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Aktualności

125 tys. zł dla gminy na budowę Otwartych Stref Aktywności

G

mina Chorkówka otrzymała dofinansowanie na budowę
Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach: Zręcin,
Świerzowa Polska, Kopytowa, Szczepańcowa i Kobylany.
Otwarte Strefy Aktywności to program rządowy pod nadzorem Ministerstwa Sportu i Turystyki, którego celem jest rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. Program polega na budowie wielofunkcyjnych, plenerowych, otwartych
stref aktywności fizycznej skierowanych dla społeczeństwa w różnym
przedziale wiekowym. Otwarte strefy aktywności mają również
sprzyjać międzypokoleniowej integracji społecznej.
Wartość projektu: 250.000 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej 125.000 zł (50%).
Przedmiotem projektu jest montaż obiektów małej infrastruktury
w 5 otwartych strefach aktywności w miejscowościach: Zręcin (działka
893), Świerzowa Polska (działka 396), Kopytowa (działka 1607/1),
Kobylany (działka 1900) i Szczepańcowa (działka 647).
Zakres planowanych robót:
1) roboty przygotowawcze
2) instalowanie elementów:
- stolik i siedziska do gry w szachy i chińczyka, zestaw z dwoma ławami;
- twister, urządzenie do ćwiczeń stawów biodrowych i odcinka
lędźwiowego kręgosłupa, poprawia zmysł równowagi i rozciąga skośne
mięśnie brzucha, urządzenie wymaga montażu do pylonu wraz z prasą
nożną,
- prasa nożna, urządzenie do ćwiczeń mięśni kończyn dolnych, wpływa
na elastyczność stawów i poprawia krążenie, urządzenie wymaga
montażu do pylonu wraz z twisterem,
- orbiter, urządzenie do ćwiczeń mięśni nóg, bioder i ramion, poprawia
wydolność organizmu i kondycję fizyczną,
- steper, urządzenie do ćwiczeń mięśni nóg i pośladków poprawia
wydolność organizmu i kondycje fizyczną,
- biegacz, urządzenie do ćwiczeń mięśni nóg, wpływa na wzmocnienie
mięśni bioder, poprawia wydolność organizmu i ogólną kondycję
fizyczną,
- wioślarz, urządzenie do ćwiczeń wszystkich partii mięśni, poprawia
ogólną wydolność organizmu i kondycję fizyczną,
- wahadło, urządzenie do ćwiczeń dolnych części ciała, poprawia zmysł

równowagi wydolność organizmu i ogólną kondycje fizyczną, działa
rozluźniająco,
- koło Tai Chi, urządzenie do ćwiczeń mięśni rąk, wzmacnia i usprawnia
nadgarstki, łokcie oraz ramiona, poprawia funkcjonowanie układu
krwionośnego,
- podciąg nóg, urządzenie do ćwiczeń mięśni kończyn górnych, ud oraz
brzucha i grzbietu, wspomaga utrzymanie poprawnej postawy ciała,
działa zapobiegawczo skrzywieniom kręgosłupa,
- zagospodarowanie terenu: kosz na śmieci, tablica informacyjna, ławki
z oparciem.
Każda z pięciu Stref przewiduje do montażu takie same urządzenia.
Miejsca lokalizacji Otwartych Stref Aktywności:
- w Zręcinie: obok Domu Ludowego, w pobliżu placu zabaw,
- w Świerzowej Polskiej: obok budynku Gimnazjum,
- w Kopytowej: obok placu zabaw i budynku Szkoły Podstawowej,
- w Szczepańcowej: w pobliżu Domu Ludowego,
- w Kobylanach: obok budynku OSP.
To nie jedyne strefy aktywności jakie powstaną na terenie naszej gminy.
Kolejne będą budowane w miejscowościach:
- Żeglce (obok Domu Ludowego) inwestycja realizowana w ramach
współpracy z Lokalną Grupą Działania „Kraina Nafty”,
- Bóbrka oraz Draganowa (inwestycja finansowana z grantów Lokalnej
Grupy Działania „Kraina Nafty”)
- Chorkówka przy kompleksie boisk.
Urząd Gminy Chorkówka

Program rządowy Dobry Start

D

obry Start to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom. To inwestycja w edukację polskich dzieci.
Pomoc może trafić do ponad 4,6 mln uczniów. Wnioski
można składać już od 1 lipca.
To 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów
rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się
zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.
Kto może otrzymać wsparcie?
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok
szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24.
roku życia.
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Chorkówka 175, tel./ fax 134313083(84,85)
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Jak otrzymać świadczenie dobry start?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama
lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka,
a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej - rodzic
zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor
placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same
instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach
programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek
pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum
świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się
o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą
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realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie).
Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek - podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” - będzie można składać już od 1 lipca online przez
stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną takich banków, jak: Alior Bank SA, Bank
Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej
Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit
Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA,
mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGBBank SA. Możliwość składania wniosku będzie dostępna niebawem
również w Banku BGŻ BNP Paribas, natomiast Bank Zachodni WBK
włączy się w akcję informacyjną o programie “Dobry Start” i będzie
zachęcać do złożenia wniosku korzystając z Profilu zaufanego.
Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową). Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.
Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków
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złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie
2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę
świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu
i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30
września.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.mrpips.gov.pl/DobryStart

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

P

rofil zaufany i kilka minut - to
wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka
online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018
r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do
urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to
Profil Zaufany i kilka minut.
Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice
mają 21 dni od dnia wystawienia karty urodzenia. Do tej pory mieli tylko jedną opcję - wizyta
w urzędzie. Od 1 czerwca mają wybór - pędzić
do urzędu czy spędzić ten czas z nowym członkiem rodziny.
Zdążysz w trakcie drzemki
Prościej, szybciej i wygodniej - to najkrótszy
opis uruchomionej usługi. Jak z niej skorzystać? Cały proces to 5 prostych kroków.
WAŻNE: rodzic, który będzie rejestrował narodziny (może to być
zarówno mama, jak i tata) musi mieć aktualny Profil Zaufany.
Co dalej? Wejdź na stronę www.obywatel.gov.pl i tam wybierz usługę,
z której chcesz skorzystać. Po zalogowaniu, system poprosi Cię o potwierdzenie, że jesteś matką/ojcem dziecka. Następnie - o zweryfikowanie Twoich danych.
Jak tylko to zrobisz, przejdziesz do zarejestrowania narodzin potomka.
To czego potrzebujesz na tym etapie to m.in. nazwa szpitala, w którym
dziecko przyszło na świat oraz imię dziecka. Dobrze, by było uzgodnione przez oboje rodziców ;-) Ustal także numer Twojego aktu małżeństwa lub urodzenia (jeśli nie jesteś w związku małżeńskim) - to znacznie ułatwi weryfikację Twoich danych w Urzędzie Stanu Cywilnego.
Kilka kliknięć i gotowe.
Kolejny krok to wybór adresu, pod którym chcesz zameldować dziecko
oraz sposobu odebrania dokumentów. Do wyboru masz skrzynkę na
ePUAP, odbiór osobisty lub przesyłkę tradycyjną pocztą. Ostatni krok
to podgląd wniosku i podpis (Profilem Zaufanym).
Gotowe! Wszystko powinno potrwać krócej, niż poobiednia drzemka
malucha.
Rejestracja w 5 krokach
Tak to wygląda w skrócie:
Krok 1: oświadczasz, że jesteś matką/ojcem dziecka

Krok 2: sprawdzasz poprawność swoich danych, wprowadzasz dane drugiego rodzica
Krok 3: wpisujesz dane dziecka
Krok 4: wybierasz adres zameldowania dziecka i sposób, w który chcesz odebrać dokumenty (elektronicznie - skrzynka na ePUAP, osobiście, pocztą tradycyjną)
Krok 5: podgląd wniosku i… podpis (Profilem Zaufanym).
Odpis aktu urodzenia, w zależności od wybranej przez Ciebie opcji, zostanie przesłany
w wersji papierowej lub elektronicznej. Razem
z nim otrzymasz powiadomienie o nadanym
numerze PESEL oraz zaświadczenie o zameldowaniu.
To nie koniec zmian
To nie jedyne zmiany, które wkrótce zaczną
obowiązywać, a które dotyczą rodziców. W funkcjonujących
dotychczas przepisach i reje-strach publicznych brakuje mechanizmów
jednoznacznie łączących dziecko z rodzicami (tzw. parentyzacja).
Gromadzone w aktach imiona, nazwiska i nazwiska rodowe rodziców
nie zawsze jednoznacznie ich wskazują. Utrudnia to nie tylko
prowadzenie rozmaitych statystyk publicznych, ale też np. realizację
programów pomocowych państwa, takich jak Rodzina 500 plus.
Dlatego Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało też takie zmiany:
• jednoznaczne powiązanie danych rodziców i dzieci w rejestrze PESEL
(tzw. parentyzacja). Numery PESEL rodziców pojawią się w danych
gromadzonych przy akcie urodzenia dziecka oraz w rejestrze PESEL.
Planowane wejście w życie - od 1 grudnia 2018 r.,
• szybsze poprawianie niezgodnych z prawdą informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL. Organy korzystające z dostępu do rejestru
PESEL będą mogły zgłaszać niezgodność bezpośrednio do właściwego
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego za pomocą dedykowanej do tego
e-usługi. Planowane wejście w życie - 1 maja 2019 r.
Wydział Komunikacji
Ministerstwo Cyfryzacji
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Uwaga kierowcy! Utrudnienia na drodze Jasło – Łajsce – Zręcin

W

związku z prowadzoną inwestycją pn. „Rozbudowa,
przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajsce Zręcin polegającą na budowie mostu w ciągu ww. drogi
wraz z dojazdami w miejscowości Zręcin”, Starostwo Powiatowe
w Krośnie informuje, iż dla zapewnienia prawidłowego przebiegu robót
oraz bezpieczeństwa użytkowników drogi, w dniach od 22 czerwca do
dnia 10 października 2018 r. wprowadzono tymczasowe wyłączenie
z ruchu odcinka drogi powiatowej nr 1850R Jasło - Łajsce - Zręcin (ul.
Kościelna) w obrębie mostu przy skrzyżowaniu z drogą powiatow
ą nr 1949R Jedlicze - Żarnowiec - Zręcin (ul. Konopnicka, ul Żeglecka)
w m. Zręcin.
Dojazd do parafii, cmentarza, innych budynków i instytucji jest dopuszczony od strony ul. Krośnieńskiej i Łukasiewicza w m. Zręcin.
Na czas prowadzonych robót od skrzyżowania dróg nr 1896R
i nr 1850R do mostu jest czasowo wyłączany z ruchu odcinek
w określonych godzinach.
Objazd związany z zamknięciem odcinka drogi nr 1850R na czas budowy mostu, odbywa się drogami powiatowymi: nr 1896R Krosno Kobylany - Toki do m. Chorkówka i nr 1953R Chorkówka - Żeglce do
m. Żeglce, następnie droga nr 1850R do m. Zręcin.

Trasę objazdu oraz prowadzonych robót oznakowano zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
Ponadto odbywać się będzie kierowanie ruchem przez uprawnionych
pracowników.
Przepraszamy za planowane ograniczenia w ruchu.
Starostwo Powiatowe w Krośnie

Sukcesy młodych druhów strażaków z gminy Chorkówka
na arenie powiatowej

W

dniu 10 czerwca 2018 r. na stadionie UKS "HURAGAN" w Jasionce przeprowadzono IV Sportowo-Pożarniczy Turniej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
jednostek OSP powiatu krośnieńskiego. W turnieju wzięło udział 13
drużyn, w tym: 6 MDP dziewczyn i 7 MDP chłopców. W turnieju
gminę Chorkówka reprezentowały 4 drużyny, tj. w kategorii MDP
dziewcząt OSP Chorkówka i OSP Kobylany, natomiast w kat. MDP
chłopców jednostki OSP Leśniówka i OSP Kobylany. Reprezentanci
naszej gminy odnieśli duży sukces, gdyż w swych grupach startowych
dziewczęta z Chorkówki zajęły 1 miejsce, natomiast chłopcy z OSP
Kobylany 2 miejsce. Zawody rozegrane zostały w konkurencjach:
"sztafeta 400 m", "dystynkcje PSP i OSP", "rzut do celu", "rozwinięcie
bojowe MDP", "musztra". Komisję sędziowską stanowili funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Krośnie i druhowie OSP z Zarządu
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie, a sędzią głównym zawodów był bryg. Mariusz Kozak. Zwycięzcom zawodów okazałe puchary,
dyplomy oraz upominki rzeczowe wręczali: Starosta Krośnieński Jan
Juszczak, Przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego dh Kazimierz
Gładysz,Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie
dh Jan Kilar, Komendant Miejski PSP w Krośnie st.bryg. Mariusz Bieńczak oraz Burmistrz Miasta i Gminy Dukla Andrzej Bytnar.
Podczas odbytych 17 kwietnia br. w siedzibie OSP Krościenko Wyżne

„XX Powiatowych Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej” pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom” reprezentant
gminy Chorkówka dh Kamil Szczur zajął I miejsce w kategorii szkół
gimnazjalnych. Kamil na co dzień jest uczniem gimnazjum w Świerzowej Polskiej oraz członkiem OSP w Szczepańcowej. Zwycięzcy eliminacji powiatowych reprezentowali powiat krośnieński podczas finału
wojewódzkiego OTWP, odbytego w Strzyżowie. Młodym strażakom
serdecznie gratulujemy sukcesów.
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chorkówce
dh Kazimierz Gładysz

MDP dziewcząt Chorkówka - fot. K. Kozioł (Krosno112)

Kamil Szczur - fot. K. Kozioł (Krosno112)

Kamil Szczur z przedstawicielami służb mundurowych oraz władz powiatu - fot.
K. Kozioł (Krosno112)
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Absolutorium dla Wójta Gminy Chorkówka

W

piątek, 8 czerwca odbyła się sesja Rady Gminy Chorkówka, podczas której poddana została pod głosowanie
uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chorkówka Panu Andrzejowi Konieckiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Głosowanie to, niewątpliwie jedno z najważniejszych, jest wyrazem ostatecznej oceny działalności Wójta. Rada
w pełnym, piętnastoosobowym składzie jednogłośnie podjęła ww.
uchwałę. Zarówno Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka - Pan

Maciej Sekuła, jak i Pan Wójt Andrzej Koniecki, po głosowaniu wyrazili
słowa uznania i podziękowania dla pracowników urzędu i podległych
Wójtowi jednostek, a także sołtysów, organizacji działających na terenie
gminy, policji, strażaków, zarządu powiatu krośnieńskiego.
Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej
Komisja Rewizyjna Rady Gminy i Regionalna Izba Obrachunkowa.
Urząd Gminy Chorkówka

Złote Gody w gminie Chorkówka

D

wadzieścia dwie pary z terenu gminy Chorkówka zostały
odznaczone „Medalami Prezydenta RP Za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie”. W imieniu Prezydenta medale „złotym
jubilatom” wręczył Wójt Gminy Chorkówka Andrzej Koniecki,
podczas spotkania, które odbyło się 28 maja br. w Domu Ludowym
w Szczepańcowej. Tradycyjnie jubilatów powitał Kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego Grzegorz Radomski, który skierował wiele ciepłych
słów pod adresem wyróżnionych małżonków. Także Wójt Gminy
Chorkówka Andrzej Koniecki gratulował jubilatom, podkreślając ich
trud, wytrwałość i konsekwencję wynikająca z przysięgi, którą złożyli
pięćdziesiąt lat temu. W uroczystości udział wzięli także Maciej Sekuła
Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka, Dariusz Bator Zastępca
Wójta, Wioletta Klimek Sekretarz Gminy Chorkówka, Anna Lula
Skarbnik Gminy Chorkówka, Marta Żołna Sołtys wsi Szczepańcowa a
także Bogusław Pacek Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w
Chorkówce i członkowie grupy teatralno-wokalnej Maskarada,
działającej przy GOK w Chorkówce. Po pełnym wzruszeń wręczeniu

Kwiaty oraz gratulacje dla jubilatów

medali, a także kwiatów i upominków, jubilaci wysłuchali piosenek w
wykonaniu Darii Samborowskiej oraz Adama Goneta. Uroczystość
zakończyła się wspólnym obiadem, podczas którego jubilaci wspominali
dawne czasy, opowiadali anegdoty ze swojego życia, dzielili się także
swoimi receptami na udane życie we dwoje.
Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego obchodzili: Chłapowie Maria
i Hieronim, Czuchrowie Teresa i Zbigniew, Frużyńscy Genowefa
i Aleksander, Jabłońscy Aleksandra i Władysław, Jania Stanisława i Jan,
Jarmułowiczowie Alicja i Kazimierz, Jastrzębscy Henryka i Tadeusz,
Koszelowie Janina i Piotr, Kosztyłowie Jadwiga i Józef, Kozielcowie,
Władysława i Józef, Kozłowscy Alina i Franciszek, Kurkowie Halina
i Jerzy, Kusiakowie Barbara i Aleksander, Lassotowie Wanda i Bolesław,
Marchewka Teresa i Stanisław, Sanoccy Alicja i Egeniusz, Skalscy Helena i Józef, Smasiowie Irena i Jan, Szumlańscy Maria i Ryszard, Szymbarowie Stanisława i Jan, Zajdlowie Anna i Roman, Zborowscy Anna
i Zbigniew.
Urząd Gminy Chorkówka

Przedstawiciele Urzędu Gminy

D. Samborowska oraz A.Gonet w częći artystycznej
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Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek OSP

10

czerwca 2018 r. na stadionie sportowym LKS "Victoria"
w Kobylanach przeprowadzone zostały kolejne Gminne
zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek OSP z terenu
gminy Chorkówka, w których udział wzięło łącznie 30 drużyn, w tym:
15 drużyn w grupie A seniorów, 6 drużyn w grupie C kobiet, 6 MDP
chłopców, 3 MDP dziewcząt.
Otwarcia zawodów dokonał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Chorkówce dh Kazimierz Gładysz. Komisję sędziowską
stanowili funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Krośnie i druhowie OSP z terenu gminy Rymanów, a sędzią głównym zawodów był
bryg. Mariusz Kozak. Komendantem zawodów był dh Adam Łukaszewski-Komendant Gminny ZOSP RP w Chorkówce, natomiast
spikerem dh Bogusław Pacek - Dyrektor GOK w Chorkówce, członek

Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP. Zawody zostały rozegrane
w konkurencjach:-sztafeta 400 m dla MDP, -sztafeta pożarnicza 7 x 50
m z przeszkodami dla grup A i C seniorów, - rozwinięcie bojowe dla
MDP, -ćwiczenie bojowe dla grup A i C seniorów. Podczas zawodów do
komisji sędziowskiej wpłynęły trzy protesty na piśmie, z których dwa
rozpatrzono negatywnie, a jeden częściowo został rozpatrzony pozytywnie. Najmłodszymi uczestnikami zawodów byli: wśród dziewcząt
druhna Jagoda Turcza z OSP Kobylany, a wśród chłopców druh Szymon
Subik z OSP Leśniówka. Zawody rozegrane zostały przy pięknej, wręcz
upal-nej pogodzie i licznie zgromadzonej publiczności.
Poniżej przedstawia się końcową klasyfikację zawodów wg poszczególnych grup startowych.
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chorkówce
dh Kazimierz Gładysz
Wyniki:
Grupa A seniorów: 1. Leśniówka, 2. Chorkówka, 3. Kobylany,
4. Żeglce, 5. Faliszówka, 6. Poraj, 7. Szczepańcowa, 8. Bóbrka, 9. Świerzowa Polska, 10. Sulistrowa, 11. Kopytowa, 12. Kobylany Myszkowskie, 13. Zręcin, 14. Draganowa, 15. Machnówka
Grupa C kobiet: 1. Chorkówka, 2. Kobylany, 3. Szczepańcowa,
4. Żeglce, 5. Faliszówka, 6. Kopytowa
MDP dziewcząt: 1. Chorkówka, 2. Kobylany, 3. Świerzowa Polska
MDP chłopców: 1. Leśniówka, 2. Kobylany, 3. Chorkówka, 4. Świerzowa Polska, 5. Faliszówka, 6. Żeglce.

IV Bieg i Marsz Nordic Walking o Puchar Sołectwa Żeglce

K

olejny raz sprawdziło się powiedzenie „Gdy Żeglce organizują
jakąś imprezę to odpowiednia pogoda jest zagwarantowana”.
Mimo zapowiedzi o niekorzystnych warunkach atmosferycznych w sobotę 23 czerwca 2018 r. przystąpiliśmy do organizacji IV
Biegu i Marszu Nordic Walking o Puchar Sołectwa Żeglce. Na starcie
stanęło 55 zawodników, co jest rekordem jeśli chodzi o frekwencję.
Czwarta edycja naszego Biegu przyciągnęła zawodników nie tylko z naszej Gminy i Powiatu, ale również z terenu województwa podkarpackiego. Start Biegu nastąpił o godzinie 16.00, a po 22 minutach na linii
mety zameldował się Kamil Mróz z Dobieszyna. W kategorii kobiet
zwyciężyła Kinga Kasprzycka z Krosna uzyskując czas 30 minut 43 sekundy. Po starcie Biegu minutę później na trasę wyruszyli zawodnicy
Nordic Walking. Po zaciętej rywalizacji zwyciężył Tomasz Wojtowicz
minimalnie wyprzedzając Roberta Janochę. W kategorii kobiet Nordic
Walking zwyciężyła Agnieszka Pasieka. W kategorii najlepszych
zawodników z gminy Chorkówka w Biegu zwyciężył Jan Rodzinka
i Monika Wiklowska, a w Marszu Nordic Walking Krzysztof Krawczyk
i Joanna Rachwalska. Nagrodę otrzymał również zawodnik, który

przebył najdłuższą drogę by wystartować w Biegu. Został nim Rafał Żeglecki z Przemyśla. Nagrodzona została również najmłodsza zawodniczka Faustyna Głowacka.
Fotorelacja: https://photos.app.goo.gl/W1xKycy8oHk2dxAw5
W imieniu organizatorów IV edycji Biegu i Marszu Nordic Walking
o Puchar Sołectwa Żeglce dziękuję tym Wszystkim, którzy w najdrobniejszy sposób pomogli w realizacji tego przedsięwzięcia.
Grzegorz Węgrzynowski
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Gminne Uroczystości z Okazji Dnia Strażaka

19

maja 2018 r. strażacy ochotnicy z gminy Chorkówka
uroczyście święcili Dzień Strażaka. Gospodarzem tegorocznych gminnych uroczystości była jednostka Ochotniczej
Straży Pożarnej w Leśniówce. Na uroczyste obchody święta patrona
strażaków św. Floriana przybyły delegacje z wszystkich 15 jednostek
OSP z terenu gminy Chorkówka oraz dostojni goście. Uroczyste świętowanie rozpoczęte zostało złożeniem meldunku przez Komendanta
Gminnego Związku OSP RP w Chorkówce druha Adama Łukaszewskiego Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie
druhowi Janowi Kilarowi, po czym odegrany został hymn Związku OSP
RP. Poczet sztandarowy wystawiła jednostka OSP z Leśniówki.
Powitania wszystkich uczestników uroczystości, w tym zaproszonych
gości dokonał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chorkówce druh Kazimierz Gładysz, który następnie wygłosił referat okolicznościowy. W swym wystąpieniu zaznaczył, iż tegoroczne uroczystości
Dnia Strażaka obchodzimy w roku, w którym Ojczyzna nasza święci
setną rocznicę odzyskania niepodległości, po mrocznych latach rozbiorów i niewoli. Następnie przedstawił działalność gminnej strażackiej
organizacji na przestrzeni ostatniego roku. Jednostki OSP z terenu gminy zrzeszają aktualnie 585 członków czynnych, w tym 411 mężczyzn
i 104 kobiet, a także 39 członków honorowych i 31 wspierających. Przy
jednostkach OSP działa także 15 młodzieżowych drużyn pożarniczych,
w skład których wchodzi 56 dziewcząt i 95 chłopców. Druh Prezes
stwierdził także, iż strażacką służbę charakteryzuje stała i ofiarna gotowość służenia w potrzebie, wierność tradycji i pełnienie pięknej służby
Bogu, Ludziom i Ojczyźnie.
Gminne strażackie uroczystości połączone zostały z poświęceniem
i przekazaniem na wyposażenie podległych OSP sprzętu ratownictwa
medycznego. W ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości naboru wniosków na środki finansowe z programu wsparcia
z Funduszu Sprawiedliwości Gmina Chorkówka otrzymała dotację
w wysokości 57.588,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu do ratownictwa medycznego. W wyniku ogłoszonego przetargu za kwotę
45.540,00 zł do jednostek OSP trafiło: 2 szt. defibrylatorów, 6 kompletów zestawów torb medycznych PSP R1 wraz z szynami Kramera i deskami ortopedycznymi oraz 4 szt. torb OSP R1 wraz z wyposażeniem.
Przy zakupie przedmiotowego sprzętu wkład własny gminy stanowił
tylko 1% jego wartości. Ponadto 4 jednostki OSP otrzymały Zestawy
Pierwszej Pomocy z wyposażeniem. Przekazany podczas uroczystości
sprzęt stanowić będzie niezbędne wyposażenie jednostek OSP do
prowadzenia działań z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej
przez uprawnionych i odpowiednio przeszkolonych druhów strażaków.
Rozdziału tego specjalistycznego wyposażenia dokonano decyzją
Gminy Chorkówka oraz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.
Beneficjentami sprzętu zostały wszystkie jednostki OSP.
Ważnym akcentem uroczystości było wręczenie zasłużonym druhom
medali „Za zasługi dla pożarnictwa”. Złotym medalem odznaczony został druh Dariusz Bator, srebrne medale otrzymali druhowie Stanisław
Liwosz i Adam Szmyd, natomiast brązowymi medalami udekorowano
druhów: Klaudię Szczur, Bogusława Krzywdę i Mariusza Samborowskiego.
Wśród dostojnych gości uroczystości znaleźli się: Proboszcz Parafii Żeglce ks. prałat Jan Luchowski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego

ZOSP RP w Krośnie druh Jan Kilar, Komendant Miejski PSP w Krośnie st. bryg. Mariusz Bieńczak wraz ze swoim zastępcą bryg. Zbigniewem Nowakiem, Honorowy Prezes Zarządu Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Chorkówce druh Stanisław Mackoś, Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka druh Krzysztof Markiewicz oraz
Przewodniczący Komisji Budżetu Rady Gminy Andrzej Wierdak, Wójt
Gminy Chorkówka Andrzej Koniecki oraz jego zastępca druh Dariusz
Bator, Dyrektor GOK w Chorkówce druh Bogusław Pacek, Sołtys
Leśniówki Jerzy Wrona oraz zasłużony dla ochotniczego pożarnictwa
druh Jan Gorczyca z OSP Leśniówka.
W swych wystąpieniach goście podziękowali druhom za ich społe-
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czną, humanitarną służbę, a także złożyli życzenia powodów do radości,
ludzkiej życzliwości, przyjaciół w działaniu, społecznego uznania oraz
satysfakcji z wypełnianych zadań i wielu nowych inicjatyw podejmo-

wanych dla dobra mieszkańców swych „małych ojczyzn”.
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chorkówce
druh Kazimierz Gładysz

Rozmowa z Adamem Gonetem
Monika Cisoń-Gierula: Zanim zaczniemy
rozmowę przedstaw się naszym czytelnikom.
Adam Gonet: Witam wszystkich czytelników. Nazywam się Adam Gonet. Mam 15
lat. W tym roku szkolnym ukończyłem Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie.
MCG: Ostatnie tygodnie, a nawet miesiące
były dla Ciebie czasem wytężonej pracy. Do
jakich konkursów się przygotowywałeś?
AG: Rzeczywiście, w ostatnim czasie przygotowywałem się do kilku konkursów. Najważniejszymi z nich były te organizowane przez
Podkarpackiego Kuratora Oświaty z geografii,
matematyki i fizyki. We wszystkich trzech
osiągnąłem tytuł laureata.
MCG: Powiedz o swoich największych sukcesach związanych z nauką.
AG: Spośród wielu różnych konkursów właśnie te kuratoryjne są dla
mnie najważniejsze, ponieważ tytuł laureata w takim konkursie
gwarantuje maksymalną liczbę punktów z danej części egzaminu
gimnazjalnego oraz zapewnia pierwszeństwo przy rekrutacji do szkoły
średniej.
Już w szkole podstawowej odnosiłem różne sukcesy, jednak te gimnazjalne są dla mnie najcenniejsze. W sumie jestem sześciokrotnym laureatem oraz jednokrotnym finalistą w konkursach kuratoryjnych na poziomie gimnazjum (trzy tytuły laureata z geografii w 2016, 2017 i 2018
roku, tytuł finalisty i tytuł laureata z matematyki w 2017 i 2018 roku,
tytuł laureata z historii w 2017 roku oraz tytuł laureata z fizyki w 2018
roku). Ponadto w tym roku w konkursie geograficznym zająłem II miejsce w województwie
Najważniejsze z nich były zdecydowanie te z geografii, historii i matematyki, gdyż dzięki nim pisałem tylko trzy spośród sześciu egzaminów.
Za wszystkie osiągnięcia zostałem nagrodzony statuetką - Prymem Kuratora Oświaty oraz tytułem „Wybitnego laureata”.
MCG: Często bierzesz także udział w konkursach wokalnych.
Śpiew to coś, z czym wiążesz przyszłość, czy raczej sposób na oderwanie się od codziennej nauki i pracy związanej z konkursami
i olimpiadami?
AG: Lubię śpiewać. Ogólnie interesuję się muzyką, towarzyszy mi ona
na co dzień. Śpiewanie jest dla mnie ciekawą rozrywką, sposobem
spędzenia wolnego czasu. W konkursach wokalnych czy podczas
różnych występów mogę zaprezentować swoje umiejętności oraz
pokazać się innym. Nie wiążę z tym swojej przyszłości, gdyż nie
wiadomo co się może wydarzyć z moim głosem. Jednak sądzę, że nie
przestanę śpiewać…
MCG: Przygotowujesz się sam czy korzystasz z pomocy innych
osób?
AG: Wiele zależy od tego, czego mam się uczyć. Na przykład zadania
z matematyki czy fizyki najlepiej rozwiązywać samemu, gdyż przez to
sprawdzasz samego siebie, a omawianie tematów z historii czy geografii
jest łatwiejsze z kimś. Samodzielne przygotowania są ważne, ale to pomoc innych decyduje o sukcesie. Nawet kiedy rozwiązujesz zadania,
ktoś musi je sprawdzić, ocenić, dać wskazówki czy nakierować na
właściwy tok rozumowania. W tym miejscu chciałbym podziękować

wszystkim nauczycielom, którzy przygotowali
mnie do tych wszystkich konkursów, gdyż to
dzięki Nim osiągnąłem te wysokie cele. Jestem
im wdzięczny za godziny spędzone ze mną na
licznych przygotowaniach. Nie chciałbym
także pominąć w podziękowaniach kolegów,
którzy ze mną przygotowywali się do konkursów oraz rodziny i przyjaciół. Jestem szczęśliwy, że ci, którzy uczyli się ze mną do tych niełatwych konkursów również osiągnęli większe
i mniejsze sukcesy. Nieocenione jest także
wsparcie najbliższych, którzy zawsze mnie
wspierali, nawet w najtrudniejszych momentach.
MCG: Jesteś aktywny w wielu dziedzinach
czy już wiesz z czym chcesz związać swoją
przyszłość, w jakim kierunku będziesz podążał?
AG: Nie jestem jeszcze do końca przekonany, jaką drogą będę podążał.
Jednak chciałbym swoje plany związać z tym, co najbardziej lubię, czyli
geografią i matematyką. Od nowego roku szkolnego rozpoczynam
naukę w I Liceum Ogólnokształcącym w Krośnie, w klasie o profilu
matematyczno-geograficznym. Nie myślałem jeszcze zbyt wiele o wyższych uczelniach, ale coraz częściej zastanawiam się nad ekonomicznym
kierunkiem studiów.
MCG: Czy w tak napiętym grafiku codziennych zajęć jest czas na
odpoczynek, hobby?
AG: Oczywiście, że tak. Zdarza się, że odpoczynek staje się ważniejszy
od nauki, bo przepracowanie jest chyba groźniejsze od niedouczenia się.
Wiadomo, w okresie intensywnej nauki jest mniej czasu wolnego, ale
nawet wtedy trzeba znaleźć chwilę na odreagowanie całego umysłowego
wysiłku. Oddaję się wtedy swoim zainteresowaniom: słucham muzyki,
śpiewam czy gram w tenisa. Również staram się znajdować czas na
spotkania z przyjaciółmi.
MCG: Jaka jest Twoja recepta na to, by zmobilizować się do systematycznej i, nie da się ukryć, ogromnej pracy, jaką wkładasz w przygotowanie się do konkursów, ale także do zajęć szkolnych?
AG: Nie ma jednego sposobu na naukę. Na sukcesy wpływa wiele
czynników. Uważam, że każdy może coś osiągnąć, jeżeli ma chęci.
Dlatego, po pierwsze, należy wiedzieć, do czego się dąży i widzieć cel.
Kolejną ważną rzeczą jest zaangażowanie. Nie ukrywam, że w tych
najbardziej wymagających momentach jestem po prostu zmęczony, ale
wiem, że to się opłaci. Również zwracam uwagę na współpracę. Nawet
najlepsza samodzielna praca nie zastąpi pomocy innych. Oczywiście,
należy się bardzo dobrze przygotować we własnym zakresie, ale czasem
po prostu warto wysłuchać opinii nauczycieli czy innych uczniów, gdyż
inne spojrzenie na dany temat może ułatwić jego zrozumienie. Ktoś inny
może zwrócić uwagę na coś innego, być może bardziej istotnego.
Nauka do konkursów nie różni się znacząco od codziennych
obowiązków szkolnych. W przygotowaniu do zajęć szkolnych również
ważne są systematyczność, dokładność i dobre chęci. Ponadto wiele daje
aktywność na lekcjach, bo to właśnie na zajęciach szkolnych można
uczyć się najłatwiej i najszybciej.
MCG: Dziękuję bardzo za rozmowę.
AG: Dziękuję.
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Dzień Dziecka w „Baśniowej Krainie”

D

zień Dziecka w Samorządowym Przedszkolu w Chorkówce
rozpoczął się zabawami z Myszką Miki. Muzyka, balony i gość którego wszyscy znają i lubią sprawiły dzieciom mnóstwo
radości. Potem wszyscy poszliśmy na spacer. Dzieci przebrane w postacie z bajek jak przystało na przedszkolaki z „Baśniowej Krainy”, śpiewa-

jąc hymn przedszkola, wybrały się na wyjątkowy bo kolorowy, spacer po
Chorkówce. Po powrocie do przedszkola dzieci otrzymały piękne,
pamiątkowe dyplomy od Myszki Miki, a po obiedzie lody. Tego dnia
wszystkie dzieci były uśmiechnięte.
Samorządowe Przedszkole w Chorkówce

Gimnazjum Im. Jana Pawła II w Zręcinie - Szkołą Przyjazną
Utalentowanym Uczniom

P

oświęcają nauce nawet po kilka godzin dziennie, lubią rywalizować, a przede wszystkim wierzą w siebie i są wytrwali w tym,
co robią. Takimi cechami odznaczają się laureaci konkursów
przedmiotowych.
12 czerwca 2018 r. w Instytucie Teologiczno - Pastoralnym im. św. J. S.
Pelczara w Rzeszowie najlepsi uczniowie gimnazjów otrzymali Statuetki Prymu z rąk Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Małgorzaty
Rauch i Wojewody Podkarpackiego, Ewy Leniart.
Młodzi ludzie podkreślali w rozmowie z nami, że naukę traktują bardzo
poważnie, bo myślą już o swojej przyszłej pracy. Wśród czynników, które
pomagają im w nauce, wymieniali pomoc nauczycieli i wsparcie otrzymywane w domu.
W tym roku szkolnym wielokrotnym laureatem Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Zręcinie był Adam Gonet (laureat z geografii - II miejsce
w województwie, matematyki i fizyki). W obecności rodziców, dyrektora i opiekunów na uroczystej gali Adam odbierał nagrodę za swoje
osiągnięcia przedmiotowe. Warto zaznaczyć, że nasza Szkoła otrzymała
Certyfikat „Szkoły przyjaznej utalentowanym uczniom”, którą odebrał
osobiście dyrektor Paweł Przetacznik. Certyfikat potwierdza szczególne warunki tworzone uczniom przez szkołę w dziedzinie rozwijania
zdolności i osiągania sukcesów w konkursach przedmiotowych, organi-

zowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów. Na ten sukces nasi laureaci pracowali wytrwale przez trzy lata, a obok Adama, byli to również:
- Bartłomiej Bodaszewski - laureat z historii, laureat z geografii i finalista
z języka polskiego,
- Bartłomiej Okińczyc - laureat z historii.
Gratulujemy laureatom i opiekunom.
Grażyna Sobczyńska - Paluch
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie

Nagrody dla najzdolniejszych absolwentów

Z

akończenie roku szkolnego to zapewne radosne wydarzenie.
Koniec na jakiś czas z kartkówkami, sprawdzianami, zadaniami
i szkolnym stresem. Jednak podczas uroczystości związanych
z rozdaniem świadectw niejednemu uczniowi zakręciła się łza w oku.
Szczególnie absolwentom trzecich klas gimnazjów, którzy już na dobre
żegnają mury swoich szkół. Tegoroczne zakończenie roku szkolnego jest
wyjątkowe także ze względu na koniec działalności szkół gimnazjalnych. Przyszłoroczni absolwenci trzecich klas kończyć będą nie
gimnazjum ale szkołę podstawową. Jednak to po dwóch miesiącach
wakacyjnych szaleństw.
Jak co roku wójt gminy Chorkówka dla tych najlepszych, najzdol-
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niejszych absolwentów przygotował praktyczne upominki, które
z Dyrektorem Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce Gabrielą
Nizianty osobiście wręczył wyróżnionym trzecioklasistom, podczas
uroczystego zakończenia roku. Tegoroczni nagrodzeni to:
- Gimnazjum im. im. I. Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej w roku

szkolnym 2017/2018: Wojciech Dubis, Julia Korzec, Kinga Półchłopek, Szymon Prętnik, Dawid Turek.
- Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie w roku szkolnym 2017/2018:
Bartłomiej Bodaszewski, Adam Gonet, Wiktor Marek, Aleksandra
Magdziak, Julia Stasiowska.
- Oddziały gimnazjalne Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Kopytowej w roku szkolnym 2017/2018: Monika Trznadel.
Urząd Gminy Chorkówka

III Międzyszkolny Konkurs Spelling Master

S

zkoła Podstawowa w Kopytowej po raz trzeci gościła uczestników
międzyszkolnego konkursu z języka angielskiego Spelling Master. Konkurs był skierowany do dzieci z klas trzecich i młodszych
ze szkół podstawowych z terenu gminy Chorkówka. Miał na celu motywowanie do nauki, rozwijanie zainteresowania językiem angielskim
i uczenie zasad współzawodnictwa. Poprzez udział w konkursie dzieci
miały okazję nawiązać nowe znajomości, a nauczyciele wymienić
między sobą doświadczenia na temat swojej pracy.
Do konkursu przystąpiło 22 uczniów ze szkół podstawowych z Gminy
Chorkówka. Musieli oni wykazać się znajomością alfabetu oraz słownictwa z różnych dziedzin tematycznych. Rozwiązując test uczniowie
zmagali się z różnorodnymi zadaniami sprawdzającymi poprawność
pisowni oraz rozumienie ze słuchu.
Poziom konkursu był wysoki i bardzo wyrównany. Po sprawdzeniu prac
uczniów komisja konkursowa przyznała I miejsce - Zuzannie Krawczyk
ze Szkoły Podstawowej w Zręcinie, II miejsce - Julii Magdziak ze Szkoły
Podstawowej w Zręcinie, a III miejsce - Hannie Babkowskiej ze Szkoły
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Uczestnicy konkursu Spelling Master
Podstawowej w Świerzowej Polskiej.
Organizator kieruje swoje podziękowania do wszystkich uczestników
oraz ich rodziców i nauczycieli przygotowujących dzieci do konkursu.
Aneta Kołek
Szkoła Podstawowa w Kopytowej

Dzień Patrona w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Kopytowej

maja społeczność Szkoły Podstawowej w Kopytowej obchodzi
Dzień Patrona szkoły - Jana Pawła II. W tym roku kolejny raz
zgromadziliśmy się, aby oddać hołd Janowi Pawłowi II. Ojciec
Święty był i nadal jest dla nas niedoścignionym wzorem do naśladowania.
Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym
w Kopytowej pod przewodnictwem ks. Bronisława Wyczawskiego
w asyście ks. wikariusza Jacka Pusztuka, który wygłosił homilię. Następnie
wszyscy zgromadzeni w asyście pocztu sztandarowego Szkoły Podstawowej
w Kopytowej przeszli do budynku szkoły na dalszą część uroczystości.
W szkole Dyrektor Włodzimierz Paluch przywitał zaproszonych gości.
Następnie wszyscy obejrzeli montaż słowno - muzyczny, który przypomniał
najważniejsze wydarzenia z życia Karola Wojtyły - papieża Jana Pawła II.
W słowach wierszy i piosenek powaga przeplatała się z humorem, wspomnieniami i anegdotami z życia Karola Wojtyły.
Całość wzbogacona była prezentacją multimedialną, gdzie przewijały się
zdjęcia i filmy z życia naszego patrona. Nie zabrakło również autentycznych słów wypowiedzianych do młodzieży przez Jana Pawła II. Na
zakończenie występu wspólnie odśpiewano „Barkę” - ulubioną pieśń
Papieża Polaka. Delegacja przedstawicieli samorządu szkoły wraz z Panią

Dyrektor, Panem Dyrektorem i księdzem wikariuszem złożyli kwiaty pod
pamiątkową tablicą Jana Pawła II.
Mając za swojego patrona Jana Pawła II staramy się postępować według jego
nauki i żyć według wartości jakie nam przekazał swoim życiem.
Bogumiła Rogala,
Szkoła Podstawowa w Kopytowej
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Festiwal Piosenki Obcojęzycznej

W

Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej, który odbył się 10
maja br. w GOK-u w Chorkówce udział wzięli uczniowie,
reprezentujących placówki oświatowe i kulturalne z Bóbrki, Dobieszyna, Draganowej, Iwli, Iwonicza Zdroju, Jedlicza, Królika
Polskiego, Lubatowej, Sulistrowej, Szczepańcowej, Szebni, Świerzowej
P., Warzyc, Wróblika Szlacheckiego i Zręcina. Uczestnicy śpiewali piosenki w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim i rosyjskim.
Jury w składzie: Grażyna Ostrowska - inspektor z Wydziału Promocji
Starostwa Powiatowego w Krośnie, Ewa Ziarko - anglista, Katarzyna
Błaż - muzyk, instruktor OK w Dukli oraz Magdalena Makiel - muzyk
po wysłuchaniu prezentacji uczniów przyznała miejsca i wyróżnienia
w 3 kategoriach wiekowych: klasy I-III SP, IV-VI SP oraz kl. VII SP
i gimnazja.
Kategoria szkoły podstawowe kl. I-III: I Miejsce: Oliwia Bożętka (SP
Iwla). Wyróżnienie: Zuzanna Wiśniowska (SP Dobieszyn), Laura
Babirecka (NSP Sulistrowa), Gabriel Ciołkosz (ZS i P Bóbrka).
Kategoria szkoły podstawowe kl. IV-VI: I Miejsce ex aequo: Karolina
Turek (SP Dobieszyn) i Igor Gacek (SP Warzyce); II Miejsce: Natalia
Zima (SP Lubatowa), III Miejsce: Oliwia Mendocha (SP Draganowa),
Wyróżnienie: Karolina Polak (SP Warzyce).

Uczestnicy w kategorii klas IV-VI SP

Uczestnicy w kategorii klas VII SP i Gimnazjów
Kategoria kl. VII SP i gimnazja:I Miejsce: Wiktor Zając (SP
Lubatowa), II Miejsce: Maja Puchalik (SP Królik Polski), III Miejsce ex
aequo: Aleksandra Gabor (SP Jedlicze) i Julia Pelczar (SP Wróblik
Szlachecki), Wyróżnienie: Anna Jasłowska (SP Szczepańcowa).
Na zakończenie festiwalu Bogusław Pacek - dyrektor GOK wręczył
wszystkim pamiątkowe dyplomy, a laureatom nagrody książkowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Krośnie oraz Gminny Ośrodek
Kultury w Chorkówce - organizatora festiwalu. Festiwal prowadziła
Małgorzata Foremny - instruktor GOK.
Laureaci w kategorii klas I-III SP

K

Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce

Gminny Konkurs Matematyczny ,,AS TRZECICH KLAS’’

onkurs matematyczny „As trzecich klas” dla uczniów klas
trzecich z terenu Gminy Chorkówka odbył się 18 maja
w Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce. W konkursie
udział wzięło 28 uczniów, reprezentujących klasy III szkół podstawowych z terenu Gminy Chorkówka. Uczniowie rozwiązywali test składający się z 14 zadań i oceniani byli w dwóch kategoriach: indywidualnej i
zespołowej. Po sprawdzeniu prac komisja konkursowa w składzie:
Teresa Pacek, Renata Cichoń i Jolanta Wenc przyznała następujące
miejsca: I miejsce: Łukasz Drozd (SP Zręcin), II miejsce: Oliwia
Adamik (SP Zręcin), III miejsce: Jagoda Turcza (SP Kobylany)
Ponadto wyróżnienie zostało przyznane Zuzannie Krawczyk ze Zręcina
i Bartoszowi Zuzakowi ze Świerzowej P.
Nagrodzono również szkoły w kategorii drużynowej: I miejsce: ZS
Świerzowa P., II miejsce: SP Zręcin, III miejsce: SP Szczepańcowa.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, natomiast laureaci nagrody książkowe ufundowane przez organizatorów:
Szkołę Podstawową w Żeglcach i Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce. Podczas pracy członków komisji, dzieci obejrzały spektakl
artystyczny „Prawdziwy skarb” w wykonaniu Impresariatu Artystycznego Inspiracja.

Uczestnicy konkursu
W spektaklu wzięły udział również dzieci z Samorządowego
Przedszkola „Baśniowa Kraina” w Chorkówce oraz dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Chorkówce.
Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce
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II Przegląd Pieśni Maryjnych i Pielgrzymkowych

P

rzegląd zorganizowany został 20 maja br. w Bóbrce. Organizatorami tej uroczystości był ksiądz Stanisław Babiarz - proboszcz
Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bóbrce i Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bóbrka na czele z prezesem Stanisławem
Czarnotą.
Patronat honorowy nad przeglądem objął Marszałek Województwa
Podkarpackiego. Wsparcia finansowego udzielił Wojewódzki Dom
Kultury w Rzeszowie.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, którą odprawił ksiądz proboszcz Stanisław Babiarz. Po mszy św. na scenie ustawionej obok kościoła zaprezentowały się schole działające przy kościołach, zespoły śpiewacze i soliści: Zespół Śpiewaczy „Bobrzanie” z Kapelą Ludową „Ropiorze”, Zespół Śpiewaczy „Równianie”, Zespół Śpiewaczy „Seniorzy”,
solistka Halina Nowak oraz solista Antoni Adamik, schola z Kobylan,
Zespół Śpiewaczy „Nadzieja”, schola z Makowisk, Zespół Śpiewaczy
„Wietrznianki”, Zespół Śpiewaczy „Rogowice”, schola z Niżnej Łąki,
Zespół Śpiewaczy „Jarzębina”, schola z Bóbrki, a także ks. proboszcz Stanisław Babiarz, Katarzyna Ciołkosz oraz organista Jerzy Bryła. Na zakończenie przeglądu wystąpił zespół "Tereściacy", prezentując piosenki
łemkowskie, ukraińskie i cygańskie. W Przeglądzie wzięli udział zaproszeni goście: Maria Kurowska Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Kazimierz Gładysz Przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego, Marek Klara Wójt Gminy Miejsce Piastowe, Andrzej Koniecki
Wójt Gminy Chorkówka, Dariusz Bator Zastępca Wójta Gminy Chorkówka, radni gminy: Zofia Munia, Tadeusz Malik, Andrzej Wierdak
i Bogumił Świątek, Ryszard Rabski Prezes Zarządu Fundacji Muzeum
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza
w Bóbrce, Janina Gołąbek prezes LGD „Kraina Nafty” oraz Stanisław
Chochołek wiceprezes, sołtysi wsi z Kobylan, Machnówki, Niżnej Łąki

Zespół Śpiewaczy „Bobrzanie”

Schole, biorące udział w przeglądzie

Kierownicy zespołów śpiewaczych z organizatorami
i Żeglec oraz przewodniczące KGW z Draganowej, Faliszówki, Poraju,
Zręcina i Żeglec.
Uroczystość prowadzili Bogusław Pacek Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Chorkówce oraz Małgorzata Foremny instruktor GOK-u.
Uroczystości towarzyszyły przysmaki kuchni regionalnej przygotowane
przez KGW z Niżnej Łąki i Bóbrki pod przewodnictwem Wandy Luli.
Rękodzieło artystyczne - serwety szydełkowe zaprezentowała pani
Krystyna Krzywda z Bóbrki.
Zaproszeni goście oraz uczestnicy przeglądu

W

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bóbrka

Dzień Matki, 10-lecie reaktywacji GOK-u

sali Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce w sobotnie popołudnie 26 maja odbyła się uroczystość z okazji
„Dnia Matki”, połączona z 10 - leciem reaktywacji
działalności GOK-u. W części artystycznej pt. „Nie zapomnę” wystąpił
zespół „Maskarada” pod kierunkiem Alicji Zając, który zaprezentował
wiersze i piosenki o Matce i Ojcu, a w drugiej części występu piosenki
ludowe. Dla gości zgromadzonych na sali piękne utwory zaśpiewał
Maciej Cetnarski z Rogów. Na scenie zaprezentował się także teatr
Leopolis ze Lwowa w programie „Zaczarowany świat operetki”.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Kazimierz Gładysz - Przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego, władze samorządowe Gminy
Chorkówka na czele z Wójtem Andrzejem Konieckim, radni gminy na
czele z Przewodniczącym Rady Gminy Chorkówka Maciejem Sekułą,
dyrektorzy szkół, sołtysi, prezesi stowarzyszeń, przewodniczące Kół

Grupa artystyczna „Maskarada”

Wydarzenia kulturalno-sportowe
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Gospodyń Wiejskich z członkiniami KGW oraz kierownicy zespołów
artystycznych. Okolicznościową statuetkę z okazji 10 - lecia GOK-u na
ręce dyrektora GOK-u Bogusława Packa wręczyli Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka. Natomiast pyszny tort
przygotowały panie z KGW z terenu Gminy Chorkówka, za co im
serdecznie dziękujemy.
Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce
fot. Urząd Gminy Chorkówka
Życzenia od KGW z terenu Gminy Chorkówka

Teatr „Leopolis” ze Lwowa

Życzenia z okazji 10-lecia reaktywacji GOK-u

Dzień Dziecka w GOK-u w Chorkówce

W

niedzielne popołudnie 3 czerwca br. na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce odbył się Dzień
Dziecka. Pogoda dopisała, a dzieci nie zawiodły i razem ze
swoimi rodzicami licznie przybyły na imprezę. Na scenie zaprezentowały się dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Misiowo” w Chorkówce,
z Samorządowego Przedszkola „Baśniowa Kraina” w Chorkówce,

z Samorządowego Przedszkola w Zręcinie oraz zespoły taneczne,
działające przy GOK-u: „Mini Stokrotki”, „Stokrotki”, „Venus” (2 grupy
taneczne) oraz „Day Stars”.
Po występach dzieci zgromadzone na placu bawiły się wspaniale, tańcząc
tańce integracyjne. Po godz. 17.00 odbył się pokaz estradowo -cyrkowy
w wykonaniu artystów z cyrku Luna. Dzieci mogły obejrzeć akrobacje,
żonglerkę, magię i pobawić się z klaunami. Imprezie towarzyszyły:
malowanie twarzy, kręcenie zwierzątek balonowych, a także zamek
dmuchany. Obsługę gastronomiczną zapewniła Wielobranżowa
Spółdzielnia Socjalna „Maks” w Chorkówce. Dziękujemy wszystkim za
udział w zabawie i zapraszamy do galerii.
Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce

Występ dzieci z Samorządowego Przedszkola „Baśniowa Kraina” w Chorkówce

Zespół taneczny „Mini Stokrotki”

Zespół taneczny „Stokrotki”

Zespół taneczny „Day Stars”

Zespół Taneczny „Venus”
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Pokaz mody w wykonaniu dzieci z Samorządowego Przedszkola w Zręcinie

Występ dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Misiowo” w Chorkówce

Zabawy z chustą animacyjną

Zgromadzona publiczność

Zespół Omega wicemistrzem Europy w Międzynarodowym
Konkursie Tańca European Championships Urban Street Dance

Z

espół taneczny OMEGA, działający przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Chorkówce w tym roku osiągnął dwa duże sukcesy
taneczne. Pierwszym sukcesem w kwietniu było zdobycie
MISTRZÓW POLSKI w Inowrocławiu, natomiast kolejnym to udział
w Międzynarodowym Konkursie Tańca European Championships
Urban Street Dance Fusion Show federacji WADF 15 czerwca w Szczecinie, gdzie zostali WICEMISTRZAMI EUROPY. Warto zaznaczyć,
iż to pierwszy ich start w tego typu Mistrzostwach zakończony sukcesem, dzięki choreografii pt. „NICKELODEON” Tomasza Berkowicza
(właściciela Studio Tańca AT DANCE w Jaśle i Krośnie).
Na mistrzostwa do Szczecina zespół wyjechał 14 czerwca w godzinach

porannych. Po 12 godzinnej podróży oraz obowiązkowej wcześniejszej
rejestracji, grupa wraz z instruktorem odbyła godzinną podróż nad
polskie morze, aby podziwiać piękny zachód słońca w ramach relaksu
przed mistrzostwami Europy. W skład zespołu wchodzą: Anna Harsze,
Karolina Buczyńska, Sylwia Kowalczyk, Weronika Kłosowicz, Agata
Smolik, Lidia Lelko, Julia Korab, Aleksandra Dziadosz, Angelika
Dubiel oraz Maciej Kuliga.
Wyjazd został sfinansowany przez Gminę Chorkówka i Gminny
Ośrodek Kultury w Chorkówce oraz Studio Tańca "AT DANCE"
w Jaśle.
Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce

„Omega” na podium

„Omega” w Szczecinie z instruktorem tańca Tomaszem Berkowiczem
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Prezentacja dorobku artystycznego zespołów tanecznych,
działających przy GOK-u

W

ostatnim czasie zespoły taneczne zaprezentowały swój
dorobek artystyczny podczas przeglądów tanecznych.
Najmłodszy Zespół Taneczny „Mini Stokrotki” 6 czerwca
br. wziął udział w V Festiwalu Tańca „Roztańczona szkoła” w Bieczu
i w kategorii 3-6 lat zajął I miejsce. Największym sukcesem w działalności zespołów tanecznych był udział najstarszego zespołu tanecznego
„OMEGA”, który w ostatnich dwóch miesiącach zdobył Mistrzostwo
Polski w kategorii Urban Pop & Street Dance Fushion Show Small
Teams powyżej lat 15 w Inowrocławiu w choreografii Tomasza Berkowicza oraz Wicemistrzostwo Europy 15 czerwca w Szczecinie podczas
Międzynarodowego Konkursu Tańca European Championships Urban
Street Dance Fusion Show federacji WADF.
Po powrocie ze Szczecina 16 czerwca zespół „Omega” wystąpił gościnnie w Sanockim Domu Kultury podczas Koncertu Formacji Tańca Towarzyskiego. Natomiast w niedzielne popołudnie 17 czerwca wszystkie

zespoły zaangażowane były w występy artystyczne. Zespoły taneczne
„Mini Stokrotki”, „Stokrotki” w choreografii Marzeny Szmyd oraz zespół „Venus” (2 grupy taneczne - choreografia: M. Szmyd i T. Berkowicz)
zaprezentowały się podczas Pikniku Rodzinnego przy Szkole Podstawowej w Żeglcach. Starsze zespoły „Day Stars” i „Omega” w choreografii T. Berkowicza wzięły udział w XII Wojewódzkim Przeglądzie
Tanecznym „Roztańczona Wiosna”, który miał miejsce w Głogowie
Małopolskim. Ponadto zespół "Omega" wystąpił na rynku w Jaśle 21
czerwca podczas imprezy podsumowującej zakończenie roku artystycznego zespołów tanecznych i wokalnych. W zespołach tanecznych,
które działają przy Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce tańczy 94
osoby w 7 grupach tanecznych.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów tanecznych!
Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce

„Venus” na Pikniku Rodzinnym w Żeglcach

„Mini Stokrotki” w Bieczu

„Omega” w Szczecinie

„Day Stars” w Głogowie Małopolskim

„Omega” w Sanoku

„Omega” w Jaśle
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Biegi szlakiem Ignacego Łukasiewicza w Gminie Chorkówka

B

iegi szlakiem Ignacego Łukasiewicza odbyły się 7 czerwca przy
pięknej, słonecznej pogodzenia na terenie Skansenu Muzeum
Przemysłu Naftowego i Gazownictwa w Bóbrce. Ze względu na
niesprzyjające warunki atmosferyczne impreza sportowa została
przełożona z 17 maja. Organizatorami biegów był Gminny Ośrodek
Kultury w Chorkówce i UKS „Orlik” Zręcin. W biegach uczestniczyło
208 zawodniczek i zawodników reprezentujących, wszystkie szkoły
podstawowe i gimnazja z terenu Gminy Chorkówka. Biegi odbyły się na
różnych dystansach i w różnych kategoriach wiekowych. Gminny
Ośrodek Kultury i klub sportowy UKS „Orlik” Zręcin ufundowali
nagrody rzeczowe dla uczestników, którzy zajęli miejsca I-IV,
okolicznościowe medale otrzymali laureaci za miejsca I-III, natomiast
dyplomami uhonorowano biegaczy za zajęcie miejsc I-X. Spośród
wszystkich uczestników biorących udział w biegach rozlosowano piłki
nożne i piłki siatkowe oraz torby turystyczne. W ceremonii wręczania

nagród uczestniczyli: Andrzej Koniecki - Wójt Gminy Chorkówka,
Bogusław Pacek - dyrektor GOK-u. Poszczególnym biegom na motocyklu służbowym towarzyszył funkcjonariusz z Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krośnie.
Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce składa podziękowanie prezesowi
Zarządu Fundacji Muzeum Skansenu Przemysłu Naftowego
i Gazownictwa w Bóbrce za nieodpłatne udostępnienie obiektu na potrzeby
organizacji biegów.
Dziękujemy również komendantowi KM Policji w Krośnie oraz
naczelnikowi Wydziału Ruchu Drogowego w Krośnie za pomoc
w organizacji biegów.
Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce

400 m Dziewczyny, kl. IV:
1. Sandra Gromek (ZS i P Bóbrka)
2. Maja Szmyd (SP Kobylany)
3. Nikola Guzik (SP Zręcin)

600 m Dziewczyny, kl. VI:
1. Karolina Kludacz (ZS Chorkówka)
2. Weronika Guzik (SP Zręcin)
3. Julia Laba (SP Szczepańcowa)

800 m Dziewczyny, kl. II Gimnazjum:
1. Oliwia Wilk (Gimn. Świerzowa P.)
2. Katarzyna Węgrzyn (Gimn. Zręcin)
3. Karolina Foremny (Gimn. Zręcin)

600 m Chłopcy, kl. IV:
1. Tobiasz Jastrząb (SP Kopytowa)
2. Michał Szczur (SP Kopytowa)
3. Kornel Forystek (SP Kopytowa)

1000 m Chłopcy, kl. VI:
1. Eryk Czebieniak (SP Szczepańcowa)
2. Oliwier Czaja (SP Kobylany)
3. Wiktor Siess (ZS Świerzowa P.)

1200 m Chłopcy, kl. II Gimnazjum:
1. Adrian Mastej (Gimn. Świerzowa P.)
2. Kornel Filip (Gimn. Zręcin)
3. Fabian Gromkiewicz (Gimn. Zręcin)

600 m Dziewczyny, kl.V:
1. Faustyna Głowacka (SP Żeglce)
2. Zuzanna Pietruś (SP Draganowa)
3. Sara Kludacz (SP Faliszówka)

600 m Dziewczyny, kl. VII:
1. Maria Obłój (SP Kopytowa)
2. Paulina Wojnar (SP Szczepańcowa)
3. Emilia Capała (SP Kopytowa)

800 m Dziewczyny, kl. III Gimnazjum:
1. Klaudia Kludacz (Gimn. Zręcin)
2. Weronika Dziadosz (Gimn. Świerzowa P.)
3. Milena Szczepanik (Gimn. Świerzowa P.)

800 m Chłopcy, kl. V:
1. Konrad Czuchrzyński (SP Żeglce)
2. Bartłomiej Jastrząb (ZS Świerzowa P.)
3. Damian Krzywda (SP Kopytowa)

1200 m Chłopcy, kl. VII:
1. Fabian Musiał (SP Kobylany)
2. Konrad Ochała (SP Żeglce)
3. Szymon Skrzęta (SP Draganowa)

1200 m Chłopcy, kl. III Gimnazjum:
1. Jakub Satur (Gimn. Zręcin)
2. Daniel Ginalski (Gimn. Świerzowa P.)
3. Kacper Szewczyk (Gimn. Zręcin)

