia, zamieszkując miejscowości takie jak 
Maszkowice czy Łososina Dolna. W muzeum obok ich domów, nazy-
wanych kherami, znalazła się też kuźnia. Kowalstwo było jednym 
z głównych zajęć wśród Romów. Do dziś w całej Polsce można spotkać 
się z bazarowymi opiniami, że najlepszą patelnią jest „najprawdziwsza 
patelnia cygańska”. 
Wędrówka po Miasteczku Galicyjskim przeniosła uczniów o dziesiątki 
lat wstecz na rynek i uliczki, które oddają charakter małomiasteczkowej 
zabudowy dziewiętnastowiecznej Galicji. 

Wycieczka Koła Przyjaciół Romów „Romano Iło” do 
Nowego Sącza i Białki Tatrzańskiej

Na koniec pobytu w Nowym Sączu, uczniowie udali się do Gospody 
Galicyjskiej z przełomu XIX i XX wieku. Zjedli pyszny obiad, poczuli 
klimat „…kiedy na rozstaju dróg, w każdej wsi i mieścinie czekała na 
złaknionych strawy i napitku mieszkańców oraz wędrowców gościnna 
karczma…”.
Kolejnym punktem wycieczki był relaks i rozrywka w kompleksie base-
nów termalnych ,,Terma Bania” w Białce Tatrzańskiej. Po kilku godzin-
nej zabawie i relaksie, uczniowie  zjedli pyszną pizzę w ,,Grande Pizza”. 
Z głową pełną wrażeń, zmęczeni i zadowoleni  udali się do domu. 
Wyprawa stała się wspaniałym środkiem integrującym dzieci romskie 
z polską społecznością szkolną, przełamującym bariery ,,inności”. Zor-
ganizowana została dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji na rzecz programu Szkolnego Koła Przyjaciół Romów 
,,Romano Iło”, działającego od 2003 roku w Szkole Podstawowej w Ko-
pytowej. Wycieczkę zorganizowała nauczycielka Bożena Pęcak - niez-
mienny opiekun Koła Przyjaciół Romów ,,Romano Iło”, przy współ-
pracy nauczycieli - Doroty Inglot, Katarzyny Jaskółka, Genowefy Wię-
cek oraz niezawodnych opiekunów romskich - Władysławy Bibinin, 
Aldony Siwak , Klaudii Siwak oraz  Patryka Siwaka.
Słowa uczestników ,,Dziękujemy za super wycieczkę!”, skierowane do 
opiekunów świadczą o kolejnej, udanej wyprawie członków koła 
,,Romano Iło”.

Bożena Pęcak - Wicedyrektor
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kopytowej

Wycieczka została zorganizowana w ramach zadania pod tytułem 
„Zajęcia integracyjne dla dzieci romskich i polskich w ramach Koła 

Przyjaciół Romów Romano Iło” w związku z realizacją wieloletniego 
„Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” 

ustanowionego uchwałą nr 202/2014 Rady Ministrów z dnia 
7 października 2014 r. 

Na realizację zadania „Zajęcia integracyjne dla dzieci romskich 
i polskich w ramach Koła Przyjaciół Romów Romano Iło” Gmina 

Chorkówka w roku 2017 otrzymała dotację w wysokości 12 050,00 zł.

14

Edukacja
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XI Powiatowy Konkurs Polskiej Pieśni Patriotycznej

Uczestnicy w kat. kl. IV-VI Szkoły podstawowe

Powiatowy Konkurs Polskiej Pieśni Patriotycznej odbył 
się 8 listopada 2017r. w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Chorkówce. Celem było m.in. krzewienie wśród dzieci 

i młodzieży postaw patriotycznych, kształtowanie wrażliwości na pię-
kno muzyki oraz promocja lokalnych talentów. Uroczystego otwarcia 
konkursu dokonał Andrzej Koniecki wójt gminy oraz Grażyna Ostro-
wska inspektor ze Starostwa Powiatowego w Krośnie. W konkursie 
wzięło udział 70 wykonawców ze szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krośnieńskiego. Komisja 
konkursowa w składzie Mariola Rybczak, Ewa Bukowiecka i Wiesław 
Wojnar przyznała następujące miejsca i wyróżnienia:
Kat. Szkoły podstawowe:I m. - Karolina Turek, II m. - Wiktoria Cetera, 
III m. - Magdalena Rygiel
Wyróżnienia: Weronika Filar, Eliza Rybak, Oliwia Garbacik, Oliwia 

XI

Wydarzenia kulturalno-sportowe

liminacje odbyły się 26 października br. w GOK-u w Chor-Ekówce. W konkursie udział wzięli uczniowie szkół podstawo-
wych klas 4-6, klasy 7 SP i gimnazja: ZS i P Bóbrka, ZS Chor-

kówka, SP Kobylany, SP Faliszówka, SP Kopytowa, ZS Świerzowa P., 
SP Zręcin oraz gimnazjaliści ze Zręcina i z Kopytowej. Komisja konkur-
sowa w składzie: ks. Stanisław Babiarz, Jolanta Przybyła z Wydziału 
Promocji Starostwa Powiatowego w Krośnie i Bogusław Pacek - dyr. 
GOK w Chorkówce  przyznała następujące miejsca:
kat. klasy IV-VI SP: I miejsce: Lilianna Wyczesany (SP Zręcin), II miej-
sce ex aequo: Zuzanna Szydło (ZSiP Bóbrka), Weronika Wietecha (SP 
Kobylany), III miejsce ex aequo: Anna Kopacz (SP Kobylany), Aleksan-
dra Wierdak (SP Kobylany).

Uczestnicy w kat.  kl. VII SP i GimnazjaUczestnicy w kat. Szkoły podstawowe

 Eliminacje Gminne Konkursu Polskiej Pieśni Patriotycznej
Kat. klasy VII SP i gimnazja: I miejsce ex aequo: Daria Samborowska 
(Gimn. Zręcin), 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  reprezen-
towali naszą Gminę na etapie powiatowym. 
Wszyscy laureaci wystąpili również podczas Gminnych Obchodów 
Narodowego Święta Niepodległości, które odbyło się 12 listopada 
2017 r. w Bóbrce.

Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce

zostały wybrane i nagrodzone najładniejsze prace. Osoby, które brały 
udział w konkursie otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe ufundo-
wane przez GOK w Chorkówce.
Prace wykonali:
Klub Młodzieży w Kopytowej: Justyna Sajdak (instruktor), Maja 
Biedroń, Oliwia Biedroń, Sandra Czekańska, Wiktoria Tabisz, Kinga 
Skrzęta, Natalia Furtek, Natalia Gierlicka, Zuzanna Guzik, Oliwia 
Nowak, Laura Sajdak, Weronika Sajdak.
Klub Młodzieży w Leśniówce - Renata Kurcab (instruktor), Dominika 
Zając, Zuzanna Krzywda, Aleksandra Firlej, Izabela Bąk, Anastazja 
Buczek, Jakub Chmiel.

Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce
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Składanie darów ofiarnych Złożenie kwiatów przez władze samorządowe Gminy Modlitwa w intencji poległych

 Gminie Chorkówka 99 Rocznicę Odzyskania Niepodle-Wgłości przez Polskę obchodzono 12 listopada w Bóbrce. 
Organizatorami uroczystości była Parafia w Bóbrce, Gmi-

na Chorkówka, Zespół Szkół i Placówek w Bóbrce, organizacje działa-
jące w Bóbrce oraz Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce. Obchody 
Święta Odzyskania Niepodległości rozpoczęły się Mszą Św. w Kościele 
Parafialnym. Mszę Św. koncelebrowaną odprawił ks. Prałat Jan Lucho-
wski w asyscie ks. dr Wacława Sochy proboszcza Parafii Zręcin oraz ks. 
Stanisława Babiarza proboszcza Parafii Bóbrka. Po Mszy Św. nastąpił 
przemarsz pocztów sztandarowych szkół podstawowych, gimnazjów 
i Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Chorkówka na cmentarz 
parafialny w Bóbrce na czele z kapelą ludową „Ropiorze”.
Wieńce i kwiaty pod krzyżem złożyły delegacje: Dariusz Sobieraj Radny 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Samorząd Powiatu Krośnień-
skiego reprezentowali: Kazimierz Gładysz - Przewodniczący Rady 
Powiatu Krośnieńskiego oraz Monika Subik - Radna Powiatu Krośnień-
skiego, władze samorządowe Gminy Chorkówka: Maciej Sekuła - Prze-
wodniczący Rady Gminy Chorkówka, Andrzej Koniecki - Wójt Gminy 

oraz Dariusz Bator - Zastępca Wójta, komisarz Jerzy Szwast -Komen-
dant Komisariatu Policji w Dukli i starszy aspirant Grzegorz Nawracaj, 
w imieniu Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej 
w Krośnie wiązankę złożył młodszy brygadier Paweł Wilk, Zarząd 
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Chorkówce w osobach: Adam Łukaszewski - komendant gminny, 
Zbigniew Firlej i Krzysztof Kozielec, Marcin Szczur reprezentujący 
Stowarzyszenie na Rzecz Nowej Konstytucji KUKIZ 15, Zarząd 
Gminny PSL w Chorkówce w osobach: Wiesława Munia, Ilona Czajko-
wska i Zdzisław Munia, a także delegacje z Bóbrki: Helena Nowak - 
dyrektor szkoły z uczniami, Stanisław Czarnota - sołtys z Czesławem 
Majchrzakiem - członkiem Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bóbrka oraz 
Edytą Dywan druhną OSP Bóbrka. Druga część uroczystości miała 
miejsce w sali Domu Ludowego. Dzieci i młodzież z Zespołu Szkół i Pla-
cówek w Bóbrce pod kier. nauczycieli Teresy Jasłowskiej i Renaty 
Cichoń przedstawiła montaż słowno - muzyczny. Zgromadzona publi-
czność mogła również wysłuchać pieśni patriotycznych w wykonaniu 
laureatów Gminnego Konkursu Polskiej Pieśni Patriotycznej. Na 

 Obchody Święta Niepodległości w Gminie Chorkówka
Uczestnicy w kat. Szkoły ponadgimnazjalneUczestnicy w kat. kl. VII SP i Gimnazja

Wydarzenia kulturalno-sportowe

Bobula, Oliwia Szybka.
Kat. Gimnazja: I m. - Katarzyna Such, II m. - Marcelina Gerlach, III m. - 
Daria Samborowska (Gimnazjum w Zręcinie), III m. - Bartłomiej 
Dębiec.
Wyróżnienia: Adam Gonet (Gimnazjum w Zręcinie), Milena Zając, 
Paulina Półchłopek, Marcelina Turek, Sylwia Widz, Stanisław Stojak, 
Milena Dziepak.
Kat. Szkoły ponadgimnazjalne: I m. - Katarzyna Gierlicka, II m. - Alina 
Duszczyńska.
Wyróżnienia: Magdalena Pikuła, Dominika Murdzek, Ksena Dubis.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy. Nato-
miast laureaci wystąpili 11 listopada podczas koncertu patriotycznego 
organizowanego w ramach obchodów Powiatowego Święta Niepodle-
głości w Krościenku Wyżnym.

Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce
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Uczniowie ZSiP w Bóbrce z opiekunami

Zespół Spiewaczy „Bobrzanie”
Przemarsz z kościoła na cmentarz 

scenie zaprezentowali się: Zuzanna Szydło, Weronika Wietecha, Anna 
Kopacz, Aleksandra Wierdak, Emilia Wierdak, Adam Gonet i Daria 
Samborowska. Pieśni patriotyczne zaśpiewali także: Ludowy Zespół 
Pieśni i Tańca „Bobrzanie” oraz Zespół Śpiewaczy „Bobrzanie” z towa-
rzyszeniem Kapeli Ludowej Ropiorze. Na zakończenie uroczystości na 
scenie wystąpił Zespół MICHAEL z Krakowa prezentując pieśni 
patriotyczne we własnej aranżacji.
W uroczystości udział wzięli również: Wioletta Klimek - sekretarz gmi-
ny, Anna Lula - skarbnik gminy, radni Gminy Chorkówka - Mieczysław 
Czelny, Krzysztof Markiewicz, Zofia Munia, Andrzej Wierdak, Bogu-
mił Świątek, dyrektorzy szkół: Elżbieta Borek, Aneta Munia - Skrzęta, 
Małgorzata Wojtas, Małgorzata Pelczar, Włodzimierz Paluch, Miro-
sław Guzik, Paweł Przetacznik, Roman Skowron, nauczyciele szkół 
podstawowych i gimnazjów, prezesi OSP, sołtysi, prezesi stowarzyszeń, 
przewodniczące KGW oraz mieszkańcy.

tekst. Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce
fot. Urząd Gminy Chorkówka

 790 - lecie wsi Zręcin, a może nawet i więcej, tego 
dokładnie nie wiadomo

W dniu 11 listopada 2017 z inicjatywy Stowarzyszenia 
Forum Inicjatyw Społecznych i Szkoły Podstawowej im. 
Św. Jana Kantego w Zręcinie, wraz z parafią pw. Św. Stani-

sława Biskupa Męczennika oraz ze wszystkimi organizacjami działają-
cymi na terenie miejscowości, kontynuując powstałą dziesięć lat wcześ-
niej inicjatywę, mieszkańcy zorganizowali wielkie Święto. Została 
uczczona nie tylko 99 rocznica odzyskania  niepodległości przez Polskę, 
ale także pamięć o naszych przodkach i mieszkańcach naszej wsi. Uro-
czystość została rozpoczęta Mszą Świętą pod przewodnictwem ks. pro-
boszcza dr. Wacława Sochy oraz ks. Wojciecha Kisiela i ks. Wojciecha 
Janusza. Po Mszy Św. zostały złożone kwiaty i znicze w miejscach 



14 Wydarzenia kulturalno-sportowe

 Galerii „We wnęce” mieszczącej się w Gminnym Ośrodku WKultury w Chorkówce zorganizowana została wystawa 
malarstwa i rzeźby Pauliny Kaczmarskiej ze Zręcina.

Paulina Kaczmarska urodziła się w 1993 r. w Nowym Dworze Mazo-
wieckim. W 2013r.  ukończyła Liceum Plastyczne im. Tadeusza Brzo-
zowskiego w Krośnie o specjalności snycerstwo. W tym też roku rozpo-
częła studia na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego o specjal-
ności malarstwo i rysunek. Autorka kilku wystaw indywidualnych, 
m.in. w Chorkówce w 2016 r., Slot Art Cafe w Rzeszowie w 2017 r. 
i Herbaciarni w 2016 r. Maluje i rysuje na piknikach i festynach.
Celem wystawy jest pokazanie jak materiał, na którym tworzy, działa na  
umysł odbiorcy, jak powiedziała Paulina Kaczmarska.

Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce

Zespoły taneczne, działające przy GOK-u: „Venus”,. „Day Stars”
 i „Omega” wzięły udział w XVII Andrzejkowych Spotkaniach 
Tanecznych, które odbyły się 25 listopada w Jasielskim Domu 

Kultury. Zespół „Omega” zajął III miejsce w choreografii Tomasza 
Berkowicza. W kategorii duety wystąpiły: Karolina Foremny i Daria 
Samborowska, prezentując taniec współczesny we własnej choreografii. 
W kolejnym tygodniu, 1 grudnia zespoły „Stokrotki”, „Venus” i „Day 
Stars” wystąpiły podczas IV Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych 
Zespołów Tanecznych „Roztańczona Barbórka” w Sieniawie. Zespół 
„Stokrotki” otrzymał wyróż-
nienie w swojej kategorii 
wiekowej, a zespół „Day 
Stars” wytańczył III miejsce 
w choreografi i  Marzeny 
Szmyd.

Gminny Ośrodek Kultury
 w Chorkówce

 Udział zespołów tanecznych w przeglądach tanecznych

Zespół „Day Stars” w Sieniawie

 Wystawa malarstwa Pauliny Kaczmarskiej

cha, ks. Adam Pakosz, ks. Wojciech Janusz, potomkinie rodu Kloba-
ssów: Izabela Klobassa Zrencka i Bożena Panek, oraz wielu wspaniałych 
mieszkańców Zręcina. Po przemowach przybyłych gości, uczniowie 
szkoły podstawowej pod okiem nauczycieli  przedstawili piękny 
patriotyczny program słowno-muzyczny, a następnie bogatą i urokliwą 
historię jednej z najstarszych miejscowości naszego regionu przedstawił 
Jerzy Szczur,  wzruszając do łez wszystkich słuchaczy. Po wspaniałym 
wystąpieniu pana Jerzego, uroczystość uświetnił śpiewem zespół 
„Nadzieja”, wykonując kilka pieśni. Na koniec organizatorzy staropol-
skim zwyczajem ugościli swoich gości ciepłym posiłkiem i zakończyli 
uroczystość wspólnym śpiewem pieśni patriotycznych.
Uroczystość została pięknie zilustrowana na stronie internetowej 
Zręcina i do jej obejrzenia zachęcamy wszystkich zainteresowanych 
naszą historią.

Prezes Stowarzyszenia FIS Ewa Kłos

pamięci, a dalszą część obchodów święta przeniesiono do sali Domu 
Ludowego. Na miejscu, w uroczystym tonie został zaśpiewany hymn 
państwowy. Uroczystość rozpoczęli Dyrektor SP w Zręcinie  Mirosław 
Guzik i Prezes Stowarzyszenia FIS Ewa Kłos, witając przybyłych gości. 
Od Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego został odczytany list 
gratulacyjny, a swoją obecnością uroczystość zaszczycili: Poseł Joanna 
Frydrych, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria 
Kurowska, Przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego  Kazimierz 
Gładysz, Radna Powiatu Krośnieńskiego Monika Subik, Wójt Gminy 
Chorkówka Andrzej Koniecki, nasi wielebni księża: ks. dr Wacław So-
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listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce 
odbyły się Andrzejki dla dzieci. Zabawa rozpoczęła się wy-
stępami zespołów tanecznych, działających przy GOK-u 

w Chorkówce: „Mini Stokrotki” „Stokrotki”, „Venus”, „Day Stars” 
i grupy artystycznej "Maskarada" która zaśpiewała piosenki i zatańczyła 
tańce romskie. Po występach zespołów dzieci chętnie uczestniczyły 
w zabawach andrzejkowych i tańcach integracyjnych. Dzieci miały 
możliwość pomalowania twarzy oraz częstowały się słodyczami 
ufundowanymi przez organizatora.

Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce

Uczestnicy imprezyZabawy andrzejkowe

 Andrzejki w Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce

Zespoły taneczne „Mini Stokrotki” i „Stokrotki”

29
Zespół „Stokrotki” w Sieniawie Zespół „Omega”  

Zespół „Day Stars” w Jaśle

Zespół „Venus” w Jaśle
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Tradycyjnie jak co roku w miesiącu grudniu w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Chorkówce organizowany jest Mikołaj-
kowy Festiwal Piosenki ,,Droga do gwiazd’’. Festiwal, który 

odbył się 7 grudnia miał na celu promocję dziecięcej i młodzieżowej 
twórczości artystycznej, stworzenie możliwości debiutu uzdolnionym 
młodym wykonawcom, a także popularyzację śpiewania piosenek.
Na scenie wystąpiło 64 wykonawców: sześciolatki z samorządowych 
przedszkoli z Chorkówki „Baśniowa Kraina” i ze Zręcina, uczniowie ze 
szkół podstawowych z Bóbrki, Chorkówki, Długiego, Dobieszyna, 
Draganowej, Faliszówki, Iwonicza, Klimkówki, Kobylan, Kopytowej, 
Miejsca Piastowego, Posady Górnej, Sulistrowej, Szczepańcowej, Świe-
rzowej P., Zręcina, a także gimnazjaliści z Krosna i Zręcina. 
Prezentacje oceniało jury w składzie: Paweł Gościński, Aleksandra Bli-
charczyk i Magdalena Makiel, które przyznało nagrody i wyróżnienia 
w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Kategoria klasy 0 - III SP soliści: I miejsce: Laura Babirecka (NSP Suli-
strowa), II miejsce: Ivo Chudy (SP Iwonicz), III miejsce: Maja Kurow-
ska (SP Faliszówka). Wyróżnienie: Lena Munia (SP Kopytowa).
Kategoria klasy 0 -III SP zespół: I miejsce: Aleksander Widziszewski, 
Mikołaj Dziadosz (SP Chorkówka), II miejsce: Maja Serwińska, Oskar 
Głowa (Samorządowe Przedszkole w Chorkówce).
Kategoria klasy IV -VI SP soliści:  I miejsce: Julia Sechman (SP Miejsce 
Piastowe), II miejsce: Maria Deryniowska (ZS Świerzowa P.), 
III miejsce: Magdalena Rygiel (SP Klimkówka).
Wyróżnienia: Karolina Fiedeń (Studio Tańca i Muzyki AT DANCE 
w Krośnie), Oliwia Garbacik (SP Długie).

Mikołajkowy Festiwal Piosenki „Droga do gwiazd”
Kategoria IV - VI SP zespół: I miejsce: Wiktoria Cetera, Eliza Rybak (SP 
Miejsce Piastowe).
Kategoria klasy VII SP i gimnazja: I miejsce: Daria Samborowska (Gim-
nazjum w Zręcinie), II miejsce ex aequo: Adam Gonet (Gimnazjum 
w Zręcinie),  Kamila Sowa (Gimnazjum nr 4 w Krośnie). 
Przegląd piosenek w wykonaniu młodych wokalistów stworzył 
możliwości prezentacji solistom i zespołom, był też okazją do wspaniałej 
zabawy i integracji. Festiwal organizowany corocznie w okresie przed-
świątecznym cieszy się dużym powodzeniem wśród dzieci  i młodzieży. 
Nagrody ufundowali: Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce, Staro-
stwo Powiatowe w Krośnie, a także Delikatesy Groszek w Chorkówce.

Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce

Uczestnicy Festiwalu w kat. klasy 0-III SP oraz komisja konkursowa Uczestnicy Festiwalu w kat. klasy IV-VI SP 

Uczestnicy Festiwalu w kat. klasy VII SP i Gimnazja

 niedzielne popołudnie 3 grudnia w sali Gminnego WOśrodka Kultury w Chorkówce odbyło się spotkanie 
z Mikołajem. Czas oczekiwania na przybycie Mikołaja 

wypełniły zabawy dla dzieci i spektakl teatralny pt.”Najpiękniejszy 
prezent” w wykonaniu aktorów z teatru „Eden” z Wieliczki. Po godz. 

 Spotkanie z Mikołajem w GOK-u
17.00 przybył Mikołaj, który wręczył wszystkim dzieciom zgromadzo-
nym na sali prezenty. Na zakończenie dzieci należące do zespołów 
tanecznych działających przy GOK-u otrzymały symboliczne dyplomy 
za pracę i promocję tańca.

Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce


