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Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom składamy
życzenia zdrowia, pomyślności
i spełnienia marzeń. Życzymy by każdy dzień, był dla
Was wyjątkowy, abyście czuły się doceniane
i spełnione zarówno w życiu prywatnym,
jak i zawodowym
Maciej Sekuła
Przewodniczący Rady
Gminy Chorkówka

Andrzej Koniecki
Wójt Gminy Chorkówka
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Budżet gminy Chorkówka na rok 2018

udżet uchwalony został 18 grudnia 2017 roku. W tegorocznym
budżecie przewidziano: dochody w wysokości 62.625.000,00
zł (w tym dochody bieżące w kwocie 50.887.716,88 zł oraz
dochody majątkowe w wysokości 11.737.283,12 zł) oraz wydatki
w wysokości 69.257.000,00 zł (wydatki bieżące to kwota
49.003.843,77 zł i wydatki majątkowe 20.253.156,23 zł).
Plan dochodów:
1.Rolnictwo i łowiectwo - 2.163.469,00 zł. W tym dochody związane
z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną, wpływy z usług związanych
z wykonaniem przyłączy kanalizacyjnych. Dotacja z PROW na lata
2014-2020 - dofinansowanie do realizacji projektu pn.: „Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami ścieków dla
miejscowości Kobylany oraz przebudowa i nadbudowa budynku
hydroforni”.
2. Leśnictwo - 1.300, 00 zł. Wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
3. Transport i łączność - 248.356,00 zł. Wpływy z najmu i dzierżawy.
Dotacja z RPO WP na lata 2014-2020 - dofinansowanie do realizacji
projektu pn. „Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze MOF
Krosno”.
4. Gospodarka mieszkaniowa - 1.110.020,00 zł. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z usług (dotyczy wynajmu pomieszczeń) i sprzedaży nieruchomości.
5. Administracja publiczna - 191.634,00 zł. W tym dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie. Wpływ z rozliczeń
za media z jednostkami podległymi.
6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa i sądownictwa - 2.743,00 zł. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i zleconych.
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 4 .000,00 zł.
8. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 10.665.268,00 zł. W tej kwocie mieszczą się wpływy z podatku
od działalności gospodarczej, podatek dochodowy, wpływy z podatku
rolnego, leśnego, transportowego, spadków i darowizn, od posiadania
psa oraz od czynności cywilnoprawnych. Ponadto wpływy z opłaty

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

K

ażdego roku stajemy przed bardzo
trudnym zadaniem, którym jest
zaplanowanie budżetu gminy.
Trudne zadanie, ponieważ musimy zderzyć
się z tym co chcielibyśmy dla mieszkańców
zrobić, a tym co możemy. Skala potrzeb jest
zawsze znacznie obszerniejsza niż środki finansowe, którymi dysponujemy. Ten budżet,
podobnie jak poprzednie to efekt pracy zarówno mojej jak i zastępcy oraz kierowników
i dyrektorów, a także radnych i sołtysów.
Od kilku lat głównym zadaniem jest rozbudowa kanalizacji, to priorytet
jeżeli chodzi o inwestycje. Drugie ważne zadanie to budowa Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W tym roku poszerzona
zostanie także baza sportowa o obiekt, o którym wielokrotnie już
pisaliśmy. Oczywiście, jak każdego roku będziemy ubiegać się o środki zewnętrzne.
Wójt Gminy Chorkówka
Andrzej Koniecki
eksploatacyjnej i zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
9. Rozliczenia różne - 21.635.158,00 zł. Na ten dochód składa się część
subwencji oświatowej dla jednostek samorządu oraz subwencji
wyrównawczej i równoważącej z budżetu państwa.
10. Oświata i wychowanie - 1.094.541,00 zł. Szkoły podstawowe18.889,00 zł, oddziały przedszkolne w szkołach 160.700,00 zł, przedszkola 346.060,55 zł, gimnazja 3.305,00 zł, stołówki szkolne i przedszkolne 328.193,00 zł (wpłaty za wyżywienie w przedszkolach i stołówkach, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego), wpływy
z najmu i dotacji z budżetu państwa). Dotacja z RPO WP na lata 20142020 - dofinansowanie do realizacji projektu pn. „Termomodernizacja
budynku ZSP w Kopytowej” rozliczenie końcowe z 2017 r. oraz środki
związane z realizacja projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych
drogą do sukcesu w gminie Chorkówka”.
11. Pomoc społeczna - 654.650,00 zł. Domy pomocy społecznej,
22.000,00 zł, dotacje celowe na realizację zdań własnych i zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej, zasiłki okresowe, zasiłki
stałe, wpływy z usług.
12. Edukacyjna opieka wychowawcza - 8.000,00 zł. Wpływy z usług
w schroniskach młodzieżowych.
13. Rodzina - 15.384.600,00 zł. W tych dochodach mieszczą się
wpływy ze zwrotów z świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa.
14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 8.751.546,88 zł.
Dochody związane z gospodarką odpadami. Dotacje: z RPO WP na lata
2014-2020 - dofinansowanie do realizacji projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy
Miejsce Piastowe i gminy Chorkówka”, z PROW WP na lata 2014-2020
- dofinansowanie do realizacji projektu pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Chorkówce”.
15.Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 206.814,12 zł.

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.

Aktualności

3

Wpływy z usług, najmu i dzierżawy. Dotacja z RPO WP na lata 20142020 - „Budowa sceny plenerowej przy GOK Chorkówka”.
16. Kultura fizyczna - 502.900,00 zł. Dotacja z Programu Rozwoju
Infrastruktury Lekkoatletycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki - na
budowę stadionu lekkoatletycznego.
Suma środków finansowych pozyskanych z zewnątrz to
10.476.438,57 zł .
Plan wydatków:
1. Rolnictwo i łowiectwo- 5.051.986,00 zł. W tym dziale zawarte są
wydatki związane z jedną z najkosztowniejszych inwestycji gminy czyli
budową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami
oraz przebudową i nadbudową hydroforni w Kobylanach 4.998.000,00 zł.
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 45.000, 00 zł.
3. Transport i łączność- 1.531.000,00 zł. W tym dziele znajdują się
wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym, a dotyczą
realizacji partnerskiego projektu na obszarze MOF, w ramach którego
będą prowadzone zadania związane z przebudową i budową przystanków autobusowych między innymi w Świerzowej Polskiej, Szczepańcowej, Zręcinie i Żeglcach. Do wydatków w ramach transportu zalicza się
także koszty utrzymania dróg publicznych, poprawa ich stanu, odśnieżanie i żwirowanie.
4. Gospodarka mieszkaniowa- 294.673,00 zł. To między innymi wydatki związane z gospodarką nieruchomościami i gruntami, opłatami,
podatkami, a także kosztami związanymi z remontami i utrzymaniem
nieruchomości.
5. Działalność usługowa - 26.000,00 zł. (Plany zagospodarowania
przestrzennego).
6. Administracja publiczna - 4.883.183,00 zł. To wydatki związane
z prowadzeniem urzędu, a także realizacją zadań gminy i zadań zleconych gminie. Wydatki na obsługę Rady Gminy i jednostek oświatowych. Ponadto do tego działu wliczamy wydatki związane z opłatami
składek, podatków, zakupu usług, szkoleń, materiałów, wyposażenia
oraz wielu innych niezbędnych do realizacji zadań gminy.
7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa i sądownictwa - 2.743,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej (aktualizacja rejestru
wyborców).
8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 439.300,00
zł. To dział, w którym zawarte są między innym wydatki związane
z utrzymaniem 15 Ochotniczych Straży Pożarnych, zakup paliwa do
pojazdów oraz sprzętu, którymi jednostki dysponują, ubezpieczenia

samochodów, utrzymanie budynków OSP, wydatki związane z wykonywaniem zadań ratowniczo-gaśniczych.
9. Obsługa długu publicznego - 300.000,00 zł. Obsługa kredytów
i pożyczek.
10. Rożne rozliczenia - 1.198.900,00 zł. Między innymi wydatki dotyczące obsługi budżetu gminy przez bank, rezerwy ogólne i celowe.
11. Oświata i wychowanie - 19.989.681,00 zł. To wydatki związane
z oświatą w naszej gminie. Szkoły podstawowe to wydatek rzędu
11.875.191,00 zł, oddziały przedszkolne w szkołach 1.355.725,00 zł,
przedszkola 1.584.413,00 zł, gimnazja 2.585.690,00 zł, dowożenie
uczniów do szkół 309.729,00 zł, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 96.955,00 zł, utrzymanie i działalność stołówek 1.006.473,00 zł,
realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych
986.399,00 zł.
12. Ochrona zdrowia - 155.000,00 zł. Wydatki przeznaczone na
przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez realizację zdań w ramach
gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych
i narkomanii. Zakup usług oraz dotacje celowe.
13. Pomoc społeczna - 1.874.666,00 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS-u. Koszty związane z utrzymaniem mieszkańców gminy
w Domach Pomocy Społecznej, działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, dodatki mieszkaniowe, świadczenia społeczne, usługi opiekuńcze oraz dożywianie.
14. Edukacyjna opieka wychowawcza - 188.755,00 zł. To między
innymi utrzymanie świetlic szkolnych, zakup materiałów i wyposażenia,
pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów.
15. Rodzina - 15.519.665,00 zł. Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe - to
zadanie zlecone. Rodziny zastępcze, działalność placówek opiekuńczowychowawczych, środki na wypłatę świadczeń 500+.
16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 10.914.948,00 zł.
Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki inwestycyjne, utrzymanie
zieleni, czystości, zakup usług remontowych. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez realizację projektu „Instalacja systemów
energii odnawialnej dla gospodarstw domowych”. Ochrona i rewitalizacja pomników przyrody. Koszty transportu padłych zwierząt. Wydatki
związane z oświetleniem ulic, placów i dróg. Gospodarka odpadami wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów.
17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.283.500,00 zł. Wydatki inwestycyjne, zakup materiałów i wyposażenia, ochrona zabytków
i opieka nad nimi. Utrzymanie domów ludowych, ośrodków kultury,
świetlic i klubów oraz placów zabaw. Dotacja dla GOK-u i Biblioteki.
18. Kultura fizyczna - 5.558.000,00 zł. Utrzymanie obiektów sportowych, zadania z zakresu kultury fizycznej, wydatki inwestycyjne
(Budowa kompleksu boisk sportowych w Chorkówce), a także zakup
materiałów i wyposażenia.
Urząd Gminy Chorkówka
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Opłaty „śmieciowe”
Skąd ten wzrost ceny?
oczątkiem roku każdy z mieszkańców
gminy Chorkówka otrzymał pismo
dotyczące zmiany ceny za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Cena
wzrosła. W tej chwili każdy za odpady gromadzone w sposób selektywny zapłaci 6 zł od osoby, natomiast za odpady gromadzone w sposób
nieselektywny 12 zł od osoby. Podwyżka ceny
była nieunikniona. Ani mnie, ani radnym, którzy głosowali nad przyjęciem uchwały dotyczącej zmiany cen nie przyszło to z łatwością. Niestety, takie warunki dyktuje rynek. Przedsiębiorcy wykonujący usługę, także skarżą się na wzrost
cen, na wyższe koszty związane z prowadzeniem działalności - mówi wójt Andrzej Koniecki. Jak co roku gmina ogłosiła przetarg,
którego celem było wyłonienie najtańszego
odbiorcy. Przetarg był ogłoszony dwukrotnie,
ponieważ po pierwszym przetargu ceny były
bardzo wysokie. W drugim przetargu wybrano
firmę, która oferowała najniższe koszty. Jednak
wzrost cen wpłynął także na to, że ta usługa
wyceniona została drożej. Obowiązki nałożone
przez ustawodawcę i rosnące koszty gospodarowania odpadami sprawiają, że opłaty są wyższe.
Zdaję sobie sprawę z tego, że każda podwyżka
cen budzi kontrowersje. I tak jest i tym razem.
Nie da się uniknąć krytycznych komentarzy.
Jednak często autorzy tych komentarzy mówią
tylko o tym, że ceny wzrosły, nie mówią już

P

o tym, że mimo wzrostu nadal utrzymujemy się
wśród tych gmin, które mają najniższe opłaty
związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. (Stawka za wywóz śmieci w innych
gminach z naszego powiatu jest wyższa od 1 do
2,50 zł w przypadku śmieci segregowanych
i nawet do 5 zł w przypadku odpadów gromadzonych w sposób nieselektywny). Oczywiście
chcielibyśmy utrzymać koszty związane z wywozem odpadów na takim samym poziomie jak
w roku ubiegłym, ale to niemożliwe - dodaje
wójt Andrzej Koniecki.
Za co płaci mieszkaniec gminy?
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach nakłada na samorządy obowiązek
określenia wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W ustawie zapisane są także wymagania dotyczące recyklingu, jakie spełniać musi gmina. Z pieniędzy,
które wpłacają mieszkańcy w ramach opłat za
gospodarowanie odpadami gmina pokrywa
koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zakupu pojemników na odpady tzw. dzwonów, koszty administracyjne systemu, koszty związane z zaopatrzeniem mieszkańców w worki na odpady, naklejki na worki, a także druk haromonogramów
i dostarczenie mieszkańcom informacji. Ponadto odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych takich jak domy ludowe czy budynki
OSP. Z funduszy tych pokrywane są także koszty

Instalacja systemów
energii odnawialnej
dla gospodarstw
domowych z terenu
gminy Chorkówka

S

zanowni Państwo, informujemy, że
wciąż można zapisywać się na listę rezerwową projektu „Instalacja systemów
energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Chorkówka” na instalacje fotowoltaiczne oraz piece na biomasę.
Zainteresowanych prosimy o składanie deklaracji w wersji papierowej w Urzędzie Gminy
Chorkówka (pokój nr 24) w godzinach pracy
Urzędu.
Szczegółowe informacje na temat projektu
zawarte są na stronie www.chorkowka.pl
w zakładce „Dotacje dla mieszkańców na
odnawialne źródła energii”.
Urząd Gminy Chorkówka
kampani edukacyjno-informacyjnej dotyczącej
segregacji śmieci. Również w ramach tej opłaty
wykonywana jest usługa związana z opróżnianiem koszy na śmieci znajdujących się przy
przystankach oraz koszty związane z likwidacją
dzikich wysypisk śmieci - mówi Wójt Andrzej
Koniecki.
Urząd Gminy Chorkówka

„Aktywna Tablica” w naszych szkołach

P

od koniec 2017 r. szkoły podstawowe, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Chorkówka, zostały wyposażone w pomoce dydaktyczne zakupione w ramach realizacji
rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych - „Aktywna tablica”.
Na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Podkarpackim, dofinansowanie otrzymało 10 szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Pozwoliło to wyposażyć szkoły w nowoczesny sprzęt multimedialny tj. tablice
interaktywne, projektory oraz monitory dotykowe. Zakupione pomoce
stanowią ciekawy dodatek wprowadzający element nowoczesności do
pracy w szkole. Umożliwiają prowadzenie zajęć z wykorzystaniem
filmu, obrazu, głosu oraz wielu innych ciekawych gadżetów. W szkołach
zamontowano następujący sprzęt:
1. Zespół Szkół i Placówek w Bóbrce: tablica interaktywna - 2 szt.,
projektor - 2 szt., głośniki - 2 szt., za kwotę 13.773,54 zł.
2. Zespół Szkół w Chorkówce: tablica interaktywna z projektorem
ultrakrótkoogniskowym - 2 szt., głośniki - 2 szt., za kwotę 11.876,88 zł.
3. Szkoła Podstawowa w Draganowej: tablica interaktywna
z projektorem ultrakrótkoogniskowym - 2 szt., głośniki - 2 szt., za kwotę
11.876,88 zł.

4. Szkoła Podstawowa w Kobylanach: tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym
- 2 szt., głośniki - 2 szt., za kwotę 11.876,88 zł.
5. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kopytowej: tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym - 3 szt., głośniki - 3 szt., za
kwotę 17.815,32 zł.
6. Szkoła Podstawowa w Leśniówce: interaktywny
monitor dotykowy - 1 szt., za kwotę 9.900,00 zł.
7. Szkoła Podstawowa w Szczepańcowej: tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym - 2 szt., głośniki - 2 szt., za kwotę
11.876,88 zł.
8. Zespół Szkół w Świerzowej Polskiej: tablica interaktywna - 2 szt.,
projektor - 2 szt., głośniki - 2 szt., za kwotę 13.773,54 zł.
9. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Zręcinie: tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym - 1 szt., interaktywny monitor dotykowy - 1 szt., za kwotę 15.678,54 zł.
10. Szkoła Podstawowa im. Karola Klobassy-Zrenckiego w Żeglcach:
tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym - 2 szt., głośniki - 2 szt., za kwotę 11.876,88 zł.
Koszt wszystkich pomocy wyniósł 130 325,34 zł, z czego wkład własny
gminy to 28 917,86 zł.
Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce
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Projekt partnerski gmin: Wojaszówka, Chorkówka, Miejsce
Piastowe i Krościenko Wyżne na pierwszym miejscu listy
rankingowej. Kolejne dofinansowanie dla gminy

Z

arząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania projekty z zakresu gospodarki odpadami - konkursu dedykowanego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Projekt
partnerski gmin: Wojaszówka, Chorkówka, Miejsce Piastowe i Krościenko Wyżne znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej.
W ramach projektu wybudowane zostaną Punkty Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w gminie Krościenko Wyżne i gminie Chorkówka oraz przebudowany będzie PSZOK w gminie Wojaszówka
i gminie Miejsce Piastowe.
Głównym celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego
poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę i wyposażenie PSZOK-ów
oraz działania edukacyjne na obszarze MOF Krosno, skutkujące
zwiększonym udziałem selektywnie zebranych odpadów.
Cele szczegółowe to:
- eliminacja „dzikich” wysypisk, ograniczenie nielegalnych składowisk
odpadów na terenach leśnych i rolnych,
- poprawa jakości i stanu środowiska przyrodniczego,
- poprawa wizerunku gmin MOF,
- możliwość uzyskania czystszego surowca zbieranego selektywnie
w PSZOK,
- pogłębienie współpracy z gminami w zakresie gospodarki komunalnej,
ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.
W ramach niniejszego projektu gmina Chorkówka planuje:
- budowę 5 budynków magazynowych z kontenerami.
Lokalizacja inwestycji to teren po byłej, nieczynnej oczyszczalni ście-

ków przeznaczonej do rozbiórki.
Budynki magazynowe będą obiektami wolnostojącymi przeznaczonymi do przechowywania kontenerów.
- budowę 1 budynku socjalnego,
Budynek został zaplanowany jako obiekt o jednej nadziemnej kondygnacji użytkowej bez podpiwniczenia.
- ogrodzenie i utwardzenie terenu,
- budowę instalacji oświetleniowej i montaż monitoringu terenu.
W ramach działania wykonana zostanie instalacja elektryczna obejmująca budowę: zewnętrznej instalacji zasilającej i oświetlenie terenu, wewnętrznych linii zasilających, montaż tablic elektrycznych, instalacji
oświetleniowej i montaż opraw oświetleniowych, instalacji gniazd elektrycznych, instalacji monitoringu w tym montaż kamer przemysłowych na latarniach oświetlenia terenu, montaż osprzętu elektroinstalacyjnego i budowa instalacji uziemiającej.
Ponadto PSZOK zostanie wyposażony w instalacje wody ciepłej i zimnej oraz kanalizacji sanitarnej. Na terenie gminy zostanie przeprowadzona również kampania informacyjno - promocyjna.
Rzeczowa realizacja projektu planowana jest do końca października
2018 r. Koszt całego projektu opiewa na kwotę 3.190.476 zł, w tym wartość projektu dla gminy Chorkówka to 847.622,85 zł, z czego otrzymane dofinansowanie wyniesie 585.529,63 zł.
Urząd Gminy Chorkówka

Ogłoszenie o konkursie dla GRANTOBIORCÓW nr 3/2018/G

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, działająca na obszarze
gmin: Chorkówka, Dukla, Jaśliska, Jedlicze, Iwonicz - Zdrój i Miejsce
Piastowe,
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na
GRANTY dotyczące ROZWOJU OGÓLNODOSTĘPNEJ
I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
1. Termin składania wniosków: od 12 do 26 marca 2018 r.
2. Miejsce i tryb składania wniosków:
Wnioski o powierzenie Grantu należy składać osobiście albo przez
osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania
„Kraina Nafty”, mieszczącego się przy
ul. Dworskiej 14 w Miejscu Piastowym, od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 7.30 do 15.30.
O wsparcie mogą ubiegać się: osoby prawne posiadające siedzibę na
obszarze LGD, nie prowadzące działalności gospodarczej.
3. Zakres tematyczny naboru dotyczy realizacji przez LGD „Kraina
Nafty” Projektu Grantowego, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy

z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społec z n o ś c i ( D z . U. p o z . 3 7 ) w r a m a c h R O Z W O J U
OG ÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ
INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ,
LUB KULTURALNEJ - zgodnie z zakresem operacji, o którym mowa w §
2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na
Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).
W ramach Projektu Grantowego planowane są następujące zadania:
budowa obiektów infrastruktury społecznej (turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej) np. place zabaw, siłownie plenerowe, miejsca
rekreacyjne.
Wskaźniki planowane do osiągnięcia:
- Liczba nowych lub zmodernizowanych lub doposażonych obiektów
infrastruktury społecznej (turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej) - 12
szt.
4. Okres realizacji Projektu Grantowego przez LGD „Kraina Nafty”- do
maja 2019 r.
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5. Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji poniesionych kosztów.
Intensywność wsparcia - do 100% kosztów kwalifikowalnych.
6. Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 300.000,00 zł.
(słownie: trzysta tysięcy zł).
Kwota zaplanowana na jeden Grant w LSR to 25.000,00 zł
Niezbędne w ramach naboru dokumenty oraz szczegółowe warunki
ubiegania się o wsparcie, w tym określenie Grantobiorców, zawarte są
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie

S

To czym palisz wpływa na to czym oddychasz!

ezon grzewczy trwa na dobre. Możemy to odczuć nie tylko po
wzroście rachunków za gaz, ale także po jakości powietrza,
którym codziennie oddychamy. Mimo wielu apeli, kampanii
edukacyjnych i ostrzeżeń, nadal spora grupa mieszkańców naszej gminy,
a także gmin przyległych, pali w piecach „czym się tylko da”, nie zważając
na to, że to co się wydostaje z kominów jest bardzo szkodliwe i niebezpieczne dla naszego zdrowia. W myśl zasady, że piec przyjmie wszystko,
wiele osób wrzuca butelki plastikowe, kolorowe gazety, reklamówki,
resztki starych mebli, resztki opon i inne śmieci, których palić w piecach
nie wolno. Rozporządzeniu Ministra Środowiska dopuszcza spalanie
do celów grzewczych wyłącznie tych odpadów, których spalanie nie
powoduje negatywnego wpływu na środowisko. Są to: odpadowa masa

T

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.) oraz zamieszczone
są na stronie internetowej LGD: www.kraina-nafty.pl
Biuro LGD „Kraina Nafty” zapewnia bezpłatną pomoc doradczą
w zakresie przygotowania wniosku. Szczegółowe informacje na temat
naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Kraina Nafty” w Miejscu
Piastowym, ul. Dworska 14, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 15.30, tel. 13 44 07 043; 725 999 721, e-mail: biuro@kraina-nafty.pl

roślinna, odpady z przetwórstwa drewna (trociny i wióry, ścinki, drewno
- niezawierające substancji niebezpiecznych), opakowania z papieru
i tektury oraz opakowania z drewna, drewno które nie jest zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi.
Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów, zgodnie z art. 191 ustawy o
odpadach, podlega karze aresztu albo grzywny. Za spalanie niedozwolonych śmieci grozi mandat do 500 zł, a w przypadku gdy sprawa trafi do sądu, grzywna w wysokości do 5 000 zł. Kara aresztu trwa od
5 do 30 dni.
Największą karą jest jednak to, że zatruwamy powietrze, którym
oddychamy, rujnujemy bezcenne zdrowie swoje i naszych dzieci.
Urząd Gminy Chorkówka

Finał XVII Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca,
Trenera i Działacza

egoroczny XVII Finał Plebiscytu na Najpopularniejszego
Sportowca, Trenera i Działacza odbył się 15 lutego w hali sportowej przy Gimnazjum w Świerzowej Polskiej. Organizatorami plebiscytu byli: Starostwo Powiatowe w Krośnie, tygodnik „Nowe
Podkarpacie” oraz gminy z powiatu krośnieńskiego. Gospodarzami gali
finałowej byli: gmina Chorkówka, GOK Chorkówka, a także Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Świerzowej Polskiej. To święto sportu
zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz samorządowych,
służb mundurowych, oświaty oraz nominowani wraz z rodzinami
i przyjaciółmi. Podobnie jak w latach ubiegłych na najlepszych sportowców, trenerów i działaczy sportowych można było głosować za pomocą
sms lub kuponów, publikowanych w tygodniku „Nowe Podkarpacie”.

Weronika Kołek

W ten sposób wyłoniono najpopularniejszych.
Najpopularniejszym działaczem został Jan Rogalski prezes Klubu Sportowego ”Kotwica” Korczyna. Wśród nominowanych działaczy znaleźli
się: Radosław Sidor, Bogdan Farbaniec, Edward Jakieła, Marek
Sawczuk, Wiesław Gryzowski, Grzegorz Bargiel, Mariusz Biskup, Mariusz Rogala oraz przedstawiciel naszej gminy Łukasz Grzesik (LKS
Polonia Kopytowa).
Tytuł najpopularniejszego trenera zdobył Paweł Gazda, trener piłki nożnej w Klubach „Kotwica” Korczyna i „Rotar” Węglówka. W tej kategorii nominowani byli: Elżbieta Hryniak, Mariusz Jakieła, Witold Zatorski, Grzegorz Argasiński, Piotr Bril, Ewelina Fijołek, a także nasz reprezentant Piotr Drozd (UKS Jasiołeczka Świerzowa P., judo).

Łukasz Grzesik

Piotr Drozd
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judocy z UKS „Jasiołeczka” Świerzowa Polska
Targowiska.
Najpopularniejszym sportowcem został Konrad Urbanek, piłkarz V
Najlepsi sportowcy: I m. - Ewelina Marcisz uprawia narciarstwo biegoligowej drużyny z Klubu „Kotwica” Korczyna.
we; II m. - Weronika Kołek lekkoatletka, uprawiająca biegi; III m. Tuż za zwycięzcą uplasowali się: Ewelina Marcisz, MKS Halicz Ustrzyki
Weronika Bykowska strzelectwo sportowe.
Dolne, uprawia narciarstwo biegowe; Kryspin Paradysz, zawodnik
Najlepszy zawodnik niepełnosprawny: Piotr Grabowski, uprawia narKrośnieńskiego Klubu Kyokushin Karate, młodzieżowy mistrz Polski;
ciarstwo
i biathlon.
Kacper Cichoń (Świerzowa Polska) zawodnik „Pogoni” Szczecin,
Plebiscyt
to nie tylko emocje związane z rywalizacją, to także okazja do
Jan Rodzinka (Zręcin) zawodnik reprezentujący Klub Biegacza
zaprezentowania artystów działających na terenie gmin powiatu krośAthletic Zręcin i Weronika Kołek (Kopytowa) Krośnieński Klub
nieńskiego. Tegoroczny finał swoimi występami uświetnili: kapela
Biegacza MOSiR, lekkoatletyka.
Każdego roku przyznawana jest także nagroda
ludowa „Duklanie”, zespoły taneczne działaStarosty Krośnieńskiego. O tym, kto ją otrzyjące przy GOK-u w Chorkówce „Day Stars”
ma, zadecydowała Kapituła konkursu, składai „Omega” oraz solistki: Emilia Tyburska, Mojąca się z 16 przedstawicieli poszczególnych
nika Nowak, Daria Samborowska, judocy
gmin, której przewodniczył Kazimierz Głaz UKS „Jasiołeczka” Świerzowa Polska, zespół
dysz -Przewodniczący Rady Powiatu. Kapituła
muzyczny „MGK Milenium” z Odrzykonia.
przyznała siedem nagród dla tych, którzy wyGale prowadził niezawodny duet: Grażyna
różniają się osiągnięciami, wynikami, a także
Ostrowska (Starostwo Powiatowe w Krośnie)
działalnością. Przyznana została również
oraz Bogusław Pacek (dyrektor GOK Chornagroda dla najlepszego sportowca niepełnokówka). Na zakończenie uroczystości głos zasprawnego.
brali Jan Juszczak Starosta Powiatu Krośnieńskiego, który serdecznie gratulował wszystkim
Najlepsi piłkarze: I m. - Kacper Cichoń piłnominowanym i nagrodzonym. Do gratulacji
karz Karpat Krosno, obecnie gra w „Pogoprzyłączył się także Wójt Gminy Chorkówka
ni” Szczecin; II m. - Paweł Frydrych grający
Andrzej Koniecki.
trener seniorskiej drużyny „Start” Rymanów;
Wiktoria Cichoń (odebrała nagrodę w imieniu
II m. - Robert Kozubal napastnik „Partyzant”
Urząd Gminy Chorkówka
Kacpra Cichonia) oraz Jan Rodzinka
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Z

Podziękowanie dla wójta i radnych za udzielnie wsparcia
finansowego

a aktywne wspieranie inicjatyw służących
zapobieganiu przestępczości oraz poprawie bezpieczeństwa mieszkańców gminy
Chorkówka - to napis jaki widnieje na okolicznościowym grawertonie, który otrzymał Andrzej
Koniecki Wójt Gminy Chorkówka, a także Rada
Gminy od Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie mł. insp. Leszka Buryły oraz Komendanta
Komisariatu Policji w Dukli kom. Jerzego Szwasta. Grawerton, który otrzymałem to podziękowanie
za wsparcie finansowe zarówno przy zakupie samochodu policyjnego oraz za nasz wkład w remont
budynku Komisariatu Policji w Chorkówce, który

polegał na sfinansowaniu dokumentacji niezbędnej
do realizacji zadania. Zarówno ja jak i radni bez
wahania wspieramy takie inicjatywny, ponieważ te
pieniądze przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa
naszych mieszkańców. Wcześniej udzieliliśmy także
wsparcia finansowego na zakup karetki dla krośnieńskiego pogotowia, teraz mogliśmy wesprzeć policję. Te działania przynoszą wiele korzyści. Jedną
z nich jest możliwości szybkiego reagowania w momencie, kiedy zdrowie lub nasze bezpieczeństwo jest
zagrożone, a do tego niezbędny jest odpowiedni
sprzęt - powiedział Andrzej Koniecki wójt gminy.
Urząd Gminy Chorkówka

Orszak Trzech Króli i Jasełka w Żeglcach

W

Święto Objawienia Pańskiego 6 stycznia br. ulicami
Żeglec przeszedł Orszak Trzech Króli. Poprzedni cieszył
się dużym zainteresowaniem, więc postanowiliśmy go
zorganizować ponownie. Pierwsza część uroczystości miała miejsce
pod Domem Ludowym w Żeglcach, gdzie odbyło się powitanie
wszystkich uczestników, przekazanie informacji organizacyjnych,
podanie szyku Orszaku oraz modlitwa poprowadzona przez księdza
wikarego Arkadiusza Śliwińskiego. Tuż przed wyruszeniem Orszaku do
kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej dotarli Trzej
Królowie.
Na czele Orszaku szli trzej Królowie na koniach, następnie prowadzący
Orszak sołtys Żeglec Grzegorz Węgrzynowski z gwiazdą betlejemską,
Królowie, Święta Rodzina, zwierzątka (kucyki, osiołek, malutkie
baranki niesione na rękach), świta orszakowo-jasełkowa, czcigodni
księża, ks. Prałat Jan Luchowski, ks. Arkadiusz Śliwiński, ks. Wojciech
Janusz, zaproszeni goście w tym: przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół, prezesi stowarzyszeń, jednostek OSP, KGW
oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Żeglcach wraz z rodzicami i mieszkańcy Żeglec oraz innych wiosek. Cały pochód orszakowy udał się na

uroczystą mszę świętą. Po zakończeniu mszy Orszak wrócił do Domu
Ludowego, gdzie odbyły się jasełka. Po oficjalnym powitaniu gości,
odbył się konkurs na najładniejszy strój orszakowy i tu znów
niespodzianka; w ubiegłym roku przebranych było ok. 20, natomiast
w tym ponad 40 osób. Po konkursie przyszedł czas na jasełka. Występ
żegleckiej grupy artystycznej wprowadził wszystkich w dobry nastrój,
a to w jaki sposób aktorzy zostali nagrodzeni pozostanie na długo w ich
pamięci. Owacja na stojąco była najlepszą nagrodą za trud, jaką mogliśmy otrzymać. Po jasełkach rozstrzygnięty został konkurs na najładniejsze stroje orszakowe. Cieszymy się, że każdy uczestnik otrzymał dyplom
i nagrodę. Kolejnym punktem uroczystości był występ Zespołu Śpiewaczego „Chorkowianie”.
Organizatorzy dziękują wszystkim występującym, a także zaangażowanym w organizację Orszaku i Jasełek. Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy w najdrobniejszy sposób pomogli w organizacji całego
przedsięwzięcia (lista osób znajduje się w artykule na www.zeglce.pl).
Na podstawie materiału przygotowanego przez
Grzegorza Węgrzynowskiego
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Jasełka w Kopytowej
„Boże Narodzenie jest świętem człowieka.”
Jan Paweł II
więta Bożego Narodzenia to czas pełen miłości, pojednania i wzruszeń, z którym wiąże się wiele tradycji i zwyczajów. Jednym z nich są
Jasełka, które przenoszą nas w bardzo odległe czasy i przypominają,
że w Betlejem przyszedł na świat Zbawiciel. Tradycją Szkoły Podstawowej w Kopytowej są coroczne Jasełka, które zostały przedstawione 22
grudnia w Domu Ludowym w Kopytowej. Uczniowie z wielkim przejęciem odgrywali swoje role i starali się przekonać licznie zgromadzoną
widownię, co jest istotą Bożego Narodzenia. Oprócz osób tradycyjnie
związanych z szopką betlejemską, czyli Maryi, Józefa, pastuszków
i trzech króli przez scenę przewinęło się wiele barwnych bajkowych postaci jak: Wróżki, Pory Roku, Dziewczynka z zapałkami, Królowa
Śniegu, Pszczółka Maja. Każda z tych postaci ofiarowała Małemu Dzieciątku, to co wiąże się z ich losem i życiem codziennym. Uczniów do
występu przygotowali: Ewa Matelowska, Ewa Munia i ks. Jacek Pusztuk.
W święto Trzech Króli dzieci kolejny raz wystąpiły z Jasełkami na parafialnym spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez ks. Proboszcza
i Akcję Katolicką. Występ uczniów podziwiali przybyli na uroczystość
mieszkańcy Kopytowej i członkowie Akcji Katolickiej z Dekanatu Krosno III.
W nagrodę dla małych artystów ks. Jacek Pusztuk zorganizował

Ś

wycieczkę do Błażowej, gdzie znajduje się ruchoma szopka bożonarodzeniowa. Szopka oprócz sceny ze stajenki betlejemskiej przedstawia
także sceny z życia ludzi. Wygląd szopki zmienia się zależnie od pory
dnia. Szopka wzbudziła duże zainteresowanie i zachwyt wszystkich
oglądających. Na zakończenie wycieczki uczniowie wesoło bawili się
przy ognisku.
Szkoła Podstawowa w Kopytowej
Ewa Matelowska, Ewa Munia

Projekt „W kręgu tradycji i kultury naszego regionu” w Szkole
Podstawowej w Kopytowej

W

naszej szkole już drugi rok realizowany jest projekt mający na celu zapoznanie z tradycjami, obrzędami i zwyczajami świątecznymi regionu, wzbudzanie szacunku dla osób
starszych, promowanie walorów dziedzictwa kulturowego, rozwijanie
zainteresowań i zdolności uczniów, propagowanie twórczości ludowej
regionu, umacnianie więzi rodzinnych i międzypokoleniowych, integrowanie społeczności szkolnej i wiejskiej, kształtowanie postaw
przedsiębiorczości, wrażliwości, otwartości i empatii.
W tym roku szkolnym odbyły się warsztaty rękodzielnicze, podczas
których uczniowie pod czujnym okiem Pań prowadzących wykonywali
kwiaty i wieńce nagrobne, które przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli na grobie Nieznanego Żołnierza oraz pod pomnikiem
poświęconym poległym w wojnach mieszkańcom Kopytowej. W okresie przedświątecznym uczestnicy warsztatów wykonywali ozdoby świąteczne oraz wypiekali i dekorowali pierniczki.
Za zaangażowanie w projekt i wszelką pomoc dziękujemy Paniom: Zofii
Wasłowicz, Justynie Chmielowskiej, Lucynie Capale i Elżbiecie Sajdak.

Szkoła Podstawowa w Kopytowej
Bogumiła Rogala, Ewa Matelowska

Pieczenie pierniczków na kiermasz

Kiermasz ozdób świątecznych

Szkolny Dzień Roma w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Kopytowej i nie tylko……
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grudnia 2017 r. w Szkole Podstawowej w Kopytowej odbył
się Szkolny Dzień Roma. Przyjaciele Romów w ramach działalności koła ,,Romano Iło”, pod kierunkiem Wicedyrektora
Szkoły Bożeny Pęcak przedstawili część artystyczną.
Pośród treści uwzględniających kulturę Romów, szczególne miejsce
znalazła romska poetka Bronisława Wajs zwana Papuszą. Młodzi ,,Artyści” przez projekcję filmu oraz recytacje utworów Papuszy przybliżyli jej

ciężkie życie i twórczość. W repertuarze znalazły się również piękne cygańskie melodie, kolędy oraz ciepłe życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne skierowane do uczestników spotkania. Kolejnym punktem imprezy było wspólne ,,biesiadowanie” przy poczęstunku.
W uroczystości uczestniczył Dyrektor Szkoły Włodzimierz Paluch oraz
nauczyciele.
Działania opiekuna z dużym zaangażowaniem wspierała nauczycielka
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Genowefa Więcek. Panie z obsługi przygotowały poczęstunek. Corocznie nad przygotowaniem imprezy czuwa dobry ,,duch” koła ,,Romano
Iło” - Sekretarka Szkoły Bernadetta Radomska.
Impreza była możliwa dzięki dotacji MSWiA na rzecz koła ,,Romano
Iło” działającego od 2003 roku w Szkole Podstawowej w Kopytowej pod
skrzydłami niezmiennego opiekuna Bożeny Pęcak.
Członkowie Koła ,,Romano Iło” mieli również okazję zaprezentować
swój program podczas Spotkania Opłatkowego w uroczystość Trzech
Króli w Domu Ludowym w Kopytowej oraz podczas uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka 21 stycznia 2018 r. Spotkali się z wyrazami
uznania i licznymi pochwałami. Ich występy zostały nagrodzone
gromkimi brawami licznie zgromadzonej publiczności.
Szkoła Podstawowa w Kopytowej
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Mistrzostwo Powiatu w koszykówce chłopców

listopada 2017 r. w hali GOSiR w Jedliczu odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w koszykówce chłopców. W zawodach miało prawo startu 9 szkół - po jednej,
najlepszej z każdej gminy powiatu krośnieńskiego. Ostatecznie w rozgrywkach powiatowych wzięło udział 6 drużyn. Do Jedlicza przyjechały drużyny: SP Lubatowa, Gimnazjum Świerzowa Polska, SP Posada
Górna, Gimnazjum Targowiska, SP Korczyna. Wcześniej nasi gimnazjaliści zwyciężyli w zawodach gminnych z Gimnazjum Zręcin 17:14.
Chłopcy rozgrywali mecze 4x5 minut - najpierw rozgrywki w grupach
systemem „każdy z każdym” a następnie półfinały i finały. W grupie „B”
nasi uczniowie zwyciężyli z Targowiskami i ulegli drużynie z Korczyny.
Zajmując drugą pozycję awansowali do półfinału w którym rywalizowali ze zwycięzcą grupy „A” - Lubatową. Mecz z Lubatową również wygrali i tym samym awansowali do finału. W finale po zaciętym pojedynku zwyciężyli 16:15 z drużyną z Posady, uzyskując awans do zawodów
rejonowych.
Gimnazjum im. Ignacego Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej reprezentowali: Kordian Dąbrowski, Kamil Dobrzański, Wiktor Drzyzga,
Wojciech Dubis, Daniel Ginalski, Jakub Król, Dawid Leśniak, Jakub
Pacek, Filip Paszek, Szymon Prętnik i Mateusz Wydra.
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Klasyfikacja końcowa: I m. - Gimnazjum Świerzowa Polska, II m. - SP
Posada Górna, III m. - Gimnazjum Targowiska, III m. - SP Lubatowa, V
m. ex aequo SP Jedlicze, SP Korczyna.
Grzegorz Węgrzynowski
Opiekun drużyny

Święto Babci i Dziadka w Bóbrce

i 22 stycznia są zapisane w kalendarzu jako święta Babci
i Dziadka. W tych dniach, wszystkie wnuki i wnuczki wyrażają wdzięczność za trud, poświęcenie, cierpliwość, wyrozumiałość, którą okazują im każdego dnia Dziadkowie. Właśnie
z tej okazji 21 stycznia w Domu Ludowym w Bóbrce odbyło się spotkanie z Dziadkami. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 14 mszą świętą.
Kiedy wszyscy zaproszeni goście zajęli miejsca w sali domu ludowego,
najpierw życzenia złożył im wójt gminy Andrzej Koniecki i dyrektor
szkoły - Helena Nowak. Następnie dzieci z klas 0 - III zaprezentowały
swoim najbliższym program słowno - muzyczny. Przedstawiły
w nim wierszyki, śpiewały piosenki i tańczyły. Pociechy życzyły swoim
Babciom i Dziadkom m.in. „tęczy pięknej, kolorowej, kwiatów, uśmiechu z głębi serca, pełne kosze witaminek, zdrowia, szczęścia, pomyślności". Potem zebrani obejrzeli Jasełka w wykonaniu uczniów klas starszych
i wysłuchali koncertu kolęd i pastorałek.Kolejnym punktem programu
był wspólny obiad, który przygotowały mamy z Rady Rodziców. Na zakończenie uroczystości zaproszonych gości bawili rodzice. Przedstawili
oni inscenizację baśni pt. „Kopciuszek”.
Szkoła Podstawowa w Bóbrce
Teresa Jasłowska

Edukacja
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Festiwal nauk ścisłych w Szkole Podstawowej w Bóbrce

W

ostatnim tygodniu przed feriami tj. od 22 do 26 stycznia
w naszej szkole miało miejsce prawdziwe święto nauki.
Gościliśmy w tych dniach dr chemii - Tomasza Deptułę,
prezesa Fundacji „Przyszłość w nauce" wraz z 2 wolontariuszkami - Alą
i Gabrysią. Wspólnie realizowaliśmy projekt edukacyjny.
Jedna z klas naszej szkoły zamieniła się w laboratorium naukowe pełne
eksperymentów, pokazów, doświadczeń. Odbywały się tam zajęcia
pokazowo- warsztatowe prowadzone przez zaproszonych gości,
podczas których uczniowie mogli odkrywać tajniki przedmiotów ścisłych. Każdy z uczestników mógł sprawdzić się w roli naukowca, badacza z zakresu chemii, fizyki i biologii. Niektóre eksperymenty były bardzo widowiskowe - towarzyszyły im prawdziwe eksplozje i unosił się

dym. W pamięci pozostanie m.in. chemiczna lokomotywa, burza, węże
faraona i ogród w probówce oraz ciecz nienewtonowska i serduszko
rtęciowe.
W zajęciach uczestniczyła również młodzież ze szkoły w Żeglcach z klas
IV - VII.
Część doświadczeń uczniowie zaprezentowali rodzicom w czasie
wywiadówki. Potrafili też naukowo objaśnić zachodzące zjawiska.
Zajęcia pokazały raz jeszcze, że najlepiej uczyć się można przez zabawę
i doświadczenia. Mamy nadzieję, że ten projekt zachęcił młodzież do
kierowania swojego życia na tory nauk ścisłych.
Szkoła Podstawowa w Bóbrce
Teresa Jasłowska

Akcja pomocy na rzecz Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci
"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".
Jan Paweł II

S

zkoła Podstawowa w Draganowej wraz z Urzędem Gminy
Chorkówka włączyła się aktywnie w akcję pomocy na rzecz
Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci. Pomoc ta polegała na
zbiórce potrzebnych chorym dzieciom środków opatrunkowych, zabawek, odzieży, kosmetyków, artykułów higienicznych i żywności. Zebrane artykuły trafiły do potrzebujących w upominkach oraz wykorzystane
zostały w bieżącej pracy hospicyjnej. W pomoc zaangażowali się uczniowie Szkoły Podstawowej w Draganowej i Leśniówce, mieszkańcy miejscowości oraz mieszkańcy Gminy. Zbiórka dla Hospicjum przebiegała
w naszej szkole równocześnie z akcją "Misie Ratownisie". Zebrane
w szkole maskotki zostały przekazane dzieciom poszkodowanym w wypadkach samochodowych oraz zdarzeniach losowych. Misie trafiły do
Policji, Straży Pożarnej oraz Pogotowia Ratunkowego. Dziękujemy
uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom, mieszkańcom Dra-

ganowej i Gminie Chorkówka za życzliwość, wsparcie naszych działań
i pomoc potrzebującym.
Szkoła Podstawowa w Draganowej
Aneta Munia-Skrzęta

Spotkanie Wigilijne w Gminie Chorkówka

K

olejna edycja Spotkania Wigilijnego odbyła się 16 grudnia
w sali GOK-u w Chorkówce. Licznie zebranych uczestników
spotkania powitał Bogusław Pacek - dyrektor GOK-u. Uroczystość rozpoczęła się częścią artystyczną w wykonaniu grupy artystycznej „Maskarada” pod kier. Alicji Zając. Po występie młodzieży kolędy
i pastorałki zaśpiewał Zespół Śpiewaczy „Seniorzy” ze Świerzowej P.
pod kier. Alicji Adamik. Ksiądz Prałat Jan Luchowski - proboszcz
parafii Żeglce, złożył obecnym najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt

Bożego Narodzenia i Nowego Roku oraz poprowadził modlitwę.
Fragment Ewangelii odczytał ks. Stanisław Babiarz - proboszcz parafii
Bóbrka. Życzenia świąteczne i noworoczne złożyli: Dariusz Sobieraj Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Kazimierz Gładysz Przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego, który jest również
prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chorkówce,
Adolf Kasprzyk - Wicestarosta Krośnieński oraz Andrzej Koniecki
Wójt Gminy Chorkówka. Wszyscy obecni na sali połamali się opłat-
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kiem, składając sobie życzenia. Kolejnym punktem spotkania była degustacja potraw wigilijnych, przygotowana przez Koła Gospodyń Wiejskich z Bóbrki, Chorkówki, Draganowej, Kobylan, Kopytowej, Kopytowej - Stanowiska, Leśniówki, Machnówki, Poraju, Sulistrowej, Szczepańcowej, Świerzowej P., Zręcina i Żeglec oraz Stowarzyszenie Przyjazna Kopytowa, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Szczepańcowa
i Stowarzyszenie Forum Inicjatyw Społecznych w Zręcinie. Na jednym
wspólnym stole wigilijnym serwowano potrawy wigilijne m.in.: różne
rodzaje pierogów, gołąbki, potrawy z ryb, kapustę z grzybami i grochem,
barszcz czerwony, żurek, ciasta piernikowe, serowce, itp. Koła Gospodyń Wiejskich i stowarzyszenia, które przygotowały potrawy wigilijne
otrzymały podziękowania od władz samorządowych Gminy Chorkówka. Na ręce kierowników zespołów artystycznych i stowarzyszeń,
działających na terenie Gminy zostały skierowane podziękowania za
całoroczną pracę w upowszechnianiu kultury. Wszyscy zgromadzeni na
sali otrzymali kalendarze ufundowane przez Gminę Chorkówka oraz
stroiki świąteczne, wykonane przez przewodniczącą KGW w Chorkówce Leokadię Kludacz przy pomocy członkiń KGW. W spotkaniu
udział wzięli również: ks. Bronisław Wyczawski - proboszcz parafii Kopytowa, Marian Janik - radny powiatu, Andrzej Koniecki - Wójt gminy
Chorkówka, Wioletta Klimek - Sekretarz Gminy, radni gminy, dyrektorzy placówek oświatowych na czele z Gabrielą Nizianty dyrektorem

Centrum Usług Oświatowych, kierownicy jednostek organizacyjnych
Gminy oraz prezesi jednostek OSP z Draganowej, Kobylan i Kobylan Myszkowskie, prezesi stowarzyszeń, sołtysi wsi, kierownicy zespołów
artystycznych, przewodniczące KGW wraz z członkiniami Kół Gospodyń Wiejskich, mieszkańcy.
Na estradzie przed budynkiem GOK- u została wykonana szopka bożonarodzeniowa przez członków zespołu „Chorkowianie”, przewodniczącą KGW, członkinie KGW i sołtysa z Chorkówki.
Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce

Przewodniczące KGW i prezesi stowarzyszeń z organizatorami

Finał Międzynarodowego Konkursu Szopek
Bożonarodzeniowych w Dukli oraz finał Powiatowego Konkursu
Plastyki Dzieci i Młodzieży „Moje Boże Narodzenie” w Jedliczu

N

a konkurs szopek bożonarodzeniowych do GOK-u w Chorkówce 14 grudnia 2017r. wpłynęły prace (szopki bożonarodzeniowe), wykonane przez dzieci i młodzież z 9 szkół
podstawowych z terenu Gminy Chorkówka w ilości 36 sztuk oraz prace
plastyczne „Moje Boże Narodzenie" w ilości 45 szt.
Po przeprowadzeniu eliminacji gminnych konkursu wytypowano
13 prac wykonanych przez uczniów ze szkół podstawowych. Prace te
otrzymały specjalne wyróżnienia w Gminnym Ośrodku Kultury
w Chorkówce i zostały przekazane na konkurs międzynarodowy do
Muzeum Historycznego - Pałac w Dukli.
Specjalne wyróżnienia otrzymali (kolejność przypadkowa):1.Gabriel
Szubra kl. III - SP Szczepańcowa, 2. Oliwia Mendocha kl. IV - SP Draganowa, 3. Filip Machura kl. III - SP Leśniówka, 4. Anna Stryczniewicz kl.
II - SP Leśniówka, 5. Zuzanna Krzywda kl. III - SP Leśniówka, 6. Emilia Machura kl. V - ZS Chorkówka, 7. Miłosz Rachwał kl. V - ZS Chorkówka, 8. Maciej Knap kl. VI - ZSiP Bóbrka, 9. Kacper Jędrzejczyk 10 lat
- SP Żeglce, 10. Jakub Tarnowski kl. VI - ZSiP Bóbrka, 11. Karolina
Kludacz kl. VI - ZS Chorkówka, 12. Dawid Czup kl. III - ZS Świerzowa
P., 13. Katarzyna Kraska kl. VII - ZS Chorkówka.
Laureaci Międzynarodowego Konkursu Szopek
Bożonarodzeniowych z Gminy Chorkówka
8 stycznia 2018 r. w Muzeum Historycznym - Pałac w Dukli w godzinach popołudniowych odbyło się podsumowanie Międzynarodowego
Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych. Wręczone zostały dyplomy
i nagrody. Z Gminy Chorkówka laureatami zostali:
Kat. szkoły podstawowe - III miejsce: Filip Machura (SP Leśniówka),
Wyróżnienia: Dawid Czup (ZS Świerzowa P.), Emilia Machura (ZS
Chorkówka), Maciej Knap (ZSiP Bóbrka).
Kat. gimnazja i klasy VII SP - III miejsce: Katarzyna Kraska (ZS Chorkówka).
Ponadto w Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce komisja konkursowa oprócz 13 prac, które otrzymały specjalne wyróżnienia i zostały
przekazane na konkurs międzynarodowy, wyróżniła dodatkowo 15

szopek bożonarodzeniowych. Zgodnie z regulaminem wyższą ocenę
otrzymały prace wykonane z materiałów naturalnych.
Wyróżnienia otrzymali: ZSiP Bóbrka: Wiktor Tarnowski kl. II, Lena
Knap kl. I, Mateusz Mrozek kl. II.
ZS Chorkówka: Magdalena Bugiel kl. VII, Tomasz Pilawski kl. V,
SP Draganowa: Kacper Szczepanik kl. IV, Hubert Mastej kl. III.
SP Kobylany: Maja Orzechowska kl. I.
SP Leśniówka: Tomasz Krzywda kl. III, Izabela Bąk kl. III.
SP Szczepańcowa: Damian Szubra 10 lat, Maksymilian Szubra 12 lat.
ZS Świerzowa P.: Karolina Wierdak kl. III, Jessica Foremny kl. I.
SP Zręcin: Martyna Głód kl. V.
SP Żeglce: Magdalena Banaś 12 lat.
Wyniki Powiatowego Konkursu Plastyki Dzieci i Młodzieży
„Moje Boże Narodzenie”
W Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu 8 stycznia 2018 r. o godz.
11.00 odbyło się podsumowanie Powiatowego Konkursu Plasty-

O lewej: Filip Machura (SP Leśniówka), Emilia Machura (ZS Chorkówka)
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Dawid Czup ZS Świerzowa P.

Wiktor Tarnowski ZSiP Bóbrka

Katarzyna Kraska ZS Chorkówka

cznego „Moje Boże Narodzenie”. Na powiatowym konkursie w Jedliczu
zostało wyróżnionych i nagrodzonych 11 prac plastycznych z terenu
Gminy Chorkówka: Kl. IV-VI: I m. - Armin Kozak (ZSiP Bóbrka), II
m. - Wojciech Liwosz ( ZS Chorkówka), III m. - Emilia Machura (ZS
Chorkówka), Wyróżnienia: Nikola Guzik (SP Zręcin), Kamil Skalski
(ZS Chorkówka), Oliwia Kmon (ZS Chorkówka), Tomasz Torba (SP
Kopytowa).
Kl. VII, II i III Gimnazjum: I m. - Zuzanna Trybus (SP Zręcin), II m. -

Magdalena Bugiel (ZS Chorkówka), III m. - Maria Obłój (SP Kopytowa), Wyróżnienia: Aleksander Wyczesany (ZS Świerzowa Polska).
Wszystkim nagrodzonym zarówno w konkursie szopek bożonarodzeniowych, jak i w konkursie plastyki „Moje Boże Narodzenie” gratulujemy, życząc sukcesów w przyszłości.

Laureaci z gminy Chorkówka
Powiatowego Konkursu Plastyki „Moje Boże Narodzenie” w Jedliczu

Laureaci z gminy Chorkówka
Międzynarodowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych w Dukli

Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce

Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek dla dzieci i młodzieży

K

onkurs odbył się 18 stycznia 2018 r. w Gminnym Ośrodku
Kultury w Chorkówce. W konkursie zaprezentowały się dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych działających na terenie
Gminy Chorkówka oraz uczennica Gimnazjum w Zręcinie. Komisja
w składzie: ks. Bronisław Wyczawski, Agnieszka Jastrzębska i Magdalena Fic po wysłuchaniu wszystkich prezentacji przyznała miejsca i wyróżnienia w kategoriach: solista i zespół.
Wyniki konkursu:
Kategoria: przedszkola i kl. 0: I miejsce: Szymon Szklarski (Samorządowe Przedszkole w Świerzowej P.) i Natalia Wierdak (SP Draganowa),
II miejsce: Kinga Krężałek (Samorządowe Przedszkole w Zręcinie)
i Maja Kłosowska (SP Kopytowa), III miejsce: Natalia Serwińska (Samorządowe Przedszkole w Chorkówce) i Lena Godzisz (SP Kopytowa).
Wyróżnienia: Alicja Pęcak (Niepubliczne Przedszkole „Misiowo”
w Chorkówce), Maja Serwińska i Franciszek Kandefer (Samorządowe

Przedszkole „Baśniowa Kraina”w Chorkówce).
Kategoria: kl. I -III soliści: I miejsce: Maja Kurowska (SP Faliszówka)
i Lena Munia (SP Kopytowa), II miejsce: Laura Babirecka (NSP
Sulistrowa), III miejsce: Julia Lechowska (SP Kopytowa).
Wyróżnienia: Wiktor Stanikowski (SP Draganowa), Julia Nitka (ZS
Świerzowa P.).
Kategoria: kl. I-III zespoły: I miejsce: Zespół z ZS Chorkówka w składzie: Maja Krzywda, Zuzanna Dziadosz, Bartosz Serwiński, Tomasz
Słota; II miejsce: Zespół z ZSiP Bóbrka w składzie: Gabriela Czarnota,
Julita Frydrych, Gabriel Ciołkosz, Bartosz Sęp; III miejsce: Duet z ZS
Chorkówka w składzie:Mikołaj Dziadosz, Aleksander Widziszewski.
Kategoria: kl. IV-VI: I miejsce: Zuzanna Szydło (ZSiP Bóbrka), II
miejsce: Weronika Wietecha (SP Kobylany)i Iwona Bęben (SP Zręcin),
III miejsce: Oliwia Czech (SP Zręcin) i Aleksandra Wierdak (SP Kobylany).
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Wyróżnienia: Łucja Trybus(ZSiP Bóbrka), Sandra Gromek (ZSiP
Bóbrka).
Kategoria: kl. VII SP i gimnazja: I miejsce: Emilia Wierdak (SP
Kobylany) i Gabriela Zając (ZS Świerzowa P.), II miejsce: Daria Samborowska (Gimnazjum w Zręcinie), III miejsce: Angelika Waliszko (SP
Faliszówka) i Alicja Kozielec (ZS Chorkówka).
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, a wyróżnione osoby również nagrody książkowe ufundowane przez organizatora - Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce.

W czasie oczekiwania na werdykt jury uczestnicy konkursu obejrzeli
program artystyczny pt. „Boże Narodzenie, mimo wszystko” w wykonaniu grupy artystycznej „Maskarada” pod kierunkiem Alicji Zając.

Uczestnicy w kat. przedszkola i klasy 0

Laureaci w kat. klasy VII i gimnazja

Uczestnicy w kat. klas I - III

Uczestnicy w kat. klas IV - VI

Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce

Gminny Koncert Kolęd i Pastorałek

W

niedzielne popołudnie 21 stycznia odbył się Gminny
Koncert Kolęd i Pastorałek. Uroczystość rozpoczęła się
Mszą Św. w Kościele Parafialnym Św. Rafała Kalinowskiego w Szczepańcowej, którą odprawił ks. dr Mirosław Grendus. Po Mszy
Św. można było wysłuchać kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołów
śpiewaczych: „Bobrzan”, „Chorkowian”, Jutrzenki”, „Kobylanek”, „Nadziei”, „Seniorów”, Chóru Szczepańcowa, kapeli Ropiorze i solistki
Darii Samborowskiej.
W uroczystości udział wzięli: ks. dr Antoni Michno, Kazimierz Gładysz - Przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego, Andrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka, Maciej Sekuła - Przewodniczący Rady
Gminy Chorkówka, Dariusz Bator - Zastępca Wójta, Wioletta Klimek
Sekretarz Gminy, Krzysztof Markiewicz Wiceprzewodniczący Rady
Gminy oraz radni Edward Szwedo, Andrzej Wierdak, prezesi stowarzyszeń Ewa Kłos i Karol Jakubowski, przewodniczące KGW z Bóbrki,
Kobylan, Kopytowej i Żeglec, a także mieszkańcy Szczepańcowej.
Wszystkie występujące zespoły i zaproszeni goście po koncercie w kościele udali się do sali Domu Ludowego. Tam nastąpiło wręczenie okolicznościowych dyplomów i nagród rzeczowych ufundowanych przez
GOK w Chorkówce oraz ciepły posiłek przygotowany przez organizatorów: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Szczepańcowa na czele

z Bożeną Kurdziel - prezesem, Koło Gospodyń Wiejskich na czele
z przewodniczącą Martą Adamczyk i sołtysem wsi Szczepańcowa Martą
Żołna.
Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce

„Kobylanki” z Kobylan

Wydarzenia kulturalno-sportowe

Kapela „Ropiorze” z Bóbrki
„Bobrzanie” z Bóbrki

„Seniorzy” ze Świerzowej Polskiej

„Jutrzenka” z Kopytowej

„Nadzieja” ze Zręcina

„Chorkowianie” z Chorkówki

Chór Szczepańcowa

Pamiątkowe zdjęcie kierowników zespołów z organizatorami
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Wydarzenia kulturalno-sportowe

Bal karnawałowy w sali Gminnego Ośrodka Kultury
w Chorkówce

ala Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce zmieniła się w sobotnie popołudnie 27 stycznia w najbardziej baśniowe miejsce.
Odbył się tam bal karnawałowy pod hasłem „Kulig z Panią Zimą”.
Dzieci pojawiły się w kolorowych kostiumach, wśród których królowały
różne postacie bajkowe: wróżki, księżniczki, piraci i zwierzęta. Uczestnicy zabawy biorąc udział w tańcach integracyjnych i zabawach przemierzali różne krainy z Królową Zimą i śnieżynkami, aby dotrzeć na magiczny bal karnawałowy w królestwie Pani Zimy. Duże wrażenie na naj-

młodszych robiły puszczane bańki i zabawy z balonikami. Został zapewniony poczęstunek dla dzieci w postaci ciasteczek, rogalików, słodyczy
i soków. Jednym z punktów programu balu było wspólne zdjęcie.
Zabawa bardzo podobała się dzieciom, a organizatorzy zobowiązali się,
że za rok przygotują również wspaniałą zabawę podczas karnawału.
GOK w Chorkówce - organizator balu dziękuje firmom z Chorkówki:
Cukierni „Ania” i Piekarni „Anwit” za pomoc w organizacji balu.
Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce

Ferie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Chorkówce

Z

a nami kolejne ferie w Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce. W każdych zajęciach organizowanych w sali GOK-u
uczestniczyło około 40 dzieci. Zajęcia feryjne rozpoczęły się od
konkursów sportowych i zabaw animacyjnych prowadzonych przez
Małgorzatę Foremny. Nie zabrakło również zajęć plastycznych, podczas
których uczestnicy wykonywali kartki okolicznościowe, świeczniki,
a także organizery na kredki w kształcie minionków. Zajęcia plastyczne
prowadziła Renata Kurcab. Dzieci wzięły udział również w warsztatach
z kręcenia hula hop i warsztatach z magii. Nie mogło zabraknąć również
Turnieju Tenisa Stołowego, który poprowadził Konrad Cieślak. Ostatniego dnia ferii po dwugodzinnych zabawach animacyjnych, tańcach
integracyjnych uczestnicy zajęć otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe
ufundowane przez organizatora - GOK w Chorkówce, które wręczył
Bogusław Pacek - dyrektor placówki.
Dziękujemy wszystkim dzieciom, które aktywnie uczestniczyły
w zajęciach organizowanych podczas ferii w GOK-u.
Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce

Podsumowanie ferii - uczestnicy zajęć

Zajęcia plastyczne

Uczestnicy zajęć animacyjnych

