GŁOS CHORKÓWKI
PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ISSN 1896-8236
DWUMIESIĘCZNIK NR 4 (56) 2018

2

Aktualności

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Chorkówce

J

est to miejsce, do którego mieszkańcy mogą przywozić i bezpłatnie
zostawiać posegregowane odpady komunalne (które np. nie mieszczą się w domowych workach czy pojemnikach) oraz takie odpady
jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane
i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. PSZOK nie będzie
przyjmował śmieci niesegregowanych.
Inwestycja obejmuje:
- 5 budynków magazynowych z kontenerami do składowania segregowanych odpadów komunalnych,
- 1 budynek socjalny.
Teren utwardzony jest kostką brukową o grubości ok. 10 cm.
PSZOK jest ogrodzony, oświetlony, zaplanowano także zainstalowanie
monitoringu.
Koszt zadania wynosi 847,6 tys. zł, w tym dofinansowanie z Regional-

Prace przy budowie
nego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014 - 2020 wynosi 585,5 tys. zł.
Urząd Gminy Chorkówka

Budynek socjalny

Budynek magazynowy i kontenery

Prace już na finiszu

P

race związane z budową kompleksu boisk przy Urzędzie Gminy
Chorkówka zmierzają do finiszu. Jeszcze do niedawna plac
wyglądał zupełnie inaczej. Od kilu miesięcy możemy obserwo-

wać jak się zmienia. Budynek dla sportowców, oświetlenie, ogrodzenie
to część wyposażenia kompleksu. Boisko do piłki nożnej już się zazieleniło, zamontowano także trybuny dla widzów oraz siłownię zew-

Boisko do piłki nożnej
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nętrzną. Przypominamy, że na budowę tego kompleksu gmina uzyskała
dofinansowania:
• 700.000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę stadionu
lekkoatletycznego, w ramach Program Rozwoju Infrastruktury
Lekkoatletycznej 2017,

• 2.165.300 zł w ramach Programu Rozwoju Ponadlokalnej
Infrastruktury Sportowej - pilotaż 2017.

Trybuny dla kibiców

Siłownia zewnętrzna

Budynek dla sportowców

Boisko do piłki nożnej

Urząd Gminy Chorkówka

Remont i przebudowa drogi do Strefy Inwestycyjnej
Innowacyjnych Technologii „Szczepańcowa - Lotnisko”

S

trefa Inwestycyjna Innowacyjnych Technologii (SIIT )
„Szczepańcowa - Lotnisko” to kompleks gruntów nieużytkowanych rolniczo o powierzchni ok. 20 ha. Teren jest ogrodzony,
a także uzbrojony w drogi wewnętrzne i infrastrukturę techniczną.

Jedną z barier rozwoju i zagospodarowania tego terenu oraz przyciągnięcia inwestorów jest jego niewystarczająca dostępność komunikacyjna. Z tego względu podjęto decyzję o remoncie i przebudowie
ul. Polnej. Zakres prac: wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, wykonanie górnej warstwy
podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego, warstwy wiążącej z masy
mineralno - asfaltowej, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego; ponadto przebudowę zjazdów, przebudowę skrzyżowania w miejscu włą-

Przed remontem

Droga do strefy inwestycyjnej
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czenia się drogi gminnej do drogi powiatowej, wykonanie odwodnienia
oraz wykonanie poboczy. Zadanie obejmuje odcinek drogi o długości
około 700 mb. Wartość zadania to blisko 550 tys. zł. Zadanie
finansowane jest z budżetu gminy Chorkówka oraz firm: Fabryka 4x4
sp. z o.o. oraz FHU „EFEKT” Marek Zawisza.
Droga publiczna o charakterze lokalnym zapewni bezpośredni dojazd
do istniejących terenów inwestycyjnych, w tym działek gminnych oraz

działek, o które zostanie poszerzona istniejąca SIIT. Rozwiązanie to
wpłynie na poprawę dostępu komunikacyjnego do tych terenów.
Przyczyni się nie tylko do rozwoju już działających na tym terenie firm,
ale także do zwiększenia zainteresowania niezainwestowanymi jeszcze
terenami przez przyszłych inwestorów.
Urząd Gminy Chorkówka

Odnowiona hydrofornia w Kobylanach

Z

akończono prace przy przebudowie i remoncie hydroforni
w Kobylanach. W ramach prac wykonano szereg robót polegających na: zmianie konstrukcji dachu ze stropodachu na dach
dwuspadowy, dociepleniu stropu i ścian zewnętrznych, wykonaniu drenażu opaskowego, pionowej izolacji ścian fundamentowych oraz
odwodnieniu budynku. Wykonano także instalację gazową oraz grzewczą. Koszt inwestycji to: 148 119,52 zł brutto. Gmina na to zadanie
pozyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w wysokości
76.624,75 zł. Zadanie zrealizowane w ramach projektu pn.” Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami ścieków
dla miejscowości Kobylany - etap II oraz przebudowa i nadbudowa
budynku hydroforni”.

Budynek przed remontem

Budynek po remoncie

Urząd Gminy Chorkówka

Wymiana stolarki okiennej w DL w Kobylanach

D

om Ludowy w Kobylanach to miejsce gdzie spotykają się
mieszkańcy by wspólnie obchodzić ważne dla gminy czy wsi
uroczystości. W Domu Ludowym działa także Klub Młodzieży, gdzie młodsi mieszkańcy wsi mogą spędzić wolny czas w towarzystwie rówieśników. Budynek ma już swoje lata, dlatego wymaga prac
remontowych. Jednym z problemów był zły stan stolarki okiennej.
W 2017 r. wymieniono 4 okna. Kolejne okna wymieniono w roku bieżącym. Na to zadanie gmina uzyskała dofinasowanie w wysokości 10 tys. zł
z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego

Nowa stolarka okienna
Programu Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020. Koszt całego zadania wyniósł 23 tys. zł. Gmina pozyskała 10 tys. pozostałą kwotę uzupełniliśmy
z budżetu gminy. Wymiana okien wpłynie nie tylko na poprawę estetyki
tego budynku, da nam także inne korzyści ponieważ wpłynie na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną, co przyczyni się do oszczędności, umożliwi też redukcję emisji szkodliwych substancji do atmosfery powiedział Andrzej Koniecki wójt gminy.
Projekt obejmował:
- wymianę okien skrzynkowych uchylnych jednodzielnych na okna
z PCW - 3 szt.,
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- wymianę okien skrzynkowych rozwieranych i uchylnych - 20 szt,
Ponadto zakupiono farby olejne i emulsyjne.
Jednym z ważniejszych elementów tego zadania było zaangażowanie
mieszkańców wsi w prace remontowe za co bardzo serdecznie dziękuję dodał wójt.
Urząd Gminy Chorkówka

L

Sieć Infrastruktury Rekreacyjnej

okalna Grupa Działania „Kraina Nafty” wspólnie z trzema
partnerami tj. Stowarzyszeniem pn. Lokalna Grupa Działania
Nowa Galicja, Czarnorzecko-Strzyżowską Lokalną Grupą
Działania oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, w ramach programu współpracy realizuje projekt pn. Sieć Infrastruktury Rekreacyjnej, w ramach którego na obszarze naszej lokalnej grupy powstanie 6 nowych siłowni plenerowych (po jednej w każdej
gminie).
Jest to duży projekt, opiewający na ponad pięćset tysięcy złotych, w ramach którego powstaną 24 siłownie plenerowe, po jednej na obszarze
każdej z gmin parterów projektu. Na jego realizację pozyskano wsparcie
w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań
w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem projektu jest: poprawa jakości życia, aktywizacja mieszkańców,
podniesienie atrakcyjności obszaru objętego projektem współpracy
oraz rozwój współpracy między podmiotami będącymi LGD poprzez
budowę 24 obiektów infrastruktury rekreacyjnej - siłowni plenerowych
na terenie każdej z gmin objętych LSR parterów projektu współpracy
oraz działania promocyjne polegające na wydaniu broszur, zakupie
gadżetów, utworzeniu zakładki na stronie internetowej LGD oraz
organizacji 4 imprez sportowo-rekreacyjnych.
Na przełomie lipca i sierpnia br. przeprowadzono procedurę wyboru
wykonawcy oraz podpisana została przez partnera wiodącego z wybraną
firmą Magic Garden Sp. z o.o. umowa na dostawę i montaż urządzeń
siłowni plenerowych. Na jej podstawie opracowany został „Harmonogram terminów montażu”, zgodnie z którym powstanie siłowni
zaplanowane jest na listopad. Z uwagi na duży zakres inwestycji - 24
obiekty termin realizacji został dopasowany do możliwości wykonawcy
i czasu koniecznego na realizację usługi, w tym produkcję urządzeń.
Mamy nadzieję, że pogoda będzie dla nas łaskawa, i nie tylko pozwoli na

montaż urządzeń w zaplanowanym terminie, ale pozwoli także
mieszkańcom na skorzystanie z nowopowstałych obiektów w jesiennej
aurze.
Taka siłownia powstanie także w gminie Chorkówka w miejscowości
Żeglce.
Siłownia składać się będzie z 3 zestawów ćwiczeniowych zamontowanych na pylonach dwustanowiskowych, tj. orbitrek, prasa nożna, twister, wyciąg górny, wioślarz, rower. Ponadto na terenie obiektu umieszczona zostanie tablica informacyjna z regulaminem oraz ławka z oparciem i kosz na śmieci. Powstały obiekt będzie ogólnodostępny i niekomercyjny, zwiększy ofertę rekreacyjną obszaru LGD i zachęci do aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego przez mieszkańców i turystów.
W ramach realizacji projektu przewidziano także imprezę inaugurującą
otwarcie siłowni, z udziałem profesjonalnego trenera fitness oraz
gadżetami promocyjnymi dla uczestników. O jej miejscu i terminie
będziemy informować za pośrednictwem strony internetowej.
Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach
poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie
współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”
Strefy aktywności tzw. siłownie zewnętrzne
W poprzednim numerze informowaliśmy także o Strefach Aktywności,
które powstaną w miejscowościach: Zręcin (działka 893), Świerzowa
Polska (działka 396), Kopytowa (działka 1607/1), Kobylany (działka
1900) i Szczepańcowa (działka 647). Na te zadania gmina otrzymała
dofinansowanie. Wartość projektu to: 250.000 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wyniesie 125.000 zł
(50%). Kolejne zewnętrzne siłownie powstaną w Bóbrce i Draganowej
(inwestycja finansowana z grantów Lokalnej Grupy Działania „Kraina
Nafty”). W Chorkówce taka siłownia powstała przy kompleksie boisk.
Urząd Gminy Chorkówka

J

Remonty dróg gminnych

ak wielu z nas wie zima nie jest tania. Dla drogowców trwa ona do
połowy kwietnia, bo do tego czasu pogoda lubi nas zaskakiwać.
Mroźne niskie temperatury przeplatają się z pierwszymi wiosennymi słonecznymi dniami. Takie pogodowe niespodzianki
wpływają na zniszczenia nawierzchni. Zaś te zniszczenia generują
koszty, które gmina musi pokryć by drogi wyremontować. Każdego
roku po okresie zimowym część budżetu jest przeznaczona właśnie na
naprawy i re-monty dróg gminnych. W tym roku wyremontowano
nawierzchnie bitumiczne w miejscowościach: Bóbrka 135 mb x 2,5
metra, Chor-kówka 99 mb x 2,5 metra, Draganowa mb x 2,5 metra,

Wyremontowany odcinek drogi w Chorkówce
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Faliszówka 153 mb x 2,5 metry, Kobylany 171 mb x 3,0 metry,
Kopytowa 238 mb x 3,0 metry, Leśniówka 121 mb x 2,5 metra, Poraj
125 mb x 2,5 metra, Świerzowa 98 mb x 2,5 metra+200 x 3,0 metry,
Szczepańcowa 156 mb x 2,5 metra, Sulistrowa 95 mb x 3,0 metry, Zręcin
352 mb x 2,5 metra, Żeglce 194 mb x 2,5 metra.
Ponadto wykonano również remont cząstkowy nawierzchni dróg
gminnych w miejscowościach: Kobylany, Kopytowa, Świerzowa,
Szczepańcowa, Zręcin, Żeglce. Wartość robót wyniosła 504.697,30 zł.
Urząd Gminy Chorkówka

Wyremontowany odcinek drogi w Zręcinie

Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła
w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku
Gmin Dorzecza Wisłoki

S

zanowni Mieszkańcy gminy Chorkówka
Gmina Chorkówka, biorąc pod uwagę duże zainteresowanie
mieszkańców, przystąpiła do przygotowania wspólnego Projektu
pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt 3.3.1”, który obejmować będzie wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły
gazowe.
W imieniu Gmin, o dofinansowanie ww. Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020, III Osi priorytetowej Czysta energia, Działania 3.3 Poprawa jakości powietrza ubiegać się będzie Związek Gmin Dorzecza Wisłoki.
Projekt zakłada dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych na
wymianę starego pieca lub kotła opalanego paliwem stałym na nowe,
bardziej ekologiczne i energooszczędne źródło ciepła.
Warunkiem uczestnictwa Mieszkańca w Projekcie jest w szczególności:
• lokalizacja budynku mieszkalnego na terenie gminy Chorkówka,
• uregulowany stan prawny nieruchomości, na której wykonana ma być
instalacja,
• brak jakichkolwiek nieuregulowanych a wymagalnych zobowiązań
Mieszkańca wobec gminy,
• złożenie przez Mieszkańca prawidłowo wypełnionej Deklaracji
uczestnictwa w Projekcie,
• dokonanie przez właściciela budynku wpłaty (wkładu własnego) na
rachunek bankowy wskazany przez gminę Chorkówka, po uzyskaniu
dofinansowania,
• podpisanie przez właściciela budynku z gminą Chorkówka umowy

regulującej prawa i obowiązki stron związanych z realizacją Projektu, po
uzyskaniu dofinansowania.
Realizacja Projektu planowana jest w latach 2019-2021, pod warunkiem uzyskania dofinansowania (orientacyjny termin rozstrzygnięcia
przez Instytucję Zarządzającą RPO WP konkursu: marzec 2019 r.).
Zaznaczyć należy, że o zakwalifikowaniu się do Projektu będzie decydowała suma uzyskanych punktów na etapie weryfikacji Deklaracji
Mieszkańców w oparciu o kryteria udziału w Projekcie, o których mowa
w Regulaminie szczegółowym naboru wniosków i realizacji poszczególnego Projektu. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów
przez kilka Deklaracji, wówczas data i godzina złożenia tych Deklaracji
będzie decydować o zakwalifikowaniu się do Projektu.
Z poważaniem
Andrzej Koniecki
Wójt Gminy Chorkówka

T

o zadanie zostało omówione na spotkaniu informacyjnym,
które miało miejsce 24 sierpnia br. w GOK-u w Chorkówce.
Osoby zainteresowane projektem miały możliwość złożenia
deklaracji do 05.09.2018r., w godzinach pracy Urzędu. Gotowość
przystąpienia do projektu zgłosiło 21 osób. Jest możliwość zapisów na
listę rezerwową. Zachęcamy państwa do śledzenia informacji dotyczącej
projekt, które dostępne są na stronach www.chorkowka.pl w zakładce
„Dotacje w zakresie wymiany kotłów” oraz http://chorkowka.
gminazenergia.pl.
Urząd Gminy Chorkówka

Zakończenie projektu Erasmus+ „A school for tomorrow’s
Europe” (Szkoła dla przyszłej Europy)

Z

akończyła się realizacja 2-letniego międzynarodowego
projektu w ramach Erasmusa+ „A school for tomorrow’s Europe” (Szkoła dla przyszłej Europy- zapobieganie porzucaniu
nauki, działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką). Celem projektu było wypracowanie wspólnego modelu działań,
zarówno władz samorządowych jak i instytucji edukacyjnych, w zakresie podniesienia motywacji uczniów do uczestnictwa w zajęciach poprzez sztukę (np. malarstwo, rzeźbę, architekturę itp.). Projekt realizowany był w ramach KA2 Partnerstwo Strategiczne w sektorze Edukacji
Szkolnej. Koordynatorem projektu była Portugalia a partnerami Polska
i Włochy. Projekt w całości finansowany był z funduszy Unii Europejskiej.

Wizyty partnerskie, które stanowiły cześć projektu, były nie tylko okazją do wymiany doświadczeń związanych z edukacją takich jak prowadzenie szkół, systemem nauczania, porównanie systemów edukacji
w krajach partnerskich, to także spotkania z kulturą odwiedzanego kraju.
Pierwsza wizyta studyjna odbyła się w 2016 roku na przełomie listopada
i grudnia w Reggio di Calabria we Włoszech. Wówczas uczestnicy wyjazdu spotkali się z władzami lokalnymi i nauczycielami szkół biorących
udział w projekcie. Z każdego spotkania uczestnicy wynieśli sporo wiedzy, a także inspiracji do dalszego działania i realizowania zamierzeń
projektu. Po pierwszym spotkaniu Andrzej Koniecki Wójt Gminy
Chorkówka powiedział - Udział w projekcie to sposób na wymianę na-
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szych doświadczeń, czerpanie z rozwiązań stosowanych przez naszych partnerów, inspiracja do działania, do wdrażania innowacyjnych metod
nauczania, których celem będzie między innymi wzmocnienie wrażliwości
na kulturę i sztukę nie tylko naszego kraju, chęć poznawania innych kultur,
a co za tym idzie otwartość na innych, umiejętność adaptacji w różnych
warunkach, chęć nauki i poznawania świata. Druga wizyta studyjna w ramach projektu odbyła się w Polsce. Przedstawiciele z Portugalii i Włoch
przylecieli do nas w lutym 2017 roku. Podczas kilkudniowej wizyty
spotkali się z nauczycielami i uczniami Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie, a także słuchaczami Krośnieńskiego Uniwersytetu
III wieku. Złożyli również wizytę w Urzędzie Gminy Chorkówka

i dwóch gminnych placówkach oświatowych.
Kolejne spotkania odbywały się zarówno we Włoszech, Portugalii jak
i Polsce. Podczas tych spotkań trwały prace nad opracowaniem podręczników dających wskazówki jakie działania zapobiegawcze podjąć, by
ludzie młodzi nie rezygnowali za wcześnie ze szkoły, by chcieli kontynuować naukę na kolejnych szczeblach edukacyjnych. Projekt zakończył się, cel został zrealizowany. Powstały dwie publikacje - przewodniki
dla nauczycieli, trenerów i menedżerów. Kompletny i dostosowany do
potrzeb przewodnik zawiera metody nauczania i uczenia się.

Delegacja z Włoch i Portugali w gminnej placówce oświatowej

Partnerzy projektu

C

Urząd Gminy Chorkówka

Umiłowałeś nas do końca
60-lecie kapłaństwa ks. Władysława Stanka

zas miesiąca czerwca poświęcony Sercu Jezusowemu jest
czasem licznych jubileuszy kapłańskich. Zapatrzenia się na
nowo w Chrystusa i realizacji Jego zadań w kapłańskiej drodze
posługiwania. Tak też się stało w życiu ks. Władysława Stanka, który
duszpasterzował w parafii Kopytowa jako proboszcz przez 17 lat, a od
16 lat przebywa w niej jako rezydent. To tu w parafii p.w. św.
Maksymiliana Kolbe przeżywał swój jubileusz 60-lecia Kapłaństwa.
Ponownie powróciły wspomnienia sprzed lat, które na nowo w pamięci
przypominały tamte jakże ważne chwile z dnia 01 czerwca 1958 r., kiedy
to z rąk Jego Ekscelencji ks. Bpa Franciszka Bardy przyjmował świecenia
kapłańskie w Katedrze przemyskiej. Rozpoczynając uroczystą Mszę św.
dziękczynną, mogliśmy zasłuchać się w słowa pieśni w wykonaniu
scholii, mówiące każdemu kapłanowi o tym kim jest, skąd się wywodzi,
jaką drogę ma iść i komu ma służyć w swoim kapłańskim posługiwaniu:
„Ludu kapłański, ludu królewski zgromadzenie święte, ludu Boży
śpiewaj swemu Panu”. Piękny to czas przeżytego życia kapłańskiego we
wspólnocie parafialnej, która tak licznie zebrała się w Kościele św.
Maksymiliana Kolbe w Kopytowej, aby uczcić długoletnią pracę
i podziękować ks. jubilatowi za liczne dzieła materialne i duchowe oraz
wieloletnią posługę duszpasterską w tutejszej parafii. Nie wolno nam
zapomnieć, że każdy jubileusz jest źródłem osobistej wdzięczności Panu
Bogu za otrzymane łaski. Prowadzi ono nas do pewnej refleksji i zadumy
nad wielkością kapłaństwa. Pięknie te prawdę wyraził nasz poeta
Gałczyński:
„Prawda, prawda, że żołnierze
Strzegą naszych granic,
Lecz któż ich utwierdzi w wierze,
jeśli nie kapłani?
Poeta wierszem raduje,
Muzyk instrumentem,
ale światłość wznosi obu

kapłan sakramentem. (…)
O, wysłuchaj modlitw moich
Częstochowska Pani,
Bo, któż wyrwie świat z ciemności
jeśli nie kapłani”.
W swoim przemówieniu ks. dr Bronisław Wyczawski proboszcz parafii
p.w. św. Maksymiliana Kolbe w Kopytowej powiedział: „Dzisiaj w dniu
Twojego jubileuszu dziękujemy Ci za piękne świadectwo kapłańskiego
życia, za Twoje modlitwy, za dobroć, za ewangeliczną radość i młodość
ducha, za pomoc, zwłaszcza w spowiedzi świętej.
Życzymy Ci też, aby nigdy nie zabrakło Ci wiary w moc Tego, który Cię
wybrał i którego ty wybrałeś, jako swoją drogę, prawdę i życie. Wszystkim, którzy ofiarą, modlitwą, pracą przyczynili się do zorganizowania
jubileuszu składamy Bóg Zapłać.
Mieszkańcy Kopytowej
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„W drodze do niepodległości” wystawa
Zespołu Szkół i Placówek w Bóbrce

Z

okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 9 lipca 2018 r. w Bóbrce, odbyło się uroczyste otwarcie
wystawy „W drodze do niepodległości”. W projekt edukacyjny,
skierowany do szkół i instytucji kulturalno-oświatowych, zaangażował
się PERN S.A. (krajowy lider logistyki surowcowo-paliwowej, zajmujący się transportem, magazynowaniem oraz przeładunkiem ropy
naftowej i paliw) przy współpracy z Narodowym Archiwum Cyfrowym, Bankiem Pocztowym S.A. i Archiwum Akt Nowych. 7 lutego
2018 r. w Sejmie nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy. Projekt jest częścią obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, koordynowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021.
Honorowy patronat nad wystawą objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem PW „Niepodległa” jest wzmocnienie poczucia wspólnoty
obywatelskiej Polaków, zachęcenie do aktywnego uczestnictwa
w obchodach i wspólnym, radosnym świętowaniu stulecia odzyskania
niepodległości. Projekt ma zasięg ogólnopolski. Szacunkowo przekaz
patriotyczno-historyczny dotrze do około 100 tys. odbiorów. Wystawa
„W drodze do niepodległości” gościła między innymi: w Sejmie RP,
w Muzeach Narodowych, Archiwach Państwowych. Złożona jest z 30
plansz. Ekspozycja powstała na bazie materiałów historycznych związanych z odzyskaniem niepodległości. Organizatorem uroczystości
w dniu 9 lipca 2018 r., związanych z otwarciem wystawy, która dotarła
do naszej miejscowości z Archiwum Państwowego w Kielcach, był Zespół Szkół i Placówek w Bóbrce. Wśród zaproszonych gości znaleźli się
m. in.: wójt gminy Chorkówka Andrzej Koniecki, zastępca wójta
Dariusz Bator, dyrektor Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce
Gabriela Nizianty, Andrzej Guzik dyrektor PCEN Oddział w Krośnie,
dyrektor GOK w Chorkówce Bogusław Pacek oraz Małgorzata
Foremny, radni Gminy Chorkówka: Andrzej Wierdak i Bogumił
Świątek, prezes OSP Bóbrka Ryszard Dubiel, przewodnicząca KGW
Bóbrka Wanda Lula, prezes Stowarzyszenia Rozwoju wsi Bóbrka oraz
sołtys wsi Bóbrka Stanisław Czarnota, nauczyciele emeryci. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym w Bóbrce, którą odprawił i wygłosił homilię, ksiądz proboszcz
Stanisław Babiarz. Oprawę liturgiczną i muzyczną przygotowała
młodzież z oazy michalickiej. Druga część uroczystości odbyła się w sali
Domu Ludowego w Bóbrce. Rozpoczęło ją wspólne odśpiewanie
Hymnu Państwowego. Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek w Bóbrce,
Helena Nowak, powitała licznie zebranych i przedstawiła cele wystawy.
Grupa dzieci i młodzieży z zespołu „Bobrzanie” wykonała poloneza.
Wielu wzruszeń dostarczył montaż słowno - muzyczny przygotowany

przez uczniów z Zespołu Szkół i Placówek w Bóbrce. Dopełnie-niem
uroczystości była prelekcja Stanisława Ferusia i członków jego rodziny,
dotycząca historii Żołnierza Niezłomnego Tomasza Ferusia
z Krosna, który przez 7 lat służył na ORP „Błyskawica”. Emocje towarzyszyły konkursom historycznym, w kategorii rysunku patriotycznego dla
młodszych dzieci i wiedzy historycznej dla starszych. Piękną uroczystość zakończył wspólny śpiew pieśni patriotycznych i zwiedzanie wystawy
- kalendarium niepodległości. Wystawę można było zwiedzać od 9 do
12 lipca 2018 r. Sponsorami nagród dla uczestników konkursu był
Urząd Gminy Chorkówka oraz Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce. Koordynatorami projektu były: Teresa Jasłowska
i Monika Szymczakowska.
Zdjęcia wykonał Mariusz Szymczakowski.
Zespół Szkół i Placówek w Bóbrce

Jak Polacy z Romami - ,,Twórcza działalność Koła Przyjaciół
Romów ,,Romano Iło” w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Kopytowej”- Rok szkolny 2017/2018

W

ymienione poniżej działania członków koła ,,Romano
Iło” są częścią założeń zawartych w projekcie edukacyjnym Jak Polacy z Romami ,,Twórcza działalność Koła
Przyjaciół Romów ,,Romano Iło” w ZSP w Kopytowej, kontynuowanego w roku szkolnym 2017/2018.
W I semestrze członkowie 14 grudnia 2017 r. członkowie koła przygotowali Szkolny Dzień Roma. Przyjaciele Romów w ramach działalności
koła ,,Romano Iło”, pod kierunkiem wicedyrektora Szkoły Bożeny
Pęcak przedstawili część artystyczną.

Pośród treści uwzględniających kulturę Romów, szczególne miejsce
znalazła romska poetka Bronisława Wajs zwana Papuszą. Młodzi
,,Artyści’ przez projekcję filmu oraz recytacje utworów Papuszy przybliżyli jej ciężkie życie i twórczość. W repertuarze znalazły się również piękne cygańskie melodie, kolędy oraz ciepłe życzenia bożonarodzeniowe
i noworoczne skierowane do uczestników spotkania. Kolejnym punktem imprezy było wspólne ,,biesiadowanie” przy poczęstunku. W uroczystości uczestniczył Dyrektor Szkoły Włodzimierz Paluch oraz
nauczyciele.
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Członkowie Koła ,,Romano Iło” mieli również okazję zaprezentować
swój program podczas Spotkania Opłatkowego w uroczystość Trzech
Króli w Domu Ludowym w Kopytowej oraz podczas uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka 19 stycznia 2018 r. Spotkali się z wyrazami
uznania i licznymi pochwałami. Ich występy zostały nagrodzone
gromkimi brawami licznie zgromadzonej publiczności.
W II semestrze przyjaciele Romów zorganizowali dyskotekę polsko romską. Taniec i śpiew w rytm cygańskich melodii stał się wspaniałym
środkiem integrującym społeczność szkolną. Ponadto uczestniczyli
w konkursie plastycznym pt: ,,Najpiękniejsza suknia romska” oraz w wycieczce integracyjnej do Krajno - Zagórze. W ramach twórczej działalności ,,Romano Iło” uczniowie klasy II gimnazjum realizowali projekt
edukacyjny Jak Polacy z Romami ,,Malarskie inspiracje poezją romską
i twórczością Vincenta van Gogha”, uzupełniali kronikę romską oraz
wzbogacali prezentację multimedialną o nowe przedsięwzięcia koła.
W przygotowanie przedsięwzięć angażowała się również nauczycielka
Genowefa Więcek oraz Bernadetta Radomska - sekretarka szkoły.
Należy podkreślić iż przyjaciele Romów z dużym zaangażowaniem włączali się w przedsięwzięcia założone w projekcie., którego celem było wyeksponowanie działalności Koła Przyjaciół Romów ,,Romano iło” a tym
samym zaprzeczenie przekonaniom rasistowskim, ksenofobicznym
oraz rozpowszechnianie postawy otwartej wobec odmienności kulturowej. Powyższe przedsięwzięcia były możliwe dzięki dotacji MSWiA na
rzecz koła ,,Romano Iło” działającego od 2003 roku w Szkole Podstawowej w Kopytowej pod skrzydłami niezmiennego opiekuna Bożeny
Pęcak.
Szkoła Podstawowa w Kopytowej

Szkolny Dzień Roma

Wycieczka członków ,,Romano Iło” do Parku Miniatur i Rozrywki ,,Sabat Krajno”

Rajd Pamięci, Konkurs Pieśni Patriotycznej pt: ,,Śpiewam mojej
Ojczyźnie”
,,Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną.
Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest
matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma
prawo do miłości szczególnej.”
Jan Paweł II
ajd Pamięci, Konkurs Pieśni Patriotycznej pt: ,,Śpiewam mojej
Ojczyźnie” - przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu :
,,Czas Niepodległej” przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła
II w Kopytowej oraz Parafię rzymsko - katolicką p.w. św. Maksymiliana
Kolbe w Kopytowej.
15 lipca 2018 r. w Kopytowej odbył się Rajd Pamięci oraz Konkurs Pieśni Patriotycznej pt: ,,Śpiewam mojej Ojczyźnie”. Powyższe przedsięwzięcia były realizowane w ramach projektu ,,Czas Niepodległej”, którego pomysłodawcą jest dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Kopytowej -Włodzimierz Paluch oraz proboszcz Parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Maksymiliana Kolbe w Kopytowej ks. Bronisław
Wyczawski. Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom dyrektora szkoły
związanych z projektem, nauczyciele zaakceptowali tematykę projektu,
ponadto zaproponowali szereg pomysłów i zadań związanych z jego
realizacją. Realizacja projektu rozpoczęła się w kwietniu i będzie kontynuowana do października 2018 r. Tematyka projektu zawiera zadania

R

Pod tablicą pamiątkową na budynku Muzeum Kultury Szlacheckiej
w Kopytowej, upamiętniającą Bolesława Rozwadowskiego
i przedsięwzięcia związane z Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania
przez Polskę Niepodległości. Warto dodać, że 100 rocznica odzyskania
niepodległości - wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów - to jeden z głównych kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2018/2019. Jesteśmy dumni, że nasza szkoła podąża z duchem czasu , co więcej już wcześniej rozpoczęła realizację planowanych zadań oświatowych. Po uroczystej mszy świętej, odprawionej
przez proboszcza parafii Kopytowa - ks. Bronisława Wyczawskiego,
przedstawiciele grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Kopytowej (wicedyrektor - Bożena Pęcak, nauczyciele Lucyna Capała, Ewa Matelowska, Ewa Munia, Tomasz Munia, Tomasz
Przybyła) złożyli wiązankę pod pomnikiem poległych w I i II wojnie
światowej przy kościele w Kopytowej. Następnie wraz z przedstawicielami ,,Akcji Katolickiej” im Stowarzyszenia ,,Przyjazna Kopytowa” udali
się pod tablicę pamiątkową na budynku Muzeum Kultury
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Szlacheckiej w Kopytowej, by oddać hołd Bolesławowi Rozwadowskiemu - uczestnikowi Powstania Styczniowego, właścicielowi
Kopytowej.
Po złożeniu kwiatów delegacja pod kierunkiem pracownika szkoły -Tadeusza Janasa udała się do lasu nad Kopytową, by pochylić się nad
mogiłą pierwszego pochówku żołnierzy Armii Krajowej zabitych
w 1944 r.
Następnym punktem imprezy był Konkurs Pieśni Patriotycznej pt:
,,Śpiewam mojej Ojczyźnie” - zorganizowany przez członków Akcji
Katolickiej, w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Pieśni Patriotycznej.
W murach szkoły uczestników konkursu i przybyłych gości powitała
wicedyrektor szkoły -Bożena Pęcak oraz proboszcz parafii Kopytowa ks. Bronisław Wyczawski. Wzruszająco i pięknie pieśni patriotyczne

wyśpiewały uczennice szkoły w Kopytowej (Amelia Henzel, Emilia
Capała, Amelia Majka, Oliwia Majka, Natalia Gierlicka, Katarzyna
Gierlicka). Pięknych wrażeń dostarczył zespół śpiewaczy z Kopytowej
,,Jutrzenka”. Dużą niespodzianką był występ mieszkańca Podniebyla
Stanisława Sysoła. Pomimo sędziwego wieku wykonawca zaskoczył doskonałym wyczuciem melodycznym i udowodnił, że drzemie w nim
,,artystyczna dusza”.
Po poczęstunku, wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni
pamiątkowymi dyplomami i upominkami ufundowanymi przez Akcję
Katolicką. Dużym zaangażowaniem w przygotowanie konkursu
wykazali się - Felicja Jaskółka, Zofia Wasłowicz, i Stanisław Tabiś.
Szkoła Podstawowa w Kopytowej

Narodowe Czytanie w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
Kopytowej
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września 2018 r. nasza szkoła po raz trzeci włączyła się do ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. Lekturą VII edycji Narodowego Czytania było „Przedwiośnie” S. Żeromskiego. Wybrane
fragmenty powieści zaprezentowali: Ksiądz Bronisław Wyczawski proboszcz Parafii Kopytowa, Radny Gminy Chorkówka -Jacek Buczyński, Dyrektor Centrum Usług Oświatowych -Gabriela Nizianty,
Dyrektor Szkoły -Włodzimierz Paluch, Bożena Pęcak - nauczyciel SP
w Kopytowej, przedstawiciele lokalnej społeczności: Felicja Jaskółka,
Aleksandra Sitar, Kazimiera Ruszel, Kacper Buczyński oraz uczennice
klasy VIII: Julia Czaja, Katarzyna Gierlicka, Emilia Capała, Julita Głód,
Oliwia Majka, Milena Kołek.
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Dziękujemy uczestnikom za udział i zaangażowanie w promowanie
wartościowej literatury narodowej.
E. Bal
Szkoła Podstawowa w Kopytowej

Biegi „CZAS NIEPODLEGŁEJ”

września br. odbyły się zaplanowane dla młodzieży szkolnej
w ramach projektu obchodów 100-lecia niepodległości Biegi
„CZAS NIEPODLEGŁEJ”. Termin biegów był dwukrotnie
przekładany ze względu na złe warunki pogodowe, ale w końcu udało się
go rozegrać przy słonecznej pogodzie. Biuro biegów rozpoczęło zapisy
zawodników o 1530 i miało sporo pracy, gdyż zainteresowanie udziałem
w biegach było duże. Biegi zostały rozegrane w trzech kategoriach
wiekowych z podziałem na dziewczęta i chłopców. Biegacze dali z siebie
wszystko, a walka trwała do ostatnich metrów. Emocje były ogromne
i prawdziwie sportowe, była radość i duma, ale też smutek i łzy.
Ostatecznie najszybciej finiszowali i miejsca na podium zajęli:
- w kategorii wiekowej 7 -9 lat: dziewczęta: 1.Katarzyna Goleń, 2. Aniela
Laskoś, 3. Julia Lechowska.
Chłopcy: 1.Fabian Jastrząb, 2. Kamil Tłuściak, 3. Witalis Sysoł
- w kategorii wiekowej 10 -12 lat: dziewczęta: 1. Aleksandra Buczyńska,
2. Martyna Sysoł, 3. Nikola Siwak.
Chłopcy:1. Damian Krzywda, 2. Michał Szczur, 3. Kornel Forystek.
- w kategorii wiekowej 13 -15 lat: dziewczęta: 1. Maria Obłój, 2. Julita
Głód, 3. Emilia Capała.
Chłopcy: 1. Dawid Siwak, 2. Radosław Wiater, 3. Kacper Siwak
Patronat nad imprezą sprawowała Pani Maria Kurowska - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, przy wsparciu Wojewódzkiego
Domu Kultury w Rzeszowie. Puchary zwycięzcom wręczyli ks. Bronisław Wyczawski, proboszcz Parafii Kopytowa oraz Włodzimierz Paluch, dyrektor SP w Kopytowej.
Zawody poprowadził Tomasz Munia, a stronę organizacyjną zabezpieczali nauczyciele SP w Kopytowej Aneta Kołek i Sławomir Sroka,
wspomagani przez Weronikę Kołek oraz Tomasza Buczyńskiego i
Sebastiana Lechowskiego.

Zawody biegowe były jednym z etapów przyjętego do realizacji przez
Parafię i Szkołę projektu „CZAS NIEPODLEGŁEJ”, w ramach którego
od kwietnia do października odbywają się imprezy upamiętniające 100
lat Polski Niepodległej, kierowane do mieszkańców miejscowości,
gminy i powiatu.
Organizatorzy imprezy, Parafia p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego
w Kopytowej i Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kopytowej, serdecznie dziękują LKS Polonii Kopytowa za współudział w organizacji,
w tym za przygotowanie i udostępnienie boiska sportowego oraz sprzętu nagłaśniającego na potrzeby rozgrywanych zawodów.
Dziękujemy również zawodnikom i ich rodzicom, oraz wszystkim osobom które biorąc udział dali świadectwo wdzięczności za wolność
i niepodległość naszego kraju.
Szkoła Podstawowa w Kopytowej
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Wydarzenia kulturalno-sportowe
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Tęcza Zręcin triumfatorem Gminnego Turnieju Piłki Nożnej
o Puchar Wójta

lipca br. na stadionie LKS Polonia Kopytowa rozegrano kolejny
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Chorkówka. Jak każdego roku w turnieju wzięły udział kluby sportowe z: Bóbrki, Chorkówki, Faliszówki, Kopytowej, Kobylan, Świerzowej Polskiej, Szczepańcowej, Zręcina i Żeglec. Po zaciętej walce do finału przeszły drużyny
Orzeł Faliszówka, Błękitni Żeglce oraz Tęcza Zręcin.
Warunki atmosferyczne nie sprzyjały zawodnikom, którzy musieli grać
w deszczu. Mimo tych przeszkód zawodnicy walczący o puchar dali
z siebie wszystko. Po widowiskowej walce o tytuł najlepszej drużyny na
podium stanęła drużyna Tęcza Zręcin, która w meczu finałowym z drużyną Orzeł Faliszówka odniosła zwycięstwo w rzutach karnych. Tym
samym trzecie miejsce zajęła drużyna Błękitni Żeglce.
Nagrody drużynom wręczyli: Kazimierz Gładysz Przewodniczący
Rady Powiatu, Andrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka, Dariusz
Bator zastępca wójta, Marian Janik Radny Rady Powiatu oraz Sołtys
Wsi Kopytowa, a także Bogusław Pacek Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Chorkówce, który jak każdego roku zapewnił nagłośnienie,
a także konferansjerkę.
Serdecznie dziękuję Ludowemu Klubowi Sportowemu Polonia Kopy-

towa, a także Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Gimnazjon Kopytowa za pomoc przy organizacji Pucharu. Równie serdecznie dziękuję
członkiniom KGW Kopytowa za przygotowanie poczęstunku - Bogu-sław
Pacek Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce.
Nagrody ufundowane ze środków GOK Chorkówka oraz UKS Gimnazjon Kopytowa. Środki pochodziły z dotacji przyznanej przez Gminę
Chorkówka.
Urząd Gminy Chorkówka

Przedstawiciele gminy na Jarmarku w Brezovicy

T

o już 19 lat współpracy między gminą Chorkówka, a słowacką
gminą Brezovica. Jednym z ważniejszych elementów partnerstwa jest promowanie kultury oraz lokalnych przysmaków
podczas imprez kulturalno-folklorystycznych. Od wielu lat delegacja
z gminy Chorkówka bierze udział w Jarmarku w Brezovicy, natomiast
nasi słowaccy partnerzy uczestniczą w Biesiadzie Karpackiej. Tegoroczny brezovicki Jarmark odbył się 14 lipca. Gminę Chorkówka
reprezentowali przedstawiciele władzy lokalnej wśród nich wójt
Andrzej Koniecki, radni, a także członkinie KGW Kopytowa oraz Zespół Śpiewaczy „Nadzieja” ze Zręcina. Zespół prezentował się w lokal-

KGW Kopytowa
nym repertuarze na scenie, zaś członkinie KGW raczyły słowackich sąsiadów pysznościami kuchni regionalnej. Jak każdego roku spotkanie
upłynęło w bardzo miłej atmosferze.
Urząd Gminy Chorkówka
Zespół Śpiewaczy „Nadzieja”
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XIII Przegląd Zespołów Śpiewaczych i Kapel Ludowych

P

odczas trzynastego Przeglądu Zespołów Śpiewaczych i Kapel
Ludowych na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce zaprezentowało się trzynaście zespołów. Wystąpili zarówno

przedstawiciele naszej gminy jak i gmin sąsiednich. Przed publicznością
zaprezentowali się: Zespół Śpiewaczy „Bobrzanie” z Bóbrki, Kapela Ludowa „Ropiorze” także z Bóbrki, Zespół Śpiewaczy „Jutrzenka” z Ko-

Zespół Śpiewaczy „Chorkowianie”

Kapela Ludowa „Ropiorze”

Zespół Śpiewaczy „Bobrzanie”

Zespół Śpiewaczy „Nadzieja”

Zespół Śpiewaczy „Jutrzenka”

Zespół Śpiewaczy „Jarzębina”

Zespół Śpiewaczy „Równianie”
Zespół Śpiewaczy „Seniorzy”

Zespół Śpiewaczy „Wietrznianki”

Zespół Śpiewaczy „Potakowianki”
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pytowej, Zespół Śpiewaczy „Magnolia” z Podniebyla, Zespół Śpiewaczy
„Seniorzy” ze Świerzowej Polskiej, Zespół Śpiewaczy „Jarzębina” z Piotrówki, Zespół Śpiewaczy „Równianie” z Równego, Zespół Śpiewaczy
„Potakowianki” z Potakówki, Zespół Śpiewaczy „Wietrznianki” z Wietrzna, Zespół Śpiewaczy „Nadzieja” ze Zręcina, Zespół Śpiewaczy „Rogowice” z Rogów, Zespół Śpiewaczy „Chorkowianie” z Chorkówki,
Zespół Śpiewaczy „Kamratki” z Turaszówki (Krosno).
Przegląd prowadził Bogusław Pacek Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Chorkówce oraz Małgorzata Foremny Instruktor GOK-u.
Po prezentacji zespołów zarówno ich członkowie jak i publiczność
bawiła się wspólnie przy muzyce zespołu „Gołdi Band”.
Urząd Gminy Chorkówka

Zespół Śpiewaczy „Magnolia”

Zespół Śpiewaczy „Rogowice”

Zespół Śpiewaczy „Kamratki”

Dożynki Gminne z Ekonomią Społeczną

W

niedzielę 19 sierpnia odbyły się Dożynki Gminne
w Bóbrce. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 14:00
Mszą Świętą w kościele parafialnym w Bóbrce pod przewodnictwem ks. Stanisława Babiarza proboszcza w asyście ks. dr Wacława Sochy proboszcza parafii Zręcin. Po mszy św. korowód dożynkowy
prowadzony przez Orkiestrę Dętą „Lutnia” z Zarszyna oraz mażoretki
Grupę „Magia” udał się na plac obok Domu Strażaka w Bóbrce. Organizatorami tegorocznych dożynek było Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Bóbrka na czele z prezesem Stanisławem Czarnotą, Gmina Chorkówka,
Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Bóbrce pod przewodnictwem Wandy Lula, która pełniła funkcję starościny dożynek wraz z Karolem Jakubowskim z Kopytowej.

Grupa wieńcowa z Sulistrowej

Grupa wieńcowa z Bóbrki

Grupa wieńcowa ze Stowarzyszenia FIS w Zręcinie

Grupa wieńcowa z Machnówki

Grupa wieńcowa ze Świerzowej Polskiej
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Przed oficjalnym rozpoczęciem dożynek na scenie zaprezentowała się
orkiestra dęta, kapela ludowa „Ropiorze” oraz Ludowy Zespół Pieśni
i Tańca „Bobrzanie” z Bóbrki. Uroczystość rozpoczęli gospodarze Bogumił Świątek radny Bóbrki oraz Stanisław Czarnota sołtys witając wszystkich gości. W Dożynkach Gminnych wzięło udział 19 Grup Wieńcowych z terenu Gminy Chorkówka. Grupy wieńcowe z poszczególnych
miejscowości gminy ośpiewały i omówiły wieńce dożynkowe. Piosenki
biesiadne, dożynkowe zaśpiewała Kapela Ludowa „Duklanie” z Dukli.
Podziękowanie za zaproszenie na imprezę wystosowała Ewa Leniart
Wojewoda Podkarpacki oraz Dariusz Sobieraj Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego. W imprezie uczestniczyli: Kazimierz Gładysz - Przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego, radni powiatu
krośnieńskiego Monika Subik, Marian Janik, władze samorządowe
Gminy Chorkówka na czele z Wójtem Gminy Andrzejem Konieckim,

radni Gminy Chorkówka na czele z Przewodniczącym Rady Maciejem
Sekułą, Roman Piłat Prezes Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
z siedzibą w Jaśle, Piotr Wierdak - członek Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej, sołtysi, mieszkańcy gminy i goście.
Po zakończeniu części oficjalnej dożynek uczestnicy bawili się przy
dźwiękach zespołu muzycznego. Stoisko z rękodziełem artystycznym

Grupa wieńcowa z Żeglec

Grupa wieńcowa z Kopytowej

Grupa wieńcowa z Draganowej

Grupa wieńcowa z Faliszówki

Grupa wieńcowa z Poraju

Grupa wieńcowa ze Szczepańcowej

Grupa wieńcowa KGW ze Zręcina

Grupa wieńcowa z Chorkówki
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przygotowała Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Maks” z Chorkówki. Dożynkom towarzyszyła również wystawa rękodzieła artystycznego: świeczniki, rzeźba Andrzeja Białego, wyroby z drewna Stanisława Siuciaka, stoisko z miodem Antoniego Przewłockiego. Uczestnicy
dożynek mieli możliwość bezpłatnego pomiaru ciśnienia na stoisku
przygotowanym przez dr Dariusza Sobieraja. Można było również skosztować pysznych potraw kuchni regionalnej przygotowanych przez
panie z KGW Bóbrka.
Organizatorzy składają podziękowania wszystkim, którzy przyczynili
się do organizacji Dożynek Gminnych.
Inicjatywa jest współfinansowana ze środków przekazanych przez Operatora Programu Grantowego w ramach projektu „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na la-ta 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
GOK Chorkówka
Foto: GOK Chorkówka i UG Chorkówka

Grupa wieńcowa z Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bóbrka

Wanda Lula i Karol Jakubowski starostowie dożynek gminnych

Grupa wieńcowa z Leśniówki

Grupa wieńcowa z Kobylan

Przewodniczące KGW, prezesi stowarzyszeń, przedstawiciele grup wieńcowych z władzami samorządowymi Gminy Chorkówka
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XVIII Biesiada Karpacka

W

piękne, słoneczne niedzielne popołudnie 12 sierpnia
odbyła się w Chorkówce XVIII Biesiada Karpacka. Imprezę otworzył Andrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka w towarzystwie Józefa Hodosi starosty z Brezovicy (Słowacja).
Podziękowanie za zaproszenie na imprezę wystosowała Ewa Leniart
Wojewoda Podkarpacki oraz Dariusz Sobieraj Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
W imprezie uczestniczyli: Maria Kurowska - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Kazimierz Gładysz - Przewodniczący Rady
Powiatu Krośnieńskiego, radni Gminy Chorkówka na czele z Przewodniczącym Rady Maciejem Sekułą, władze samorządowe Gminy Chorkówka na czele z Wójtem Gminy Andrzejem Konieckim, kierownicy
i dyrektorzy jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy, przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich, prezesi stowarzyszeń, sołtysi. Na scenie
zaprezentowali się soliści z kółka wokalnego, Grupa Artystyczna „Maskarada”, która zaśpiewała piosenki biesiadne i romskie, zespół taneczny
„Omega”. Wszystkie te zespoły działają przy GOK-u. Wystąpił również
zespół śpiewaczy „Brezowiczanki” z Brezovicy (Słowacja) wraz z zespołem tanecznym „Sariska Lipa” oraz Kapela Ludowa „Krościeniacy”
z Krościenka Wyżnego.
W godzinach wieczornych uczestników imprezy bawiła Kapela
„Górole”, a gwiazdą tegorocznej Biesiady Karpackiej był zespół „Cliver”.

Kolejnym punktem imprezy była zabawa taneczna z zespołem muzycznym „Rejs”. Uczestnicy imprezy mogli skosztować tradycyjnej Kuchni Regionalnej, którą serwowały panie z Kół Gospodyń Wiejskich
z Bóbrki i Zręcina. Przygotowane zostało stoisko pomiaru ciśnienia i cukru sponsorowane przez dr Dariusza Sobieraja oraz stoisko Mobilnego
Centrum Informacji Zawodowej OHP w Krośnie. Członkowie Stowarzyszenia Na Rzecz Bezpieczeństwa w Krośnie znakowali rowery, prowadzili akcję profilaktyczną „Bądź bezpieczny na drodze” oraz udostępnili uczestnikom imprezy samochód Star 266 wyposażony w radiostację wojskową. Nie zabrakło również atrakcji dla dzieci, które mogły
miło spędzić niedzielne popołudnie w Parku Rozrywki.
Gminny Ośrodek Kultury składa serdeczne podziękowania firmom,
instytucjom oraz osobom prywatnym, które przyczyniły się do organizacji imprezy: „UNI - REM” w Kobylanach Zbigniew Szarota, „EUROCASH” w Szczepańcowej, Delikatesy GROSZEK w Chorkówce Jacek
Jurusik, Delikatesy CENTRUM w Chorkówce Joanna Fafuła, Witold
Ulanowski, Firma Handlowo-Usługowa „ZALAS” Mirosław Wrona,
Firma Handlowo-Usługowa „ALMAX” Aneta Liwosz, „DELTA”
w Zręcinie Bartłomiej Ciupa, „ROLWOD” w Skołyszynie, „KROSDACH” w Krośnie, Bank Spółdzielczy w Rymanowie, Cukiernia
„LUKRESJA” w Świerzowej P. Joanna Kuźniarowicz, Cukiernia
„ANIA” w Chorkówce Anna Kijek, Piekarnia „ANWIT” w Chorkówce Witold Ulanowski, Piekarnia & Cukiernia Wiesława i Jerzy Sajdak,
Lodziarnio - Kawiarnia „FAMILY” w Zręcinie, „DECOR” w Zręcinie
Witold Śliwiński, Zakład Meblowy „MEB-DAR” Dariusz Bułka,
Kwiaciarnia „VIOLA” Wioletta Szwast, Stanisław Sobota - lokalny dystrybutor wody mineralnej - Wysowianka Zdrój.
Organizatorzy dziękują Ochotniczym Strażom Pożarnym z: Leśniówki,
Chorkówki, Kobylan - Myszkowskie, Faliszówki, Żeglec, Świerzowej P.
i Sulistrowej za pomoc w zabezpieczeniu imprezy oraz strażakom z Bóbrki
i z Kobylan za pomoc w organizacji.
Tekst: GOK Chorkówka
Foto: Gmina Chorkówka

Od lewej: Jozef Hodosi (starosta Brezowicy), Andrzej Koniecki, Bogusław Pacek

Grupa Artystyczna „MASKARADA”

Kapela „GÓROLE”

Zespół „CLIVER”

