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na terenie gminy. Propozycje i opinie można było zgłaszać osobiście, 
listownie lub elektronicznie. Wynikiem dwuletnich działań, analiz da-
nych także spotkań i konsultacji było opracowanie Lokalnego Progra-
mu Rewitalizacji gminy Chorkówka na lata 2017-2023. Jednym z zało-
żeń programu jest pozyskanie środków na remont starej szkoły w Kopy-
towej, a także budynku po przedszkolu w Chorkówce. Budynek w Ko-
pytowej przeznaczony zostanie na dzienny dom opieki dla seniorów 
oraz na pomieszczenia do aktywizacji osób starszych. Samotność ludzi 
starszych to jeden z większych problemów na terenie nie tylko naszej gminy. 
Osoby starsze coraz bardziej wycofują się z życia towarzyskiego, choroby 
które ich dotykają wpływają na znaczne ograniczenie ich aktywności. To 
ważne aby takie osoby zaktywizować, zachęcić do działania, do 
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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.

kwietnia br. rozpoczęły się roboty związane z przygoto-
waniem placu do rozpoczęcia budowy Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Prace przy 

sprzyjających warunkach atmosferycznych  potrwają do połowy wrze-
śnia br.  Wartość robót to 804.727,50 złotych. Zgodnie z ustawą o utrzy-
maniu czystości i porządku gmina musi utworzyć miejsce, do którego 
mieszkańcy będą mogli przywozić i bezpłatnie zostawiać posegrego-
wane odpady komunalne i takie odpady komunalne jak: przetermino-
wane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, 
odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące 
odpady komunalne. 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów będzie obsługiwany przez 
pracownika obsługi w wyznaczonych godzinach.
Inwestycja będzie obejmowała:
– budowę 5 budynków magazynowych z kontenerami do składowania 
segregowanych odpadów komunalnych,
– budowę  budynku socjalnego.
Do zbierania odpadów, które nie mogą być narażone na działanie 
czynników atmosferycznych używane będą kontenery z zamknięciem.
Teren PSZOK zostanie ogrodzony, oświetlony, zaplanowano także 
zainstalowanie monitoringu. 

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
w Chorkówce

12 Mam nadzieję, że ta inwestycja przyczyni się między innymi do tego, że 
dzikie wysypiska śmieci, z którymi walczymy każdego roku znikną 
z naszego krajobrazu. Może nie całkowicie, gdyż czasem ciężko jest zmienić 
„przyzwyczajenia”, ale ich liczba znacznie spadnie - powiedział Andrzej 
Koniecki Wójt Gminy Chorkówka.

Urząd Gminy Chorkówka

okalny Program Rewitalizacji gminy Chorkówka na lata 2017-L2023 (LPR) to dokument operacyjny wskazujący na potrzebę 
realizacji działań głównie w sferze społecznej oraz dodatkowo 

w sferze przestrzenno-funkcjonalnej i gospodarczej. Realizacja działań 
pozwoli na niwelowanie zjawisk kryzysowych oraz wykorzystanie 
potencjałów na obszarze rewitalizacji. W konsekwencji pozwoli to na 
wyprowadzenie obszarów ze stanów kryzysowych, co pobudzi ich roz-
wój społeczno-gospodarczy, oddziaływujący w konsekwencji na całą 
gminę. Opracowanie takiego programu poprzedzone było konsultacja-
mi społecznymi dotyczącymi wyznaczenia obszarów zdegradowanych 

„Lokalny Program Rewitalizacji gminy Chorkówka” 
z myślą o naszych seniorach 

Roboty budowlane na placu

Budynek starej szkoły w Kopytowej Budynek po Samorządowym Przedszkolu
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wspólnego spędzania czasu, aby zapewnić im opiekę i pomoc. To także duże 
wsparcie dla ich rodzin, które ze względu na obowiązki zawodowe nie 
mogą poświęcić im tyle uwagi ile potrzebują - powiedział Wójt Gminy 
Chorkówka Andrzej Koniecki. 
Budynek w Chorkówce jest znacznie większy od tego w Kopytowej, dla-
tego mógłby pełnić więcej funkcji. Część tego budynku przeznaczona 
byłaby na pomieszczenia dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Chorkówce. W tej chwili GOPS znajduje się w budynku Urzędu 
Gminy, dysponuje niewielkimi pomieszczeniami co wpływa nie tylko na 
komfort pracy, ale także na  komfort osób korzystających z pomocy. Często 

są to trudne sprawy, trudne rozmowy, a na to trzeba odpowiednich 
warunków - dodał wójt gminy Andrzej Koniecki. 
Remont i przebudowa wpłynęłyby na stworzenie warunków 
lokalowych dla zadań merytorycznych realizowanych przez GOPS. 
Pozostałe pomieszczenia przeznaczone byłyby na świetlice dla seniorów 
oraz działalność biblioteki i Poczty Polskiej, tak jak dotychczas. 
O kolejnych krokach podjętych w celu realizacji tych planów będziemy 
Państwa informować zarówno na łamach gazety jak i stronie 
internetowej gminy. 

Urząd Gminy Chorkówka

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swo-
jej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres za-
mieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany 

do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz! 
Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wybor-
ców, to nie będziesz mógł głosować w nadcho-
dzących wyborach samorządowych.
Rejestr wyborców to lista osób z prawem do gło-
sowania w danej gminie. Jeżeli masz stałe zamel-
dowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w re-
jestrze wyborców w gminie, w której jesteś zamel-
dowany. Będziesz mógł oddać głos. Jeśli jednak 

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!
jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, 
to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wy-
borach.

Co masz zrobić?
Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców 
w gminie, w której mieszkasz. Sprawdź już dziś 
w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wy-
b o r c ó w !  Wi ę c e j  i n f o rma c j i  na  s tr o n i e 
www.pkw.gov.pl oraz na kanałach Państwowej 
Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wybor-
czego w serwisach społecznościowych.

Państwowa Komisja Wyborcza

1 lipca 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa weszła 
w życie 1 stycznia 2012 roku wprowadzając szereg zmian 

odnośnie uregulowań w zakresie gospodarki odpadami. Nałożyła ona 
na gminy obowiązek podjęcia uchwał wprowadzających zmiany
w systemie gospodarowania odpadami.
Przed wejściem zmian prawo pozwalało na spalanie organicznych części 
roślin, czyli gałęzi i liści, pod warunkiem, że nie powodowało to 
nadmiernej emisji dymu i nie utrudniało życia sąsiadom.
W związku  z wprowadzeniem w życie uchwały Nr  XLVIII/352/2017 
Rady Gminy Chorkówka z dnia 24 października 2017 roku w sprawie 
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Chorkówka, został nałożony na gminę obowiązek selektywnej 
zbiórki odpadów, w tym odpadów zielonych.
Art. 31 ust. 7 ustawy o odpadach mówi, że dopuszcza się spalanie 
zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządze-
niami, chyba że są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.

Zakaz spalania odpadów zielonych!
Zakaz spalania odpadów zielonych został wprowadzony na mocy 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku, która zabrania takich praktyk 
po wdrożeniu systemu odbioru od mieszkańców tzw. odpadów 
zielonych.
Według ustawy odpady zielone to odpady komunalne stanowiące części 
roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków 
i cmentarzy oraz targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic 
i placów.
Właściciele nieruchomości mogą pozbyć się odpadów zielonych 
poprzez:
- kompostowanie na własnej działce,
- wystawianie w systemowych workach zgodnie z harmonogramem.
(Przypominamy, że przedmiotowe worki w kolorze brązowym 
z napisem BIO można nabyć w Urzędzie Gminy Chorkówka, pok. 23 
lub w siedzibie firmy FBSerwis Karpatia w Szczepańcowej, ul. 
Przemysłowa 7).

PAMIĘTAJ!

Osoba, która spala odpady zielone w ogródku lub na działce może zostać 
ukarana mandatem w wysokości do 500 zł.
Art. 155 ustawy o odpadach nakłada obowiązek termicznego 
przekształcania odpadów wyłącznie w spalarniach odpadów lub 
we współspalarniach odpadów, z zastrzeżeniem art. 31.
Art. 191 ustawy o odpadach mówi, że ten, kto wbrew przepisowi art. 
155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub 
współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny.

Urząd Gminy ChorkówkaU
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Są jeszcze miejsca na instalacje fotowoltaiczne oraz kotły na 
biomasę

nformujemy, że są jeszcze wolne miejsca w projekcie „Instalacja syste-Imów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy 
Chorkówka”, na które gmina Chorkówka otrzymała prawie 5,2 mln zł 

dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego. Można zapisywać się jeszcze na montaż:
• instalacji fotowoltaicznych (moc 2 kW, 3 kW i 4 kW),
• automatycznych kotłów opalanych biomasą (moc 15 kW, 20 kW i 25 kW).
Dofinansowanie może wynieść do 70 % kosztów kwalifikowalnych instala-
cji. Rzeczywiste koszty będą znane po rozstrzygnięciu procedury przetargo-
wej. Osoby zainteresowane dofinansowaniem proszę o kontakt z Urzędem 
Gminy Chorkówka (Agata Kowalczyk, pokój nr 24, tel. 13 43 869 61 lub 
email akowalczyk@chorkowka.pl). 
Szczegółowe informacje na temat projektu zawarte są na stronie 
www.chorkowka.pl w zakładce „Dotacje dla mieszkańców na odnawialne 
źródła energii”. 

Urząd Gminy Chorkówka

z napisem BIO.
Odpady, o których mowa powyżej, umieszczone w workach o innej 
kolorystyce nie będą odebrane przez firmę!
W ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi liczba worków na odpady zielone jest limitowana - przysługuje po 
1 worku 110. litrowym na każdy miesiąc w okresie od maja do 
października br. Worki limitowane można odebrać w budynku Urzędu 
Gminy Chorkówka, pok. 23, od poniedziałku do piątku, w godzinach 
pracy urzędu.
Dodatkowe worki brązowe ponad limit można nabyć odpłatnie wyłą-
cznie w firmie FBSERWIS S.A., zlokalizowanej w Szczepańcowej, ul. 
Przemysłowa 7 (dojazd od ul. Lotników w Krośnie), od poniedziałku do 
piątku w godz. od 7:00 do 15:00.
Jednocześnie zaleca się, odpady zielone ulegające biodegradacji 
(skoszona trawa, gałęzie drzew i krzewów, liście) składować w przydo-
mowych kompostownikach. 

Urząd Gminy Chorkówka

rząd Gminy Chorkówka informuje, że w ramach funkcjo-Unowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na te-
renie gminy Chorkówka, zgodnie z harmonogramem 

odbioru odpadów, w miesiącach od maja do października, od właścicieli 
nieruchomości odbierane będą . Odpady ZIE-ODPADY ZIELONE
LONE należy gromadzić wyłącznie w workach koloru brązowego 

Worki na odpady zielone

ogoda sprzyja pracom budowlanym, które są realizowane na Pplacu obok budynku Urzędu Gminy. Niemal każdego dnia 
pojawią się kolejne elementy. Teren został ogrodzony, a obok 

budynku dla sportowców zamontowano już pierwsze trybuny. W tej 

Budowa kompleksu boisk 
chwili równocześnie prowadzone są prace na placu, a także  roboty wy-
kończeniowe w budynku.

Urząd Gminy Chorkówka
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a zebraniu w sołectwie Zręcin jedna z mieszkanek poinfor-Nmowała o likwidacji Punktu Pocztowego działającego w tej 
miejscowości. W związku z tym wystosowałem pismo do 

Prezesa Zarządu Poczty w Warszawie z prośbą o zaniechanie likwidacji. 
Jednym z najważniejszych argumentów było to, iż z usług punktu korzy-
stają mieszkańcy czterech miejscowości: Zręcina, Szczepańcowej, Świe-
rzowej Polskiej i Machnówki, czyli ponad 6 tys. osób. Ponadto zazna-
czyłem iż, zdaję sobie sprawę, że za likwidacjami przemawiają zapewne 
aspekty ekonomiczne, jednak ważny jest także aspekt ludzki. Placówki 

Punkt Pocztowy w Zręcinie 
są bardzo potrzebne, o czym świadczy zainteresowanie i zaniepokojenie 
mieszkańców gminy Chorkówka. Bardzo szybko napłynęła odpowiedź, 
z której wynikało iż zamknięcie placówki pocztowej związane jest z roz-
wiązaniem umowy agencyjnej i w przypadku znalezienia nowego miej-
sca na tego typu działalność ponownie punkt zostanie uruchomiony.  
Tak się stało, punkt pocztowy został przeniesiony i w tej chwili mieści się  
przy ulicy Łukasiewicza 29A (sklep Lewiatan). 

Andrzej Koniecki 
Wójt Gminy Chorkówka

W okresie od 20 stycznia do 10 marca 2018 roku w 15 
jednostkach ochotniczych straży pożarnych na terenie 
gminy Chorkówka przeprowadzona została kampania 

zebrań sprawozdawczych. Terminarz zebrań ustalony został podczas 
posiedzenia Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chorkówce, 
odbytym w dniu 19 grudnia 2017 r. Podczas zebrań zarządy jednostek 
przedstawiły sprawozdania z działalności za 2017 rok, w tym sprawoz-
dania finansowe. Działające przy jednostkach OSP komisje rewizyjne 
dokonały merytorycznej oceny całokształtu ich działalności statuto-
wych, wnioskując we wszystkich przypadkach walnym zebraniom 
o udzielenie absolutorium zarządom za okres sprawozdawczy. W trak-
cie zebrań uchwalone zostały także plany działalności i finansowe na 
2018 rok.

W 2017 roku na terenie gminy Chorkówka zanotowano ogółem 192 
zdarzenia, w tym 114 pożarów, 70 miejscowych zagrożeń oraz 8 alar-
mów fałszywych. W porównaniu do 2016 r. na terenie gminy nastąpił 
kolejny, tym razem 6% spadek ogólnej liczby zdarzeń, przy 19% wzro-
ście na obszarze powiatu krośnieńskiego. Tradycyjnie najwięcej inter-
wencji jednostek straży pożarnych związanych było z gaszeniem poża-
rów suchych traw i pozostałości roślinnych na nieużytkach rolnych. 
Ponadto podkreślić należy, iż w 2017 r. jednostki OSP brały czynny 
udział w zabezpieczaniu różnych imprez, m.in. Biesiada Karpacka, do-
żynki gminne, imprezy sportowe takie jak: wyścigi kolarskie, biegi prze-
łajowe, rajdy samochodowe, a także zabezpieczenie dróg dojazdowych 
i parkingów przy cmentarzach w dniu 1 listopada. Strażacy aktywnie 
uczestniczyli w uroczystościach religijnych, patriotycznych i państwo-
wych organizowanych na terenie gminy.
W ubiegłym roku druhowie podnosili swoje kwalifikacje na szkole-
niach kursowych, realizowanych przez Komendę Miejską PSP w Kroś-
nie, na których przeszkolonych zostało ogółem 29 strażaków, w tym: 
szkolenie podstawowe - 19, kierowców - konserwatorów - 3, ratownic-
twa technicznego - 2, dowódców OSP - 5.

Kampania zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP
W jednostkach OSP uzupełniono w 2017 r. braki w zakresie 
materiałowo - sprzętowego wyposażenia, w tym m.in. odzież specjalną, 
wyekwipowanie osobiste, obuwie strażackie specjalne, węże tłoczne. 
Kontynuowany był program wymiany wyeksploatowanych lekkich 
samochodów pożarniczych typu Żuk na pojazdy nowej generacji. Za 
kwotę 71 tys. zł ze środków budżetu gminy zakupiony został na 
wyposażenie OSP w Machnówce używany lekki samochód ratowniczo - 
gaśniczy w zabudowie kontenerowej na podwoziu Iveco (rok prod. 
2010). Przy niektórych obiektach remiz wykonane zostały prace 
remontowe, w tym m.in. część garażowa w budynku strażnicy OSP 
w Kobylanach za kwotę 17 587 zł. Na ten cel pozyskano dofinanso-
wanie w wysokości 11 700 zł ze środków MSWiA w ramach Krajowego 
Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Pozostałe środki stanowiły wkład 
własny tamtejszej jednostki. Ponadto OSP Kopytowa otrzymała 
dofinansowanie w wysokości 3 900 zł ze środków MSWiA poprzez Ko-
mendę Miejską PSP w Krośnie oraz 3.200 zł ze środków firm ubezpie-
czeniowych będących w dyspozycji BT ZOSP RP w Krośnie na zakup 
6 kpl. ubrań specjalnych. Łącznie w 2017 roku Zarząd Oddziału Woje-
wódzkiego ZOSP RP dofinansował zakupy przedmiotów wyposażenia 
jednostek OSP z terenu gminy kwotą 8.500 zł. Natomiast 2 jednostki 
OSP włączone do KSRG tj. Kobylany i Szczepańcowa otrzymały 
z budżetu państwa łączną dotację w wysokości 14.959 zł.
W 2017 roku w Kobylanach zorganizowane zostały gminne zawody 
sportowo - pożarnicze, które były jednocześnie eliminacjami do zawo-
dów powiatowych, odbytych 24 września w Odrzykoniu. W zawodach 
powiatowych jednostki OSP reprezentujące gminę Chorkówka 
odniosły w klasyfikacji końcowej duży sukces, zajmując trzy drugie 
miejsca i jedno czwarte. Organizowane były także gminne eliminacje 
ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej oraz konkursu plastyczne-
go dla młodzieży ze szkół z terenu gminy oraz członków młodzieżowych 
drużyn pożarniczych. 
W ubiegłym roku 13 maja zorganizowane zostały w Draganowej 
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gminne obchody Dnia Strażaka, połączone z przekazaniem na wyposa-
żenie tamtejszej jednostki OSP nowego lekkiego samochodu ratowni-
czo - gaśniczego marki Ford Ranger. W jednostkach OSP odbyły się 
również dwie uroczystości jubileuszowe. W dniu 6 czerwca strażacy 
z OSP Bóbrka uroczyście święcili obchody 80-lecia istnienia jednostki, 
natomiast 2 września zorganizowana została uroczystość jubileuszu 
120-lecia działalności OSP w Szczepańcowej. Druhowie strażacy za swą 
społeczną służbę w 2017 roku wyróżnieni zostali odznaczeniami 
strażackimi. W ten sposób nadano: 1 medal honorowy im. Bolesława 
Chomicza, 8 złotych ,7 srebrnych i 15 brązowych medali za zasługi dla 
pożarnictwa, oraz 21 odznak „Strażak Wzorowy”. Wręczone zostały 
także odznaki „Za wysługę lat” oraz odznaki” MDP”.
W zebraniach sprawozdawczych oprócz druhów jednostek oraz 
członków młodzieżowych drużyn pożarniczych udział wzięli zaprosze-
ni goście, w tym m.in., Starosta Krośnieński Jan Juszczak, przedstawi-

ciele Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, oficerowie z Komendy 
Miejskiej PSP w Krośnie, w tym Komendant Miejski st. bryg. Mariusz 
Bieńczak i jego zastępca bryg. Zbigniew Nowak, Wójt Gminy 
Chorkówka Andrzej Koniecki wraz z zastępcą Dariuszem Batorem, 
radni Rady Gminy Chorkówka, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
Bogusław Pacek, sołtysi, przewodniczące KGW, dyrektorzy szkół oraz 
reprezentanci organizacji i stowarzyszeń działających na terenie 
poszczególnych miejscowości. 
Należy zaznaczyć, iż zebrania zostały dobrze przygotowane oraz 
przeprowadzone. Działalność statutowa, w tym organizacyjna i rato-
wnicza jednostek OSP została pozytywnie oceniona przez instytucje 
zwierzchnie ochrony przeciwpożarowej i władze samorządowe Gminy.

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chorkówce
dh Kazimierz Gładysz

Przy nieco mroźnej temperaturze, ale pięknym słońcu na starcie 
w 6 kategoriach stanęło w Biegu w Żeglcach łącznie ponad 120 
biegaczy oraz chodziarzy. Jak zwykle dopisała nam piękna 

Bieg Tropem Wilczym Żeglce 2018
pogoda, która nie przeszkodziła w organizacji Biegu oddającego hołd 
Żołnierzom Niezłomnym.
W tym roku do ogólnopolskiego Biegu zgłoszonych było ponad 330 
miejscowości i ponad 70000 uczestników. Zawodnicy, przed Biegiem 

Rozpoczęcie biegu Uczestnicy i organizatorzy biegu

ilm Bogdana Adama Miszczaka „Jako w niebie tak i w Ko-Fmańczy” to kolejna produkcja Telewizji Obiektyw. Tym razem 
producent postanowił opowiedzieć jeden z etapów życia kardy-

nała Stefana Wyszyńskiego, który w 1953 roku został aresztowany 
i przetrzymywany w zupełnym odosobnieniu w Klasztorze Sióstr Naza-
retanek w Komańczy. To fabularyzowany obraz wyreżyserowany przez 
Macieja Wójcika, z doskonałą obsadą aktorską. W rolę Prymasa wcielił 
się Marek Kalita, zaś w rolę jego ojca Jerzy Trela. W naszej gminie do-
tychczas odbyły się dwie projekcje filmu. Pierwsza miała miejsce 

„Jako w niebie tak i w Komańczy” - pokaz filmu
1 marca br., druga 3 marca br. Podczas pierwszej projekcji widzom towa-
rzyszył producent filmu Bogdan Adam Miszczak, który opowiedział 
o kulisach powstawania nie tylko tego, ale także poprzednich produkcji. 
Producentowi towarzyszył Stanisław Jagiełło, który prowadził spotka-
nie. Gości, przedstawicieli władz samorządowych, księży z parafii gmin-
nych, prezesów stowarzyszeń, OSP, zespołów śpiewaczych, przewodni-
czące KGW, a także kierowników i dyrektorów jednostek organizacyj-
nych, powitał Andrzej Koniecki wójt gminy, która jak wiele gmin 
dofinansowała tę produkcję. O zabranie głosu poproszony został także 

Bogdan Adam Miszczak Przedstawiciele władzy lokalnej i duchowieństwa

ksiądz prałat Jan Luchowski, proboszcz parafii 
Żeglce, który miał okazję osobiście spotkać 
Prymasa . Ksiądz prałat mówił o wyjątkowym 
majestacie tegoż wielkiego Polaka, o jego wręcz 
nieziemskiej duchowości, sile i charyzmie. 
Przedstawił także etapy życia Prymasa, a także 
omówił kolejne etapy beatyfikacji. Po tym 
wstępie wyświetlono film, który nasi miesz-
kańcy a także goście przyjęli ze wzruszeniem, 
zadumą, a także refleksją. Wyrazem uznania 
wobec twórców były gromkie brawa, a także 
dyskusje widzów  już po zakończonej projekcji. 
Drugą projekcję prowadził Bogusław Pacek - 
Dyrektor GOK w Chorkówce.

Urząd Gminy Chorkówka
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Elektroniczne zwolnienia lekarskie - „e-ZLA”
d 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne Ozwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Zwolnienia na pa-
pierowym formularzu (ZUS ZLA) mogą być wystawiane 

jeszcze do końca czerwca 2018 r. Natomiast od 1 lipca 2018 r. lekarze 
będą wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne.
Lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie e-ZLA (po jego podpisaniu 
z wykorzystaniem certyfikatu z ZUS, kwalifikowanego certyfikatu lub 
profilu zaufanego ePUAP) elektronicznie do ZUS. ZUS udostępnia e-
ZLA płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu na PUE ZUS 
nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA (bez 
podawania numeru statystycznego choroby). Informacja ta jest przeka-
zywana także ubezpieczonemu (m.in.pracownikowi) posiadającemu 
profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na PUE ZUS. Więcej 
informacji o nowych zasadach wystawiania zwolnień lekarskich znaleźć 
można na http://www.zus.pl/ezla.
Korzyści dla lekarzy
Wystawianie e-ZLA będzie trwało krócej niż wypisywanie papierowego 
zwolnienia. Lekarz uzyska bowiem dostęp do danych pacjenta (ubez-

pieczonego), jego pracodawców (płatników składek) oraz członków 
jego rodziny - jeśli zwolnienie będzie wystawiane w celu opieki nad nimi.
Po wpisaniu numeru PESEL pacjenta, pozostałe dane identyfikacyjne 
zostaną automatycznie uzupełnione przez system. Adres pacjenta czy 
dane płatnika lekarz będzie wybierał z wyświetlonej listy. System 
podpowie również kod literowy A i D oraz numer statystyczny choroby 
(np. po wpisaniu fragmentu jej nazwy). Lekarze nie będą musieli 
pobierać z placówek ZUS bloczków zwolnień lekarskich.
Korzyści dla pacjenta:
•brak konieczności dostarczania zwolnienia pracodawcy,
•brak konieczności pilnowania terminu 7 dni na dostarczenie zwolnie-
nia oraz brak ryzyka ewentualnego obniżenia zasiłku chorobowego czy 
opiekuńczego z powodu przekroczenia tego terminu,
•stały dostęp do swoich zwolnień lekarskich na Platformie Usług 
Elektronicznych,
Korzyści dla płatnika/pracodawcy - płatnik otrzymuje,
•szybką informację o zwolnieniu wystawionym pracownikowi,
•możliwość kontroli poprawności wykorzystywania zwolnienia 

konkursu jest wyróżnienie tych funkcjona-
riuszy Policji, którzy charakteryzują się wyjąt-
kowym profesjonalizmem, empatyczną posta-
wą i umiejętnościami w obszarze indywi-
dualnej pomocy osobom dotkniętym prze-
mocą w rodzinie. Zapraszamy do zgłaszania 
kandydatów.
Konkurs trwa nieprzerwanie od 2008 roku. 
Od tego czasu odbyło się już dziesięć jego edy-
cji, podczas których wyłoniono 50 laureatów 
zasługujących - w ocenie społeczeństwa – na 
szczególne wyróżnienie. Byli to funkcjonar-
iusze reprezentujący zarówno służbę prewen-
cyjną, jak i kryminalną.
XI edycja konkursu objęta jest honorowym pa-
tronatem Komendanta Głównego Policji, zaś 
sama uroczystość wręczenia wyróżnień zosta-
nie wpisana w centralne obchody Święta 
Policji.

„Policjant, który mi pomógł”

Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, 
laureaci ostatnich trzech edycji konkursu 
i przedstawiciel Biura Prewencji KGP. Typo-
wanie kandydatów odbywa się na podstawie 
szczegółowej analizy uzasadnień zawartych 
w formularzach zgłoszeniowych.
Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać na 
adres: pogotowie@niebieskalinia.pl lub po-
cztą na adres: „Niebieska Linia”, 02-121 War-
szawa, ul. Korotyńskiego 13.
Formularz  można pobrać  na stronie : 
www.policjant.niebieskalinia .pl ,  gdzie 
również widnieje regulamin konkursu.
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów!

(Biuro Prewencji KGP/ mw)

iuro Prewencji Komendy Głównej Policji uczestniczy w organi-Bzacji XI edycji ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi 
pomógł”, którego inicjatorem jest Ogólnopolskie Pogotowie 

dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psy-
chologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Istotą 

Procedura zgłaszania policjantów do obecnej edycji konkursu „Poli-
cjant, który mi pomógł” trwa do 31 maja 2018 r. Zgodnie z regula-
minem konkursu, zgłoszenia policjanta może dokonać osoba indywi-
dualna, instytucja lub organizacja. Natomiast laureatów konkursu 
(5 osób) wybiera Kapituła, w skład której wchodzą pracownicy 

odebrali w Biurze Zawodów numery oraz pakiety startowe, natomiast 
na mecie każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal. Dodatkowo 
wszyscy otrzymali ciepły posiłek. 
VI edycja Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym Żeglce 
2018 rozpoczęła się od pokazu Musztry Paradnej w wykonaniu Oddzia-
łu Reprezentacyjnego Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konop-
nickiej w Jedliczu pod przewodnictwem Szymona Sajdaka (mieszkańca 
Żeglec).
Następnie został odczytany list Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 
Pana Andrzeja Dudy, który objął honorowy Patronat nad tym ogólno-
polskim wydarzeniem. List odczytała Katarzyna Jagieło. Po odczytaniu 
listu wszyscy uczestnicy wspólnie odśpiewali Hymn, po którym przy-
stąpili do rywalizacji. Najpierw wystartował Bieg na 1963 m, a później 

Bieg i Marsz Nordic Walking na 6 km.
Nad bezpieczeństwem uczestników Biegu odbywającego się po drogach 
gminnych i powiatowych naszego sołectwa czuwała Policja, OSP Żeglce 
i Chorkówka, Służba Maltańska (zabezpieczenie medyczne) oraz żoł-
nierze 21 Brygady Strzelców Podhalańskich z Przemyśla.
Z tego miejsca serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy 
wybierają naszą miejscowość jako miejsce swojego startu w tym ogólno-
polskim wydarzeniu.
Dziękujemy tym, którzy wspierają organizację naszego Biegu oraz tym, 
którzy kolejny raz społecznie, nieodpłatnie pomogli w organizacji tego 
przedsięwzięcia.

Grzegorz Węgrzynowski
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lekarskiego przez pracownika dla krótkich zwolnień,
•brak konieczności sprawdzania, czy pracownik dostarczył zwolnienie 
w terminie 7 dni, od jego otrzymania,
•możliwość elektronicznego wystawiania zaświadczenia płatnika 
składek na formularzu, (Z-3, Z-3a, Z-3b),
•stały dostęp do zwolnień lekarskich pracowników i możliwość 
eksportu zwolnień.
Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Jaśle zaprasza do 
udziału zarówno lekarzy, jak i przedsiębiorców w bezpłatnych 
szkoleniach organizowanych w Jaśle, Brzozowie, Dębicy, Krośnie 
i Sanoku.

SZKOLENIA DLA LEKARZY
Każdy czwartek w godz. od 13.00 do 15.00.
Miejsce: Oddział ZUS w Jaśle, ul. Rynek 18b; inspektoraty: Brzozów 
(ul. Witosa 11), Dębica (ul. Piłsudskiego 15), Krosno (ul. Bieszczadzka 
5), Sanok (ul. Konarskiego 20).

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ PODMIOTÓW WSPIE-
RAJĄCYCH PŁATNIKÓW SKŁADEK

Każdy piątek o godz. 9.00.
Miejsce: Oddział ZUS w Jaśle - ul. Rynek 18b; inspektoraty: Brzozów 
(ul. Witosa 11), Dębica (ul. Piłsudskiego 15), Krosno (ul. Bieszczadzka 
5), Sanok (ul. Konarskiego 20).
Wszelkie informacje na temat zapisów na szkolenia można znaleźć na 
stronie www.zus.pl (w zakładce wydarzenia i szkolenia).

 marca  przedszkolaki postanowiły  rozprawić się z zimą 
i powitać wiosnę. Grupa Skrzacików zaprezentowała 
inscenizację na podstawie wiersza Jana Brzechwy  „Przyjście 

wiosny”, piosenki o wiośnie oraz improwizację do muzyki A. Vivaldiego 
„Cztery pory roku - Wiosna”. W kolorowym pochodzie, z Marzanną
i Gaikiem, dzieci przeszły po okolicy obwieszczając wszystkim koniec 
zimy. Przedszkolaki z piosenkami na ustach odwiedziły również GOK 
i Urząd Gminy w Chorkówce. Na zakończenie obchodów żegnając złą 
zimę spaliły kukłę Marzanny, a z kolorowym Gaikiem wróciły do przed-
szkola.
Grupa Motylków uczciła Dzień Tęczy  i wybrała się do maluszków 
z Gminnego Żłobka im. Matki Anny Kaworek w Łężanach. Tam były 
wspólne zabawy, zajęcia, inscenizacje i wspaniały poczęstunek.

Przedszkole Samorządowe w Chorkówce

Przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola 
im. Baśniowa Kraina w Chorkówce - Witają wiosnę!

21

Pożegnanie Zimy 

kwietnia br. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie już po 
raz drugi odbył się Wojewódzki Finał Ogólnopolskiego Kon-
kursu Myśli Jana Pawła II. Konkurs organizowany jest przez 

Kuratorium Oświaty w Białymstoku we współpracy z Wydziałem Kateche-
tycznym Kurii Metropolitalnej w Białymstoku, Wydziałem Nauczania 
Kurii Diecezjalnej w Łomży, Wydziałem Nauczania Kurii Diecezjalnej 
w Ełku, Wydziałem Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjal-
nej w Drohiczynie oraz Podlaską Rodziną Szkół im. Jana Pawła II. Etapy 
wojewódzkie przeprowadzane są przez poszczególne Kuratoria Oświaty. 
Celem Konkursu jest przybliżenie życia i wartości zawartych w nauczaniu 

Wojewódzki Finał Ogólnopolskiego Konkursu w Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Zręcinie

Jana Pawła II, kształtowanie świadomości i postaw dzieci i młodzieży oraz 
ukazanie znaczenia chrześcijańskiego systemu wartości.
Hasłem  przewodnim tegorocznej edycji Konkursu są słowa Jan Paweł II - 
Papież wolności oraz cytat z książki Jana Pawła II Pamięć i tożsamość: „Pa-
triotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste”. Konkurs ma charakter trój-
stopniowy.  Etap szkolny odbył się 27 lutego 2018 r. 
Na etapie wojewódzkim 24 IV br. zakwalifikowani uczniowie rozwiązywali 
test obejmujący wiedzę zawartą w literaturze przewidzianej Regulaminem 
Ogólnopolskiego Konkursu. Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata 
Rauch powołała Wojewódzką Komisję Konkursową, której przewodni-

24
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czącym został, Dyrektor zręckiego Gimnazjum Paweł Przetacznik. Na 
członków Wojewódzkiej Komisji Konkursowej powołani zostali: Wizyta-
tor Iwona Bereś, koordynator wojewódzki Konkursu, z Kuratorium Oświa-
ty w Rzeszowie, ks. dr Krzysztof Budzyń z Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, 
ks. dr Grzegorz Franczyk z Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, ks. Jerzy Gałązka 
z Kurii Metropolitalnej w Przemyślu i ks. dr Bogdan Krempa z Kurii Diece-
zjalnej w Sandomierzu. Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkurso-
wej Paweł Przetacznik powołał do komisji nadzorujących przebieg konkur-
su nauczycieli z Gimnazjum w Zręcinie: Bogusławę Krzysik, Ewę Drożdżal, 
Lucynę Kochan, Katarzynę Dołęgowską, Adama Przybysza oraz ks. Woj-
ciecha Janusza. Osobą odpowiedzialną za organizację konkursu była 
Katarzyna Rucyk. 
Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowanych zostało 30 uczniów klas II 
i III dotychczasowych gimnazjów z 13 szkół. 
Po rejestracji uczestników, nastąpiło oficjalne powitanie, przedstawienie 
komisji, po czym uczniowie rozpoczęli swe zmagania z testem. Po jego napi-
saniu wraz z opiekunami udali się na wycieczkę do Żarnowca, gdzie zwie-
dzili Muzeum Marii Konopnickiej. W tym czasie komisja oceniła prace. Po 
powrocie z Żarnowca  uczniowie, opiekunowie i goście zjedli obiad, a nastę-
pnie wszyscy udali się do sali gimnastycznej na uroczystą galę ogłoszenia 
wyników konkursu. Swoją obecnością zaszczycili nas: Podkarpacki Kurator 
Oświaty Małgorzata Rauch, Wójt Gminy Chorkówka Andrzej Koniecki, 
pierwszy dyrektor zręckiego Gimnazjum, ks. Wacław Socha Proboszcz Pa-
rafii pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Zręcinie, dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Chorkówce Bogusław Pacek, członkowie Woje-
wódzkiej Komisji, nauczyciele, pracownicy i uczniowie Gimnazjum w Zrę-
cinie. Na początku w atmosferę gali wprowadził zebranych chór gimnazjal-
ny, następnie powitał wszystkich dyrektor Gimnazjum Paweł Przetacznik, 
z kolei Pani wizytator Iwona Bereś złożyła sprawozdanie z prac komisji kon-
kursowej. Głos zabrał także ks. Jerzy Gałązka, który pogratulował młodzie-
ży niesamowitej wiedzy a także przekazał pozdrowienia od Metropolity 
Przemyskiego ks. abp. Adama Szala a dla każdego finalisty przekazał książkę 
Markowskie bociany poświęconą Rodzinie Ulmów zamordowanej w czasie 
II wojny światowej za ukrywanie Żydów. Wszyscy z wielkim podziwem 
wsłuchiwali się w śpiew naszego chóru, który wzruszał do łez perfekcyjnym 
wykonaniem trudnych acz pięknych pieśni i okolicznościowych utworów 
muzycznych. W programie artystycznym, który stanowił przerywnik 
w czasie wręczania  nagród, nie zabrakło oryginalnych fragmentów prze-
mówień papieskich oraz precyzyjnie przygotowanych fotograficznych i fil-
mowych ilustracji do wypowiadanych i wyśpiewywanych słów. Wszyscy 
uczestnicy etapu wojewódzkiego uzyskali tytuły finalistów. Okolicznościo-
we upominki za udział w konkursie wręczył Wójt Gminy Chorkówka 
Andrzej Koniecki. Głos zabrała również Małgorzata Rauch Podkarpacki 
Kurator Oświaty, wręczyła podziękowania dla szkół oraz piękne statuetki 
wykonane przez firmę DECOR Witolda Śliwińskiego ze Zręcina oraz po-
dziękowania dla nauczycieli, którzy przygotowywali uczniów do konkursu. 
Dyplomy i nagrody za miejsca od 29 do 6 wręczyli ks. dr Krzysztof Budzyń 
i ks. dr Bogdan Krempa. 
Zadaniem komisji konkursowej było wyłonienie pięciu uczniów z najwyż-
szą ilością punktów, którzy będą 22 maja br. reprezentować nasze woje-
wództwo w ogólnopolskim finale w Białymstoku. Będą to: Alicja Maria 
Żmuda z Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjum 
w Brzeźnicy, Agnieszka Cyboroń z Publicznej Szkoły Podstawowa im. 
Lotników Brytyjskich w Żdżarach, Natalia Weronika Gwóźdź z Publicznej 
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjum w Brzeźnicy, Bartłomiej 
Bodaszewski z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie, Kinga Mazgaj 
z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie.
Nazwiska laureatów ogłosiła pani kurator wręczając im cenne nagrody, oko-
licznościowe statuetki, a ks. Jerzy Gałązka pięknie wydane egzemplarze 
Biblii. Ponadto za zajęcie I miejsca Alicja Żmuda otrzymała voucher na wy-
jazd, na organizowaną przez nasze Gimnazjum w dniach 5 - 13 maja br.,  
zieloną szkołę  do Grecji.  
Należy wspomnieć, że swój udział w organizacji etapu wojewódzkiego 
Ogólnopolskiego Konkursu Myśli Jana Pawła II w Zręcinie jako sponsorzy 

mieli: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Gmina Chorkówka, Gminny 
Ośrodek Kultury w Chorkówce, Muzeum Marii Konopnickiej w Żarno-
wcu, Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, Rada Rodziców Gimnazjum 
w Zręcinie, Spółdzielnia Uczniowska Gimnazjum w Zręcinie, Witold 
Śliwiński - firma DECOR oraz kwiaciarnia „W zielonym gaju”. 
Część artystyczną przygotowały Alicja Zając i Karolina Sznajder, dekoracje 
Beata Kozubal przy pomocy Bogusławy Krzysik oraz Piotra Brzezińskiego, 
Rafała Wójtowicza i Adama Przybysza. Za organizację i przebieg odpo-
wiadała Katarzyna Rucyk, do pomocy angażowali się również inni nauczy-
ciele czuwając nad sprawnym przebiegiem uroczystości i zapewniając opie-
kę gościom oraz naszym uczniom. Nie można pominąć wkładu i zaangażo-
wania pracowników obsługi.
Wyrazy uznania za ciężką pracę należą się  członkom chóru Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Zręcinie za ich zaangażowanie, piękny występ a także naszej 
ubiegłorocznej absolwentce Emilii Tyburskiej, która nie odmówiła nam 
swego talentu. 
Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że 
tegoroczny finał okazał się wielkim sukcesem, składam serdeczne 
podziękowania. 

Paweł Przetacznik
Dyrektor Gimnazjum Im. Jana Pawła II w Zręcinie
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o raz drugi w gminie Chorkówka zorganizowany został Dzie-Pcięcy i Młodzieżowy Turniej  Tańca „Taneczne Talenty”. Dwu-
dniowy turniej odbył się 10 i 11 marca w hali sportowej przy 

Gimnazjum w Świerzowej P., której organizatorem było Studio Tańca 
„At Dance” Tomasza Berkowicza i Studio Tańca „Podkarpacie” Adama 
Berkowicza z Jasła przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury 
w Chorkówce na czele z dyrektorem Bogusławem Packiem. W pierw-
szym dniu zaprezentowały się pary taneczne w tańcach standardowych 
i latynoamerykańskich, które oceniało profesjonalne jury. W przerwie 
między występami wystąpił Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Bobrzanie” 
z Bóbrki w choreografii Macieja Kuligi.
W drugim dniu przeglądu udział  wzięły zespoły, duety i soliści, w nastę-
pujących kategoriach tanecznych: Street Dance, Show Dance, Cheerle-
ading, Taniec Współczesny i Jazz oraz Formy Różne. W konkursie 
wystąpiło ponad 1000 wykonawców z Bochni, Tarnowa, Krynicy 
Zdroju, Biecza, Skołyszyna, Starego Żmigrodu, Nowego Żmigrodu, 
Krosna, Jasła, Łańcuta, Leżajska, Mielca, Libuszy, Frysztaka, Nowego 
Sącza, Dębicy, Brzozowa, Jedlicza, Rzeszowa, Nowej Dęby i Chor-
kówki. W turnieju zaprezentowali się między innymi medaliści 
Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy oraz Mistrzostw Polski 
w swoich kategoriach tanecznych.
Z Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce w turnieju udział wzięło 
86 uczestników, tańczących w 7 zespołach tanecznych pod opieką 
Małgorzaty Foremny: „Mini Stokrotki”, „Stokrotki”, „Venus” (2 grupy 
taneczne), „Day Stars” (2 grupy taneczne) i „Omega”.
Choreografię dla zespołów z GOK-u, przygotowali instruktorzy tańca 
Marzena Szmyd i Tomasz Berkowicz. Zespoły zajęły następujące miej-
sca: „Mini Stokrotki” I miejsce w kat. do 7 lat (Formy Różne, choreogra-
fia: Marzena Szmyd), „Stokrotki” III miejsce w kat. 8-11 lat (Formy 
Różne, choreografia: Marzena Szmyd), „Venus” II miejsce w kat. 8-11 
lat (Street Dance, choreografia: Tomasz Berkowicz), „Venus” III miejsce 
w kat. 8-11 lat (Formy Różne, choreografia: Marzena Szmyd), „Day 
Stars” III miejsce w kat. 12-15 lat (Taniec Współczesny, Jazz, choreogra-
fia: Marzena Szmyd), „Day Stars” III miejsce w kat. 12-15 lat (Street 

 II Dziecięcy i Młodzieżowy Konkurs Tańca „Taneczne Talenty”

Dance, choreografia: Tomasz Berkowicz),  „Omega” II miejsce w kat. od 
16 lat (Street Dance, choreografia: Tomasz Berkowicz).
Taneczne zmagania oceniało Jury w składzie:
- sędzia główny - Anna Budnicka - tancerka, pedagog  tańca, choreograf, 
koordynator d/s zespołów tanecznych w Szkole Kieleckiego Teatru 
Tańca,
- Mariusz Jasuwienas - choreograf, tancerz, instruktor, finalista I edycji 
programu "You Can Dance", szkolił się u najlepszych instruktorów 
w świecie w Los Angeles, Paryżu i Londynie. Obecnie tworzy choreo-
grafie do musicali, które można zobaczyć w teatrze im. Juliusza Słowa-
ckiego w Krakowie, m. in. "The Best of Broadway".
- Sebastian Szul - student choreografii i innych technik tańca na Akade-
mii Muzycznej w Łodzi, nauczyciel tańca współczesnego oraz klasyki, 
choreograf w zespole tanecznym „Pro.Gres” w Sanoku.
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni medalami, dyplomami oraz 
okolicznościowymi kubkami, a dodatkowo Jury przyznało następujące 
statuetki Grand Prix Konkursu:
Kategoria: Street Dance: Zespół 8-11 lat - Rising Stars ze Studia Tańca „Mini Stokrotki”

„Stokrotki”

„Venus” w choreografii Tomasza Berkowicza 

„Stokrotki” i „Venus”
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AT DANCE Tomasza Berkowicza z Jasła, Zespół od 16 lat - B&B 
CREW z BEAUTY &BEAST  Dance Studio, Solo 12-15 lat - 
Sadowska Kaja z Osiedlowego Klubu Kultury Emka Dębica, Solo od 16 
lat - Adrian Cisowski z Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu
Kategoria: Show Dance: Zespoły 8-11 lat - ISKIERKA Łańcut z Łań-
cuckiego Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Artystycznej GEST, 
Solo 8-11 lat - Karolina Olszewska ze Szkoły Tańca i Ruchu SOUL 
DANCE Edyta Mędrek-Śliwa
Kategoria: Taniec Współczesny z Jazz: Zespół 12-15 lat - SZEPT 
z Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku, Zespół od 16 lat - Teatr 
Tańca „AleToNic” z Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu, Duet 
12-15 lat - Nadia Śliwa i Oliwia Szela - Szkoła Tańca i Ruchu SOUL 
DANCE Edyta Mędrek Śliwa, Solo 12-15 lat - Nadia Śliwa - Szkoła 
Tańca i Ruchu SOUL DANCE Edyta Mędrek Śliwa, Solo od 16 lat - 
Kinga Kucharska z Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu
Kategoria: Cheerleading: Zespół 8-11 lat - LILIA Leżajsk grupa młod-
sza z Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w Leżajsku, Zespół 8-11 lat - 
LILIA Leżajsk grupa starsza z Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 
w Leżajsku, Duety 12-15 lat - Dominika Wójcik oraz Małgorzata Wój-
cik ze Stowarzyszenia Tańca Fragolin w Krośnie.
Kategoria: Formy Różne: Zespół do lat 7 - MINI STOKROTKI 
z Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce, Zespół 8-11 lat - Impuls 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Libuszy.
    Wspaniałych tancerzy, zarówno w sobotę jak i w niedzielę 
dopingowała licznie zgromadzona publiczność. Spośród zaproszonych 
gości imprezę zaszczycili swoją obecnością: Andrzej Koniecki - Wójt 
Gminy Chorkówka, Mieczysław Czelny - Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Chorkówka, Bogumił Świątek - radny Gminy Chorkówka oraz 
Wacław Kamiński - dyrektor Gimnazjum w Świerzowej P. W sposób 
profesjonalny Przegląd prowadził Adam Berkowicz właściciel Studia 
Tańca „Podkarpacie” z Jasła (organizator Turnieju). Oświetlenie impre-
zy zapewniła Firma Korek Sound z Jasła.
Patronat medialny nad imprezą objęły: TVP 3 Rzeszów, Polskie Radio 
Rzeszów, TVP Twoja jedyna Telewizja Internetowa, Tygodnik 
regionalny „Nowe Podkarpacie”, Jasłonet.pl - Jasielski Portal Informa-
cyjny, terazKrosno.pl, Nowiny - gazeta codzienna, Głos Chorkówki, 

„Day Stars” z instruktorem tańca Tomaszem Berkowiczem

„Day Stars” z instruktorem tańca Marzeną Szmyd

Ludowy Zespół Pieśni i Tańca  „Bobrzanie” z instruktorem tańca Maciejem 
Kuligą, kierownikiem zespołu Bogumiłem Świątkiem 

oraz opiekunem zespołu Małgorzatą Kusiak-Białogłowicz „Omega”

Telewizja OBIEKTYW, TVJasło.pl, TVKrosno.pl
Organizatorzy dziękują dyrekcji i pracownikom Gimnazjum 
w Świerzowej P. za udostępnienie obiektu i pomoc w przeprowadzeniu 
turnieju. 
Tancerzom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
Gratulacje kierujemy również do rodziców tańczących dzieci, bez 
których sukcesy ich pociech nie byłyby możliwe.    

GOK Chorkówka
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ielkanoc to radosne święto, czas dla rodziny i dla najbliż-Wszych. To także okres, kiedy chętnie wracamy do tradycji, 
wspominamy i kultywujemy obrzędy oraz zwyczaje zwią-

zane zarówno ze sferą duchową świąt jak i kulinarną. Karpacka Wielka-
noc, to także wieloletnia tradycja, którą możemy kontynuować dzięki 
zaangażowaniu wielu ludzi, a przede wszystkim członkiń Kół Gospo-
dyń Wiejskich a także członków stowarzyszeń działających na terenie 
naszej gminy. To również zasługa szkół i sołectw, które angażują się 
w przygotowania. Tegorocznym gospodarzem Karpackiej Wielkanocy 
było sołectwo Szczepańcowa. Spotkanie miało wymiar międzynaro-
dowy, a to za sprawą gości z Włoch oraz Portugalii, którzy przyjechali do 
gminy Chorkówka w ramach programu Erasmus +.

XIX Karpacka Wielkanoc

Uroczystość rozpoczęto od wystąpienia księdza proboszcza Parafii 
Szczepańcowa Mirosława Grendusa, który powiedział kilka słów o tra-
dycji, o istocie świąt oraz odmówił modlitwę. Ksiądz Mirosław zasko-
czył nie tylko naszych zagranicznych gości ale zapewne także swoich 
parafian doskonałą znajomością języka włoskiego, czym zaskarbił sobie 
ogromną sympatię Włochów. Portugalczycy także mogli porozmawiać 
w swoim ojczystym języku z księdzem Antonim Michno, sprawiło im to 
sporo radości.
Kolejnym punktem spotkania były występy dzieci i młodzieży ze Szkoły 
Podstawowej w Szczepańcowej. Dzieci odegrały sceny z ostatniej wie-
czerzy, a także drogi krzyżowej. Młodzież omówiła najważniejsze obrzę-
dy związane ze świętami, a całość przeplatano wierszami oraz piosenka-
mi. W drugiej części wystąpił Chór Szczepańcowa, który pod przewo-
dnictwem dyrygenta Miłosza Markiewicza wykonał trzy wielkopostne 
pieśni. Po części artystycznej głos zabrał Wójt Gminy Chorkówka And-
rzej Koniecki, a także Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Gła-
dysz. Na zakończenie części oficjalnej Dyrektor GOK-u w Chorkówce 

Bogusław Pacek zaprosił wszystkich uczestników spotkania do  
wielkanocnych stołów przygotowanych przez KGW i Stowarzyszenia. 
Mogli oni nie tylko podziwiać pięknie przygotowane potrawy, ale także 
ich posmakować. Spotkanie, jego wymiar duchowy a także kulinarny 
zrobiło spore wrażenie na gościach z Włoch i Portugalii, którzy nie 
szczędzili słów uznania pod adresem osób, które w to wszystko się 
zaangażowały. W tym przedświątecznym spotkaniu udział wzięli także 
radni powiatu krośnieńskiego, radni gminni, zastępca wójta, skarbnik 
oraz sekretarz gminy Chorkówka, sołtysi, dyrektorzy i kierownicy 
jednostek organizacyjnych, a także dyrektorzy placówek edukacyjnych 
oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy.
Nasi goście przed Karpacką Wielkanocą mogli podziwiać prace 
plastyczne wykonane przez uczniów gminnych szkół, a także naszych 
miejscowych rękodzielników, które można było oglądać w siedzibie 
GOK-u w Chorkówce. Tam także odbył się pokaz malowania pisanek 
woskiem przez Edmunda Kochańskiego z Żeglec. Całość umilili człon-
kowie Zespołu Śpiewaczego „Chorkowianie” pod kierunkiem Teresy 
Samborowskiej, którzy wystąpili w ludowym repertuarze.

Urząd Gminy Chorkówka

Partnerzy programu Erasmus+ z Portugalii, Włoch i Polski

Część artystyczna w wykonaniu uczniów 
ze Szkoły Podstawowej w Szczepańcowej

KGW Szczepańcowa - gospodarze uroczystości Przedstawicielki KGW, prezesi stowarzyszeń z organizatorami
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d 24 marca do 4 kwietnia w sali Gminnego Ośrodka Kultury Ow Chorkówce można było podziwiać twórczość wielkano-
cną, wykonaną przez dzieci, młodzież i dorosłych z terenu 

Gminy Chorkówka. Organizator przeglądu Gminny Ośrodek Kultury 
powołał komisję artystyczną w składzie: Iwona Ćwiąkała z Muzeum 
Rzemiosła w Krośnie, Jerzy Szczur ze Zręcina, Iwona Szmist i Paweł 
Szmist - pracownia Artystyczna ARTEFACTO ze Szczepańcowej.
NAGRODĘ SPECJALNĄ otrzymała Zuzanna Woźniak ze Szkoły 
Podstawowej w Szczepańcowej.
SPECJALNE WYRÓŻNIENIA: Zespół Szkół - Samorządowe 
Przedszkole „Baśniowa Kraina” w Chorkówce : Maja Serwińska, Zespół 
Szkół - Przedszkole w Świerzowej P.: Milena Gajewska, Rozalia 
Niziołek, Samorządowe Przedszkole w Zręcinie: Filip Gydziak, 
Niepubliczne Przedszkole „Mi-siowo” w Chorkówce: Grupa Pszczółki, 
ZSiP Bóbrka: Jakub Tarnowski, Zuzanna Szydło, ZS Chorkówka: 
Aleksandra Biernacka, SP Draganowa: Jakub Woźniak, SP Faliszówka: 
Amelia Kludacz, SP Kobylany: Julia Gromek, SP Kopytowa: Gabriel 
Sajdak, SP Leśniówka: Diana Zajchowska, SP Szczepańcowa: Julia 
Laba, ZS Świerzowa P.: Oliwia Wilusz, SP Zręcin: Katarzyna Litwin, SP 
Żeglce: Julia Krawczyk.
Specjalne wyróżnienia otrzymały również Marta Król z Kopytowej - 
Stanowiska za rękodzieło artystyczne oraz Grażyna Boczar-Wolańska za 
wystawę serwet szydełkowych i KGW Żeglce za przygotowanie różno-
kolorowych pisanek.
WYRÓŻNIENIA: Zespół Szkół - Przedszkole w Chorkówce 
„Baśniowa Kraina”: Antoni Doktor i Mikołaj Doktor, Jakub Strzępek, 
Zespół Szkół - Przedszkole w Świerzowej P.: Aleksander Hejnar, Marty-
na Wityńska, Paweł Drozd, Samorządowe Przedszkole w Zręcinie: Kry-
stian Rychel, Lena Dobrzańska, Anna Penar, Amelia Szubra i Antoni 
Szubra, Marcelina Gromek, ZSiP Bóbrka: Michał Mermon, ZS Chor-
kówka: Dominika Bogusz, Miłosz Rachwał, Mariola Najba, Julia 
Ziarko, Katarzyna Kraska, uczniowie klas IV, V, VI za prace zbiorowe, 
SP Draganowa: Oliwia Mendocha, Nikola Mastej, Kacper Szczepanik, 
uczniowie kl. VI, SP Faliszówka: Emilia Pęcak, Maksymilian Ordyna, 
Kacper Majkut, Malwina Krakowiecka, Adrian Wasłowicz, SP Kobyla-
ny: Szymon Gromek, Mateusz Krężałek, Eryk Wierdak, Daniel Bąk, 
Emilia Wierdak, uczniowie kl. VI za pracę zbiorową, SP Kopytowa: 
Katarzyna Gierlicka, Nikola Siwak, Łucja Gac, Norbert Trybus, Oliwia 
Majka, SP Leśniówka: Tomasz Krzywda, Zuzanna Krzywda, SP Szcze-

 Podsumowanie Przeglądu Twórczości Wielkanocnej

Zwiedzanie wystawy 

Uczniowie z Zespołu Szkół w Chorkówce

Dzieci z Samorządowego Przedszkola „Baśniowa Kraina” w ChorkówceDzieci z Niepublicznego Przedszkola „Misiowo” w Chorkówce

pańcowa: Anna Jasłowska, Martyna Kozioł, ZS Świerzowa P.: Jessica 
Foremny, Maria Drozd, Kinga Foremna, uczniowie kl. IV, SP Zręcin: 
Wojciech Kozielec, Karolina Klimek, Jakub Lonc, SP Żeglce: Kacper 
Jędrzejczyk, Gabriel Jędrzejczyk, Gimnazjum Zręcin: Karolina 
Foremny, Kewin Łątka.
Wszystkie osoby, których prace wpłynęły na przegląd otrzymały 
dyplomy, a wyróżnione osoby otrzymały również nagrody rzeczowe 
ufundowane przez organizatora przeglądu.

GOK Chorkówka

 Eliminacje Gminne Powiatowego Konkursu Recytatorskiego 
Polskiej Poezji Patriotycznej

Eliminacje gminne Konkursu Recytatorskiego Polskiej Poezji 
Patriotycznej odbyły się w sali Gminnego Ośrodka Kultury 
w Chorkówce 12 kwietnia 2018 r. w kategorii: szkoły 

podstawowe klasy IV-VI oraz  w kategorii klasy VII SP i gimnazja.
W konkursie udział wzięli uczniowie ze szkół: Zespół Szkół i Placówek 
w Bóbrce, Zespół Szkół w Chorkówce, Szkoła Podstawowa 
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w Draganowej, Szkoła Podstawowa w Faliszówce, Szkoła Podstawowa 
w Kobylanach, Szkoła Podstawowa w Kopytowej, Zespół Szkół w Świe-
rzowej P. Szkoła Podstawowa w Szczepańcowej Szkoła Podstawowa 
w Zręcinie, Szkoła Podstawowa w Żeglcach oraz Gimnazjum w Zrę-
cinie. Celem konkursu było krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw 
pa-triotycznych oraz  upowszechnianie poezji o tematyce patriotycznej.
Komisja Konkursowa w składzie: Maria Przewłocka i Maria Bodasze-
wska - emerytowane nauczycielki języka polskiego oraz Bogusław Pacek 
- dyrektor GOK-u, wytypowała laureatów na Powiatowy Konkurs Recy-
tatorski Polskiej Poezji Patriotycznej:
Kategoria szkoły podstawowe:
I miejsce: Paulina Dubis (ZS Świerzowa P.), II miejsce: Natalia Grado-

wicz (ZS Chorkówka), III miejsce: Łucja Trybus (ZSiP Bóbrka).
Wyróżnienie: Aleksandra Wierdak (SP Kobylany).
Kategoria gimnazja:
I miejsce: Karolina Foremny (Gimnazjum w Zręcinie), II miejsce: Bar-
tłomiej Bodaszewski (Gimnazjum w Zręcinie), III miejsce: ex aequo: 
Ewelina Kujda (ZS Świerzowa P.), Milena Kołek (SP Kopytowa).
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laure-
aci również nagrody książkowe i wzięli udział w powiatowym konkur-
sie, który odbył się 23 kwietnia w Zespole Szkół w Iwoniczu. Bartłomiej 
Bodaszewski, uczeń Gimnazjum w Zręcinie zajął II miejsce.

GOK Chorkówka

Uczestnicy w kat. kl. VII SP i GimnazjówUczestnicy w kat. kl. IV-VI SP z komicją konkursową

kwietnia 2018 r. w Gimnazjum w Świerzowej P. odbyły się 
eliminacje gminne konkursu o Puchar Dyrektora Woje-
wódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie. 

W konkursie wzięły udział następujące placówki oświatowe: Szkoła 
Podstawowa w Chorkówce, Szkoła Podstawowa w Draganowej, Szkoła 
Podstawowa w Kobylanach, Szkoła Podstawowa w Kopytowej, Szkoła 
Podstawowa w Szczepańcowej, Szkoła Podstawowa w Świerzowej P., 
Szkoła Podstawowa w Zręcinie, Szkoła Podstawowa w Żeglcach, Gim-
nazjum w Świerzowej Polskiej
     Organizatorem konkursu było: Centrum Usług Oświatowych
w Chorkówce, reprezentowany przez Gabrielę Nizianty - dyrektora, 
Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce, reprezentowany przez Bogu-
sława Packa - dyrektora oraz Gimnazjum w Świerzowej P. reprezento-
wane przez Wacława Kamińskiego - dyrektora szkoły.
Konkurs odbył się w dwóch etapach: I część: test teoretyczny, II część: 
praktyczna - jazda na rowerze. Powołana została komisja w składzie: 
Piotr Węgrzyn - przewodniczący, Maciej Serwa - zastępca przewodni-

Eliminacje Gminne Konkursu o Puchar Dyrektora 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie

czącego, Zofia Abramek  - członek, Anna Gac - Dobrowolska - członek, 
Wioletta Marchel - członek, Justyna Jabłecka - Mrozek - członek
ogłosiła następujące wyniki konkursu:
Klasyfikacja drużynowa:
w kategorii: SP kl. IV-VI: I miejsce: SP Zręcin, II miejsce: SP Chor-
kówka, III miejsce: SP Żeglce
w kategorii: klasy VII SP oraz kl. II i III Gimnazja: I miejsce: Gimn. 
Świerzowa P., II miejsce: SP Kopytowa, III miejsce: SP Świerzowa P.
Wszyscy uczestnicy eliminacji Gminnego Konkursu otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Drużyny, które zajęły I miejsca będą 
reprezentować Gminę Chorkówka w finałowym konkursie w Krośnie. 
Organizatorzy dziękują Dyrekcji, nauczycielom i pracownikom Gimna-
zjum w Świerzowej P. za pomoc w organizacji konkursu.

GOK Chorkówka
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Uczestnicy w kat. kl. IV-VI SP z opiekunami i organizatoramiUczestnicy w kat. kl. VII SP i Gimnazjów z opiekunami
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kwietnia 2018 roku w Inowrocławiu odbyły się Otwarte 
Mistrzostwa Polski WADF (World Artistic Dance 
Federation), w których udział wziął Zespół Taneczny 

„OMEGA”, działający w Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce. 
Zespół od kilkunastu lat prowadzi instruktor, choreograf Tomasz Ber-
kowicz (Studio Tańca AT DANCE w Jaśle).
Zespół wytańczył zwycięstwo choreografią „Nicelodion” autorstwa 

 Zespół OMEGA Mistrzem Polski WADF w Inowrocławiu

21 Tomasza Berkowicza, zdobywając I miejsce w kategorii Urban Pop & 
Street Dance Fushion Show Small Teams powyżej lat 15), zyskując tym 
samym tytuł Mistrzów Polski.
W skład zespołu wchodzą: Anna Harsze, Karolina Buczyńska, Sylwia 
Kowalczyk, Weronika Kłosowicz, Agata Smolik, Lidia Lelko, Ale-
ksandra Dziadosz, Maciej Kuliga.
Opiekunem i założycielem grupy jest Małgorzata Foremny - instruktor 
GOK w Chorkówce.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów tanecznych!

GOK Chorkówka

 sali Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce 26 kwie-Wtnia 2018 r. odbyło się spotkanie uczniów klas gimnazjal-
nych z Kopytowej, ze Świerzowej P. i Zręcina oraz klasa 

VII ze szkoły podstawowej w Żeglcach. Uczniowie obejrzeli scenki pro-
filaktyczne związane ze szkodliwością spożywania narkotyków, alkoho-
lu i uzależnieniem od Internetu oraz mediów społecznościowych w wy-
konaniu grupy artystycznej „Maskarada” pod kierunkiem Alicji Zając. 
W przer wach między scenkami wystąpił zespół muzyczny 
„HIDEAWAY” z solistką Katarzyną Kurek. Zaprezentowane zostały 
utwory własnego autorstwa, w których zawarte były treści profilakty-
czne, promujące zdrowy tryb życia. W przesłaniach piosenek można by-
ło zauważyć cel spełniania marzeń i pogłębiania swoich pasji życiowych. 
Prelekcje dla młodzieży na temat podstaw prawnych zapobiegania 
narkomanii i alkoholizmowi oraz skutków ich używania, wygłosili fun-
kcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Krośnie w osobach: aspirant 
sztabowy Agnieszka Surmacz oraz aspirant sztabowy Jerzy Barczen-
tewicz.
Spotkanie odbyło się  w ramach realizacji Gminnego Programu Profila-
ktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii zatwierdzonego przez Radę 
Gminy Chorkówka na 2018r.

GOK Chorkówka

Program profilaktyczny 

Grupa artystyczna „Maskarada” 
działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce
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Monika Cisoń-Gierula: Przede wszystkim chciałam serdecznie 
pogratulować sukcesu. Tytuł Mistrza Polski to ogromny sukces, na 
który pracowaliście od kilku, a nawet kilkunastu lat. Proszę 
powiedzieć o początkach zespołu,  od kiedy działa?
Anna Harsze: Zespół  taneczny  Omega powstał w 2005 roku. 
Opiekunem i założycielem grupy jest Pani Małgorzata Foremny, 
natomiast jego instruktorem i choreografem jest Pan Tomasz 
Berkowicz. Początkowo zespół liczył ponad 20 osób. Jednak po kilku 
latach to się zmieniło i w tym momencie jest to nasza szczęśliwa ósemka.  
Obecnie w Gminnym Ośrodku Kultury działają inne grupy taneczne 
takie jak: Mini Stokrotki, Stokrotki, Venus czy Day Stars. 
MCG: Kto był autorem mistrzowskiej choreografii?
AH: Autorem zwycięskiej choreografii był nasz instruktor i choreograf 
Pan Tomasz Berkowicz – Studio Tańca AT Dance w Jaśle. 
MCG:  Co dalej, kolejne mistrzostwa?
AH: Aktualnie przygotowujemy się do Mistrzostw Europy, które 
odbędą się w tym roku w Szczecinie. Mam nadzieję, że i tam nam się 
powiedzie i zatańczymy tak dobrze, a nawet lepiej niż na Mistrzostwach 
Polski.
MCG: Taniec to Pani pasja, hobby czy właśnie z tańcem wiąże 
Pani swoją przyszłość?
AH: Taniec to pasja od najmłodszych lat, która miała 
wielki wpływ na moją przyszłość. Po wielu latach 
spełniło się jedno z moich marzeń i teraz to ja mogę 
dzielić się moją miłością do tańca z innymi, ponieważ 

od niedawna jestem instruktorem tańca.  
MCG:  Kiedy Pani zaczynała? 
AH: W zespole Omega tańczę od 2005 roku, czyli od samego początku 
powstania zespołu. Przez pierwszy rok uczył nas Pan Adam Berkowicz, 
a później i tak już zostało do chwili obecnej - Pan Tomasz Berkowicz.
MCG: Czy to wymagający sport, ile czasu poświęca Pani na 
treningi? 
AH: Taniec wymaga właściwego poczucia rytmu, a przede wszystkim 
dobrej kondycji, ponieważ treningi odbywają się dosyć często. W moim 
przypadku  nawet codziennie. Z zespołem trenujemy raz w tygodniu 1,5 
godziny, jednak kiedy zbliżają się przeglądy, konkursy czy tak jak teraz 
mistrzostwa, wtedy ćwiczymy częściej 3 razy w tygodniu, a nawet 
spotykamy się w soboty.
MCG: Taniec jest teraz bardzo popularny, niemalże każdy chce 
tańczyć. Czy kiedy Pani zaczynała także było to takie popularne? 
AH: Kilkanaście lat temu kiedy zaczynałam tańczyć, taniec nie był, aż 
tak popularny jak teraz. Obecnie jest o wiele więcej grup tanecznych 
działających przy Domach Kultury, Studiach Tańca, szkołach czy 
innych placówkach. Najlepszym przykładem jest duża konkurencja 

spotykana na przeglądach, konkursach czy mistrzostwach 
tanecznych.

M C G: D ziękuję  z a  rozmowę,  jeszc ze  r a z 
serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów. 

AH: Również dziękuję bardzo za rozmowę 
w imieniu swoim i całej grupy Omega.
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