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Nasz Powiat

ROCZNICOWE OBCHODY W BUDAPESZCIE

N

a zaproszenie burmistrza XVII
dzielnicy Budapesztu w stolicy Węgier, 15 marca br., gościła delegacja Powiatu Krośnieńskiego w składzie: przewodniczący Rady
Powiatu Andrzej Krężałek, dyrektor
– etatowy członek Zarządu Powiatu
Monika Subik i radna Powiatu Maria
Parylak.
Celem wizyty był udział w patriotycznej uroczystości z okazji 171. Rocznicy
Wiosny Ludów. Obchody Święta Narodowego w XVII dzielnicy Budapesztu rozpoczęły się odegraniem hymnu państwowego
przy mogiłach powstańców. Jest to symboliczne miejsce upamiętniające poległych
w walce o wolność i niezależność Węgier.
Następnie hołd bohaterom walk o wolność
Węgier poprzez złożenie wieńców i wiązanek kwiatów oddali m.in. przedstawiciele
władz samorządowych XVII dzielnicy,

posłowie do parlamentu węgierskiego,
delegacja Powiatu Krośnieńskiego, radni
oraz mieszkańcy. Druga część uroczystości odbyła się w Domu Kultury, gdzie
zaproszenie goście obejrzeli patriotyczny
program artystyczny.

Wizyta była także okazją do roboczego
spotkanie władz samorządowych dzielnicy
z przedstawicielami Powiatu, w celu omówienia wspólnych działań i przedsięwzięć
przewidzianych do realizacji w roku bieżącym.
Ewa Bukowiecka

JUBILEUSZ W STROPKOVIE

S

tarosta krośnieński Jan Pelczar
i wicestarosta Andrzej Guzik
uczestniczyli w obchodach 615
lecia pierwszej pisemnej wzmianki
o Stropkovie na Słowacji, który jest
miastem partnerskim dla Powiatu Krośnieńskiego od 2000 roku.
Uroczystość odbyła się 17 marca br.
w Domu Kultury w Stropkovie. Zaproszeni goście obejrzeli okolicznościowy program historyczno – kulturalny. Z okazji
jubileuszu została wybita pieczęć miejska
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wzorowana na oryginale z 1570 roku, która
będzie wykorzystywana do pieczętowania
okolicznościowych dokumentów.
Starosta Jan Pelczar pogratulował władzom miasta dotychczasowych osiągnięć

i sukcesów w pracy na rzecz społeczności
lokalnej oraz życzył nowych twórczych
inspiracji, a mieszkańcom wszelkiej pomyślności.
Ewa Bukowiecka

Nasz Powiat

POWIAT SKŁADA
WNIOSEK NA
PRZEBUDOWĘ
DROGI

P
PROMESA DLA POWIATU

S

tarosta krośnieński Jan Pelczar
odebrał z rąk wiceministra spraw
wewnętrznych i administracji Jarosława Zielińskiego promesę na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz ruchów
osuwiskowych ziemi.
Spotkanie z udziałem podkarpackich
przedstawicieli samorządów i parlamentarzystów odbyło się 6 marca br. w Podkarpac-

kim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.
Środki w wysokości 88 tys. zł pochodzą
z rezerwy celowej budżetu państwa i zostaną przeznaczone na wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn.
„Stabilizacja osuwiska wraz z remontem
drogi powiatowej nr 1962R Krosno – Głębokie – Czarnorzeki – Jasienica Rosielna w km 4+790 – 4+890 w miejscowości
Odrzykoń”.

owiat Krośnieński przygotowuje
się do złożenia wniosku w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych
na realizację zadania polegającego na
przebudowie odcinka drogi powiatowej
nr 2008R Wróblik Królewski – Ladzin.
W dniu 21 marca br. starosta krośnieński Jan Pelczar wspólnie z projektantami
dokonał przeglądu drogi przewidzianej do
przebudowy w celu aktualizacji opracowanej dokumentacji technicznej dotyczącej
zaprojektowania i budowy odcinka chodnika w miejscowości Ladzin.
Zakres prac przewidywanych do wykonania obejmuje między innymi: przebudowę konstrukcji nawierzchni drogi wraz
z poszerzeniem na całej długości, przebudowę poboczy, budowę peronów przystankowych, odtworzenie i umocnienie skarp
oraz wykonanie urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego.
Ewa Bukowiecka

WSPÓŁPRACA POLSKO - SŁOWACKA

W

Starostwie Powiatowym
w Krośnie, 29 marca br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Zarządu Dróg Kraju Preszowskiego, wieloletnim partnerem
Powiatu Krośnieńskiego. Powiat Krośnieński reprezentowali starosta Jan
Pelczar, wicestarosta Andrzej Guzik
wraz z pracownikami merytorycznymi,
natomiast delegacji słowackiej przewodniczył Marcel Horvath, dyrektor
Zarządu Dróg.
Celem spotkania było omówienie planów współpracy pomiędzy partnerami
w ramach Programu Współpracy Trans2 (68) III-IV 2019

granicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja.
Partnerzy wyrazili chęć kontynuacji
dalszej współpracy, realizacji wspólnych
przedsięwzięć na obszarze transgranicznym.
Ewa Bukowiecka
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Nasz Powiat

POWIAT WSPIERA SWOICH UCZNIÓW
U
czniowie klas pierwszych, którzy dojeżdżać będą do szkół
ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Krośnieński
mogą liczyć na 100 procent refundacji
kosztów zakupu biletów miesięcznych.
Taką ulgę dla uczniów wprowadza przyjęty jednogłośnie przez radnych powiatu na
sesji (27.03) lokalny program wyrównywania szans edukacyjnych dla młodzieży na
rok szkolny 2019/2020.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił wicestarosta Andrzej Guzik.
– Celem programu jest wyrównanie szans
edukacyjnych poprzez pomoc materialną
sprzyjającą kontynuowaniu nauki w szkołach oraz wspieranie edukacji uczniów na
najwyższym poziomie. Jest to inwestycja
w młodych ludzi, ale także pomoc dla pla-

cówek oświatowych. Dopłata do biletów jest
kolejną zachętą do podjęcia nauki w szkołach prowadzonych przez Powiat, bowiem
od 9 lat samorząd przyznaje także stypendia dla uzdolnionej młodzieży. Poprzez refundację kosztów biletów Zarząd Powiatu
chce również zachęcić uczniów stojących
przed wyborem szkoły ponadpodstawowej,
aby skorzystali z oferty edukacyjnej naszych placówek – podkreśla wicestarosta.
Wysokość refundacji wynosi 100 procent
wartości biletu miesięcznego za każdy miesiąc, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
Pomoc będzie realizowana w okresie od
1 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.
Środki na refundację biletów będą w całości
pochodzić z budżetu Powiatu. Nie jest to
jednak pomoc bezwarunkowa, ma spełniać
także funkcję wychowawczą. Jeśli uczeń nie

będzie przykładał się do swoich obowiązków straci prawo do refundacji, w przypadku gdy: zaprzestanie nauki w szkole,
otrzyma karę nagany, przekroczy liczbę 20
godzin nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach lub otrzyma naganną ocenę
z zachowania za I semestr roku szkolnego.
Ewa Bukowiecka

ŚWIĘTO SOŁTYSÓW

M

arian Pelczar, radny Powiatu Krośnieńskiego, który pełni funkcję sołtysa Korczyny
został odznaczony medalem „100 – lecia
Odzyskania Niepodległości”, za szczególne zasługi w pracy i zaangażowanie
na rzecz swojej małej ojczyzny.
Medale dla zasłużonych sołtysów w kraju wręczał premier Mateusz Morawiecki
w asyście ministra spraw wewnętrznych
i administracji Joachima Brudzińskiego
i ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Ardanowskiego. Uroczyste spotkanie sołtysów
odbyło się 17 marca br. w Łowiczu.
Marian Pelczar od blisko 30 lat jest sołtysem Korczyny. Na pytanie jakie cechy
powinien mieć dobry sołtys odpowiada, że
to przede wszystkim społecznik, otwarty
na potrzeby innych, umiejący słuchać. To
także sprawny organizator., który potrafi
aktywizować mieszkańców. Do sołtysa
przychodzą mieszkańcy w różnym wieku
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z różnymi sprawami od związanych z infrastrukturą drogową, po problemy prywatne. Sołtys dla wielu jest osobą pierw-

szego kontaktu, który zajmuje szczególne
miejsce na mapie polskiej wsi.
Ewa Bukowiecka

Nasz Powiat

Rzeczpospolita
Polska

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „AKTYWIZACJA OSÓB POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA
POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE KROŚNIEŃSKIM (V)"

P

owiatowy Urząd Pracy w Krośnie
rozpoczął realizację projektu
„Aktywizacja osób powyżej 29
roku życia pozostających bez pracy
w powiecie krośnieńskim (V)".
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 (RPO
WP), Oś priorytetowa VII Regionalny rynek
pracy, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób
bezrobotnych na rynku pracy – projekty
pozakonkursowe PUP.
Projekt współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej
29 roku życia pozostających bez pracy.

U

Projektem w 2019 r. planujemy objąć 65
osób w następujących zadaniach:
- środki na podjęcie działalności gospodarczej – 25 osób – wartość zadania 500
000 złotych,
- doposażenia lub wyposażenie stanowiska pracy – 40 osób – wartość zadania
800 356 złotych.
Całkowita wartość projektu w 2019 r.
wyniesie 1 300 356 złotych. Projekt nie zakłada wniesienia wkładu własnego.
kres realizacji projektu od 01.02.2019 r.
do 31.12.2019 r.
Projekt skierowany jest do następujących grup:
I. Osoby powyżej 29 roku życia, bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne,

z ustalonym I lub II profilem pomocy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należące co najmniej
do jednej z następujących grup:
- osoby od 50 roku życia,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- kobiety,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.
II. Rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść
z rolnictwa należący do ww. grup.
Bliższe informacje o projekcie można
uzyskać pod numerem telefonu 13 43 213
89 w. 331 r.

USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE O PODWYŻSZONEJ OPŁACIE

sługi Premium Rate są to usługi telekomunikacyjne z dodatkowym świadczeniem o podwyższonej opłacie, które polegają na
udostępnianiu aktualnych wiadomości,
utworów, treści rozrywkowych oraz
innych informacji i mogą być realizowane przez inny podmiot niż dostawca
usługi telekomunikacyjnej.
Usługi Premium Rate realizowane są
w oparciu o tzw. „numery specjalne”, najczęściej czterocyfrowe lub pięciocyfrowe,
rozpoczynające się od cyfry 7 lub 9 i wiążą
się z otrzymywaniem przez konsumentów
określonych wiadomości (m.in. horoskopy,
konkursy, loterie).
Otrzymywane przez konsumentów wiadomości dość często wprowadzały w błąd,
utrudniając zapoznanie się z regulaminem
usług. Z tego powodu, konsumenci nie
mieli wiedzy, że korzystają z dodatkowego
świadczenia, za które pobierane są opłaty.
Z uwagi na liczne naruszenia praw i interesów konsumentów, wprowadzono zmiany
w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. -Prawo
telekomunikacyjne, które mają na celu
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wzmocnienie ochrony przy korzystaniu
z usług o podwyższonej opłacie.
Pamiętaj!
-Zgodnie z art. 64 Prawa telekomunikacyjnego, dostawca usługi telekomunikacyjnej obejmującej dodatkowe świadczenie
o podwyższonej opłacie, jest obowiązany
podawać konsumentom wraz z numerem
tej usługi, cenę za jednostkę rozliczeniową
usługi albo cenę za połączenie, w przypadku usługi taryfikowanej za całe połączenie,
ze wskazaniem ceny brutto oraz nazwę
podmiotu realizującego dodatkowe świadczenie.
-W przypadku, gdy usługa o podwyższonej opłacie świadczona jest w sposób
powtarzalny na podstawie uprzedniego
oświadczenia woli konsumenta, jej dostawca jest obowiązany podać także informację
o zasadzie korzystania z usługi w sposób
przejrzysty i czytelny oraz uzyskać zgodę
konsumenta na świadczenie usługi o podwyższonej opłacie przed rozpoczęciem
świadczenia. Dostawca jest zobowiązany
także umożliwić konsumentowi dokonanie
skutecznej i natychmiastowej rezygnacji

z usługi w każdym czasie, w sposób prosty
i wolny od opłat.
-Dostawca usługi telekomunikacyjnej,
winien zapewnić konsumentowi określenie
progu kwotowego dla usługi o podwyższonej opłacie, dla każdego okresu rozliczeniowego, a w przypadku jego braku -dla
każdego miesiąca kalendarzowego. Progi
kwotowe winny być oferowane w co najmniej 4 wysokościach: 0 zł., 35 zł., 100 zł.
i 200 zł. Jeżeli jednak konsument nie dokonał jego wyboru, próg ten będzie wynosił
35 zł. W momencie osiągniecia progu kwotowego, dostawca winien poinformować
konsumenta o tym fakcie oraz zablokować
wykonywanie połączeń na numery o podwyższonej opłacie i odbieranie połączeń
z takich numerów, chyba, że nie będą powodować obowiązku zapłaty.
Warto podkreślić, że w przypadku naruszenia przez dostawcę usługi telekomunikacyjnej ww. obowiązków, nie może on
żądać od konsumenta zapłaty za usługę
o podwyższonej płatności.
Oprac. Elżbieta Sługocka-Krupa
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
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Nasz Powiat

DUKIELSKIE DNI ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

T

rzydniowe wydarzenie mające
miejsce w sali widowiskowo-teatralnej w Dukli pokazało jak
daleko idąca wrażliwość serc i zainteresowanie tematem spektrum autyzmu
może sprawić, że nastąpi kulminacja
emocji, wiedzy, przeżyć, wymiany doświadczeń i poglądów. wszystko po
to, by być razem w działaniu na rzecz
poprawy świadomości i rozumienia autyzmu, by wspierać się wzajemnie i pomagać każdemu, kto o tę pomoc poprosi.
Organizatorki DDŚA Józefa WinnickaSawczuk Radna Powiatu Krośnieńskiego
i Kamila Paszek-Czupińska dokonały uroczystego otwarcia i zaprezentowały Honorowe Patronaty imprezy. Wśród zaproszonych gości i prelegentów byli m.in. Członek
Zarządu Województwa Podkarpackiego
Maria Kurowska, Dyrektor – Etatowy
Członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
Monika Subik, Radna Powiatu Krośnieńskiego Maria Parylak, Dyrektor PCEN
w Rzeszowie o. Krosno Andrzej Dziugan,
Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty

w Rzeszowie Witold Wyskiel, przedstawiciele 67 jednostek dydaktyczno- opiekuńczo
– wychowawczych województwa podkarpackiego- terapeuci, rodzice , pedagodzy,
opiekunowie i wszyscy zainteresowani
tematem autyzmu. Trio wokalno- instrumentalne w osobach Miłosz Wiatr z SP
w Wietrznie, Jagoda Skrzyńska z SP w Du-

kli i Artur Szajna OK w Dukli uświetniło
spotkanie – popłynęły łzy wzruszenia!
- Chylę czoła przed Prelegentami, którzy
swój kunszt wiedzy i doświadczeń przekazali w sposób doskonały – podkreśliła Józefa
Winnicka-Sawczuk, dziękując wszystkim,
którzy przyczynili się do uświetnienia i organizacji przedsięwzięcia.
Inf. własna

PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO – EDUKACYJNYCH
DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

P

owiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Krośnie w ramach
pozyskanych środków finansowych z budżetu Wojewody Podkarpackiego, rozpoczęło nabór osób
na 2019 rok do uczestnictwa w programie oddziaływań korekcyjno edukacyjnych dla osób stosujących
przemoc w rodzinie.
Planowane jest, aby jedna edycja programu została przeprowadzona w grupie
co najwyżej 10 - 15 osobowej w cyklu
co najmniej 60 godzin zajęć grupowych
realizowanych w formie 15-stu spotkań
po 4 godziny oraz przynajmniej po 2 godziny konsultacji indywidualnych dla
każdego z uczestników zajęć.
Oddziaływania korekcyjno - edukacyjne wobec osób stosujących przemoc
w rodzinie prowadzone są w celu:
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•	powstrzymanie osoby stosującej przemoc
w rodzinie przed dalszym stosowaniem
przemocy,
•	rozwinięcie u osoby stosującej przemoc
umiejętności samokontroli i współżycia
w rodzinie,
•	kształtowanie u osób stosujących przemoc umiejętności w zakresie wychowania dzieci bez używania przemocy w rodzinie,
•	uznanie przez osobę stosującą przemoc
w rodzinie swojej odpowiedzialności za
stosowanie przemocy,
•	zdobycie i poszerzenie wiedzy przez osoby stosujące przemoc na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie,
•	zdobycie umiejętności komunikowania
się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy.

•	uzyskanie informacji przez sprawców
przemocy o możliwościach korzystania
z działań interwencyjnych, pomocowych,
terapeutycznych i psychoterapeutycznych.
Warunkiem przyjęcia osoby
do programu powinno być uznanie przez
nią faktu stosowania przemocy we własnej
rodzinie.
Program będzie realizowany z chwilą
zrekrutowania grupy docelowej. Zgłoszenia
do programu przyjmowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 - w terminie do 30
sierpnia 2019 roku (I piętro, pokój 107 lub
VI piętro, pokój 618) w godz. 7:30 - 14:30,
a także drogą elektroniczną e-mail: sekretariat@pcprkrosno.pl. Osoba wyznaczona
do kontaktu p. Joanna Wojewoda nr tel.13
43 75 766 lub 13 43 75 732.

Nasz Powiat

REGIONALNY PODKARPACKI KONGRES ZAWODOWY

D

nia 29 marca w auli Uniwersytetu Rzeszowskiego rozpoczął
się Kongres Zawodowy. Zespół
Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu
jako jedyna szkoła w Powiecie Krośnieńskim otrzymał zaproszenie na ten
Kongres. Jest to duże wyróżnienie dla
szkoły. Regionalny Kongres Zawodowy
zorganizowano z inicjatywy Wojewody
Podkarpackiego, Podkarpackiego Kuratora Oświaty we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.
W całej Polsce odbyło się 15 podobnych
konferencji. Kongres składał się z części
konferencyjnej i panelowej. Regionalny
Kongres Szkół Zawodowych połączony
z Targami Edukacyjnymi miał zaprezentować potencjał szkół zawodowych i technicznych, pomóc w nawiązaniu współpracy między placówkami, a pracodawcami.
Więcej płatnych i wliczanych do okresu
zatrudnienia staży i większa współpraca

szkół z pracodawcami - to najważniejsze
zmiany, jakie czekają szkolnictwo zawodowe od nowego roku szkolnego. Pracodawca
będzie miał wpływ na tworzenie programu
nauczania. Ma być także doradcą zawodo-

wym i egzaminatorem. Nowy system ma
być dopasowany przede wszystkim do potrzeb nowoczesnej gospodarki.
Inf. ZS w Jedliczu

SPOTKANIE Z HISTORIĄ-KONFERENCJA POŚWIĘCONA ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM

D

nia 21 marca br. w auli Ośrodka
Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu miała miejsce konferencja
poświęcona obchodzonemu niedawno
Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych”. Organizatorem tej podniosłej uroczystości była Podkarpacka
Wojewódzka Komenda Ochotniczych
Hufców Pracy w Rzeszowie oraz Poseł
na Sejm RP Piotr Babinetz.

Konferencja rozpoczęła się od powitania
wszystkich zebranych przez Komendanta
Wojewódzkiego Jerzego Cyprysia, który
w krótkich słowach wprowadził w tematykę konferencji. Następnie głos zabrał ks. dr
Krzysztof Żołyniak, który w swoim wykładzie przybliżył sylwetkę majora Antoniego
Żubryda - wyklętego bohatera działającego
głownie na ziemi sanockiej. Kolejny wykład
wygłosił Piotr Babinetz, Poseł na Sejm RP.
Przedstawił w nim sylwetki Żołnierzy Nie-

złomnych z terenu Krosna i okolic, m.in:
por. Władysława Barana „Beksa”, por. Józefa Czuchrę „Orskiego” i Kazimierza Człowiekowskiego „Niemste”. Między wykładami można było wysłuchać przepięknego
koncertu dr Moniki Brewczak „Uwierz
Polsko”. Na koniec miała miejsce prezentacja teledysku nagranego przez uczestników Ośrodka Szkolenia i Wychowania
w Iwoniczu z raperem Pawłem Przewoźnym przy zaangażowaniu Stowarzyszenia
Odra-Niemen, przedstawiającego sylwetkę
Eugeniusza Werensa „Pika”. Po konferencji był czas na zwiedzanie wystawy „Czas
Niezłomnych” prezentującej historię działalności podziemia niepodległościowego
w Polsce, w latach 1944-1956, poszczególnych oddziałów partyzanckich, dowódców
oraz żołnierzy zaangażowanych w walkę
z reżimem komunistycznym i okupantem
sowieckim po II wojnie światowej oraz represje, jakie były stosowane wobec nich,
a także sposoby upamiętnienia Żołnierzy
Niezłomnych w wolnej Polsce.
tekst: Tomasz Józefowicz
pedagog OSiW w Iwoniczu.
Foto : Mariusz Szymczakowski
kier. administracyjny OSiW w Iwoniczu.
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Zespó³ Szkó³ Gastronomiczno-Hotelarskich
w Iwoniczu-Zdroju
TECHNIK HOTELARSTWA

Klasa patronacka Hotelu Nafta Krosno oraz PWSZ w Kroœnie,
w zakresie nauczania jednego przedmiotu zawodowego w jêzyku angielskim.

TECHNIK ÝYWIENIA I USÙUG GASTRONOMICZNYCH

Klasa patronacka Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Kroœnie
- prowadzenie badañ jakoœci ¿ywnoœci w laboratoriach PWSZ.

TECHNIK TECHNOLOGII ¯YWNOŒCI Z KWALIFIKACJ¥ CUKIERNIK

Klasa patronacka Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Kroœnie
- prowadzenie badañ jakoœci ¿ywnoœci w laboratoriach PWSZ.

TECHNIK US£UG KELNERSKICH

BRAN¯OWA SZKO£A I STOPNIA

KUCHARZ, KELNER , CUKIERNIK, PIEKARZ
PRACOWNIK OBS£UGI HOTELOWEJ

Z NAMI OSI¥GNIESZ NAJWIÊCEJ

www.

.pl

Program patronacki PWSZ stwarza uczniom mo¿liwoœæ sta³ego kontaktu ze œwiatem akademickim.
Pozwala to poznaæ im ofertê edukacyjn¹ uczelni i u³atwia dokonanie wyboru œcie¿ki zawodowej.
Dziêki patronatowi Hotelu Nafta Krosno uczniowie bêd¹ mogli realizowaæ czêœæ zadañ na bazie hotelu
w rzeczywistych warunkach.
Takie klasy s¹ wa¿ne, bo kszta³cenie nie odbywa siê w oderwaniu od realiów i potrzeb rynku pracy. Mo¿e
wiêc warto pomyœleæ o nauce w ZSGH i u przysz³ego pracodawcy? Bêdzie to na pewno dobry wybór, który
siê op³aci.
Szko³a prowadzi internat dla ch³opców i dziewcz¹t na 90 miejsc oraz sto³ówkê z ca³odziennym
wy¿ywieniem.

Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych.
Finansujemy koszty dojazdu do szko³y uczniom klas pierwszych.

SZCZEGÓ£OWE INFORMACJE: sekretariat szko³y tel. 13 437 54 31 warunki naboru www.rekrutacja.zsgh.pl
Iwonicz-Zdrój ul. Piwarskiego 19

Specjalny Oúrodek Szkolno-Wychowawczy
w Zespole Szkó³ Gastronomiczno-Hotelarskich

BRAN¯OWA SZKO£A
I STOPNIA SPECJALNA

Do Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w Iwoniczu-Zdroju mo¿e byæ
przyjmowana m³odzie¿ posiadaj¹ca orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
o potrzebie kszta³cenia specjalnego. Absolwenci gimnazjum lub szko³y podstawowej
z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w stopniu lekkim mog¹ podj¹æ naukê w Bran¿owej Szkole
Specjalnej I Stopnia – je¿eli lekarz nie stwierdzi ¿adnych przeciwwskazañ zdrowotnych do
wykonywania zawodu.

Uczniowie SOSW s¹ zwolnieni z op³at za zakwaterowanie w internacie.

Finansujemy koszty dojazdu do szko³y uczniom klas pierwszych.
W Szkole Specjalnej Przysposabiaj¹cej do Pracy mog¹
kszta³ciæ siê uczniowie z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz
z niepe³nosprawnoœciami sprzê¿onymi. Wychowankowie
w trakcie nauki mog¹ zamieszkaæ w koedukacyjnym
internacie, gdzie ucz¹ siê samodzielnoœci i s¹
przygotowywani do pe³nienia ró¿nych ról spo³ecznych
w doros³ym ¿yciu.

SZCZEGÓ£OWE INFORMACJE: sekretariat szko³y tel. 13 437 54 31 warunki naboru www.rekrutacja.zsgh.pl
Iwonicz-Zdrój
ul. Piwarskiego 19
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TARGI EDUKACYJNE
P

o raz szesnasty w Krośnie odbyły się Targi Edukacyjne, podczas
których swoje stoiska prezentowały szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu krośnieńskiego i miasta
Krosna. To propozycja skierowana do
uczniów, którzy stoją przed decyzją
o wyborze szkoły ponadpodstawowej.
W uroczystym otwarciu Targów
uczestniczył m.in. wicestarosta krośnieński Andrzej Guzik, który zaprosił uczniów
do odwiedzania stoisk i zapoznania się
z bogatą ofertą szkół – Życzę Wam trafnych wyborów. To jedna z ważniejszych
decyzji w Waszym życiu. – mówił wicestarosta. Wybierzcie dobrze, tak ażeby ten
wybór był odpowiedzią na Wasze marzenia i aspiracje. W szkołach prowadzonych
przez Powiat Krośnieński znajdziecie
interesujące kierunki kształcenia, świetnych nauczycieli i wspaniałą atmosferę.
Wspieramy Was nie tylko pod względem
wychowawczym, edukacyjnym, ale także
pod względem finansowym, m.in. zapewniając darmowe bilety na dojazd do szkół.
Podczas targów uczniowie mogą zdobyć
informacje na temat kierunków kształcenia,
rekrutacji, dodatkowych zajęć i atmosfery
panującej w danej placówce. Jak co roku
zainteresowanie było bardzo duże. Szacuje
się, że targi odwiedzi blisko 2000 uczniów.
Szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krośnieński dostosowują
swoją ofertę kształcenia do zmieniającego
się zapotrzebowania na rynku pracy i własnych możliwości w zakresie bazy i kadry.
Oferują atrakcyjne kierunki kształcenia,
wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, pracownie dydaktyczne wyposażone w nowoczesny sprzęt, wysoką zdawalność na egzaminach, jednozmianową
naukę w mało licznych oddziałach, dodatkowe kursy finansowane ze środków UE,
ciekawą ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz
staże zagraniczne.
Na tegorocznych Targach zaprezentowały się m.in.: Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Konopnickiej w Jedliczu; Zespół
Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu; Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich
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w Iwoniczu – Zdroju; Specjalny Ośrodek
Szkolno – Wychowawczy funkcjonujący
w ramach ZSGH w Iwoniczu – Zdroju; Zespół Szkół w Iwoniczu; Zespół Szkół przy
Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP
w Iwoniczu. Odwiedzający stosika mogli
również otrzymać porady m.in. w zakresie
doradztwa zawodowego, których udzielali
pracownicy Poradni Psychologiczno -Pe-

dagogicznych Nr 1 w Krośnie i Miejscu
Piastowym.
Wszyscy zainteresowani otrzymali informatory dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.
Oferta edukacyjna szkół prowadzonych
przez powiat dostępna jest także na naszej
stronie internetowej: www.powiat.krosno.
pl w zakładce „Nabór do szkół”.

DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH
Dom

Wczasów Dziecięcych Rymanowie-Zdroju, jest publiczną
placówką oświatową prowadzącą działalność: edukacyjną,
wychowawczą i opiekuńczą skierowaną do uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych. Ośrodek posiada długoletnie
tradycje i sięga swoimi korzeniami początków lecznictwa
uzdrowiskowego, mieści się na terenie pierwszej kolonii leczniczej dla dzieci - Kolonii Lwowskiej.

W trakcie roku szkolnego organizujemy turnusy: zdrowotne, integracyjne, profilaktycznowychowawcze, zielone i białe szkoły. Pracujemy według własnych, sprawdzonych
programów dydaktyczno-wychowawczych dostosowanych do
wieku, potrzeb, możliwości i zainteresowań wychowanków.
Realizujemy również wskazania do pracy z uczniami zgłoszone przez
szkołę, rodziców lub inne podmioty kierujące dzieci do placówki.
Zapewniamy:
– zakwaterowanie - 55 uczniów,
– całodzienne wyżywienie (własna kuchnia 5 posiłków dziennie),
bezpieczne warunki pobytu,
– opiekę pedagogiczną (wykwalifikowaną kadrę posiadającą
bogaty i różnorodny warsztat pracy, co gwarantuje usługi na
najwyższym poziomie merytorycznym i metodycznym),
– opiekę medyczną (pielęgniarka ½ etatu),
– korzystanie z bazy placówki (trzy klasy lekcyjne, świetlica, stół
do tenisa stołowego, plac zabaw, bezpieczne miejsce na
ognisko),
– ciekawe zajęcia, mające na celu rozwijanie zainteresowań
i szczególnych uzdolnień wychowanków,
– organizowanie aktywnych form wypoczynku (piesze spacery
i wycieczki po okolicy)
Cena za osobodzień pobytu dziecka to tylko 26 złotych.
W okresie ferii zimowych i letnich Dom Wczasów Dziecięcych
w Rymanowie-Zdroju organizuje zimowiska i kolonie.
Serdecznie zapraszamy!

Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie-Zdroju
www.dwdz-rymanowzdroj.vot.pl

ul. Anny i Jana Potockich 3
38-481 Rymanów-Zdrój
tel. 13 43 574-04

e-mail: dwdz@vp.pl
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WOJENNE LOSY ŁĄCZNICZKI Z ODRZYKONIA

C

hociaż miała pseudonim „Malutka” to cechowały ją wielka
odwaga, lojalność i niezłomność
i taka pozostała do dzisiaj.
Kiedy wybuchła II wojna światowa
miała zaledwie 14 lat. Wspomnienie tego
dnia jest wciąż żywe. Wspomina Stanisława Wołtosz – Pamiętam, byliśmy na polu
w Odrzykoniu i zaczął się nalot samolotów.
Myśleliśmy, że to manewry wojskowe, ale
jak nadleciała eskadra samolotów niemieckich i rozpoczęło się bombardowanie krośnieńskiego lotniska, schowaliśmy się pod
wozem. Niebo było czarne od niemieckich
krzyży. Nie przypuszczaliśmy, że to wybuchła wojna.
Już w 1942 roku 17- letnia Stanisława
została wciągnięta przez brata do konspiracji. Brat Stanisław ps. „Orlik” zorganizował tajną polską organizację wojskową
w Odrzykoniu, wydawał też lokalną prasę.
Stanisława została łączniczką. Do jej zadań
należało przenoszenie meldunków i nielegalnych czasopism do skrzynek kontaktowych w różnych miejscach. Opowiada jak
przedzierała się przez linię frontu, który
przebiegał na Wisłoku i przenosiła paczki
do Korczyny, Żeglec czy Potoka. Służba
łączniczki była niebezpieczna, wpadały
nawet te najostrożniejsze. Niestety, pewnego dnia była „wsypa”. Jak wspomina pani Stanisława o drugiej godzinie w nocy,
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po niedzieli palmowej do ich rodzinnego
domu weszło gestapo. Szukali brata Stanisława, który mieszkał kilka domów dalej.
W trakcie przeszukiwania domu, młoda
Stasia wyszła przez okno i w nocnej koszuli pobiegła do domu brata, aby go ostrzec.
Udało się brat uciekł, jednak konsekwencje
były tragiczne. Aresztowano Stanisławę,
jej ojca i bratową. Zostali przewiezieni do
Krosna na ulicę Ordynacką. Tam rozpoczęły
się wielogodzinne przesłuchiwania i bicie.
I tak na zmianę. – Postawili mnie i bratową pod ścianą i zaczęli bić bykowcami,
gdzie popadło. Po twarzy, plecach, nogach.
U mnie było ani jednej łzy. – wspomina
pani Stanisława. – Byliśmy skatowani, bez
picia i jedzenia. Trwało to do godziny 19.
Gestapowcy chcieli wymusić ich zeznania
dotyczące działalności konspiracyjnej na
terenie Odrzykonia oraz członków AK,
a szczególności brata Stanisławy. Następnie wywieźli ich do więzienia do Jasła. Tam
rozpoczęły się kolejne tortury. Było ich chyba siedmiu i każdy z nich nas bił trzciną.
Spadłam na podłogę, bólu już nie czułam.
Nic nie czułam. Nie zdradziliśmy nikogo.
W końcu mnie wypuścili, samą, na koniec
Niemiec podając mi płaszcz zapytał czy
mnie boli? Odpowiedziałam ,że nie. Taka
byłam twarda, taka pozostałam do dziś –
mówi Stanisława Wołtosz. – Z więzienia
wyszłam sama w nocy. Nie wiedziałam

gdzie jestem co mam zrobić, na szczęście
wypuścili też ojca. Wracaliśmy z Jasła na
nogach, zbici i zmaltretowani, chowając się
do rowów przed każdym jadącym samochodem z obawy, aby nas nie aresztowali.
– To było straszne. Już do końca wojny
byliśmy naznaczeni, koszmar się nie skończył. Cały czas nachodzili naszą rodzinę.
Byliśmy pod obserwacją. W 1944 r. przyjechała do nas niemiecka policja zrobiła
nam areszt domowy. I tak do 1945 roku,
kiedy do wsi wkroczyli żołnierze radzieccy.
Koszmar zaczął się od nowa. Po raz kolejny
brat Stanisław musiał uciekać i ukrywać
się przed NKWD. Ponownie rozpoczęło się
aresztowanie, przesłuchania. Zamknęli
mnie na 52 godziny w piwnicy tzw. „gróbce”, aby wymusić zeznania gdzie ukrywa
się brat. Nie zdradziłam go Niemcom, nie
wydałam także Rosjanom – przyznaje pani
Stanisława.
Na szczęście cała rodzina pani Stanisławy ocalała. Pomimo tych dramatycznych
przeżyć, udało im się. Brat Stanisław wyjechał na ziemie zachodnie gdzie zmienił
nazwisko i mieszkał tam do śmierci. Panią
Stanisławę życie nie zawsze rozpieszczało,
ale ma wspaniałą rodzinę, jest pełna energii
i życiowej mądrości, a wojenne przeżycia
ukształtowały ją na zawsze, co pomogło
zmagać się z różnymi przeciwnościami
losu.

Nasz Powiat

MUZYCZNE SPOTKANIE Z MONIUSZKĄ
W
związku z 200. rocznicą urodzin Stanisława Moniuszki
i ustanowieniem roku 2019
Rokiem Stanisława Moniuszki 25 marca
w Muzeum Historycznym - Pałac w Dukli odbyło się otwarcie dwóch wystaw:
Wilfried de Meyer i jego kolekcja instrumentów z różnych krajów świata
oraz Instrumenty muzyczne z czasów
Stanisława Moniuszki ze zbiorów Anny
i Jacka Grocholskich. Wernisaż połączony był z koncertem pieśni Stanisława Moniuszki, w wykonaniu Macieja
Janasa – fortepian oraz Anety Aszlar
– sopran i Michała Kondyjowskiego –
tenor.
Podczas wernisażu zostały zaprezentowane najciekawsze egzotyczne instrumenty
z kolekcji Wilfrieda de Meyera w połączeniu z prezentacją dźwiękową. Ta muzyczna podróż rozpoczęła się od instrumentów
z Ameryki Południowej: fletni pana (antary)
– peruwiańskiego instrumentu wykonanego
z bambusa, którego nazwa wiąże się z mitem o nimfie Syrinks, następnie marakasów
– instrumentów perkusyjnych, przypominających grzechotki, kolejne to: damaza
- indiański instrument z naturalnej skóry
i drewna, ręcznie malowany oraz kij deszczowy, inaczej zaklinacz deszczu, którego
dźwięki imitują spadające krople deszczu.
Z instrumentów pochodzących z Afryki zaprezentowana została: zanza (znana
też jako kalimba) – instrument z tykwy
należący do grupy idiofonów szarpanych
oraz bębny djembe, mające kształt kielicha
z membraną ze skóry koziej, naciągniętej za
pomocą specjalnie splatanego sznura.
Z Australii demonstrowane było didgeridoo, co znaczy dosłownie „czarny trębacz”
– instrument w kształcie rury o długości
ok. 1 metra. Didgeridoo pochodzi od australijskich Aborygenów i często uważany
jest za jeden z najstarszych instrumentów
dętych na świecie.
W Europie do ciekawych instrumentów perkusyjnych zaliczane są kastaniety
(z hiszpańskiego castañetas - „kasztan”)
– instrument perkusyjny wynaleziony
w Hiszpanii, stosowany głównie przy wykonywaniu tańca hiszpańskiego – flamenco.
2 (68) III-IV 2019

Druga wystawa to: Instrumenty muzyczne z czasów Stanisława Moniuszki ze
zbiorów Anny i Jacka Grocholskich. Na tej
wystawie wyeksponowano instrumenty,
które były popularne w XIX w., a więc
w czasach, kiedy żył i tworzył Stanisław
Moniuszko, wielki kompozytor, twórca polskiej opery narodowej i pieśni narodowych.
Instrumentarium zgromadzone na tej
wystawie to obiekty łączące się z twórczością i rodzajem muzyki komponowanej
przez Stanisława Moniuszkę, jak również
instrumenty charakterystyczne dla epoki
w której żył. W tej grupie do mało znanych
instrumentów należy cytra (z gr. kitara), jej
popularność w XIX w., wzrosła w dużym
stopniu przez uznanie jakie uzyskała od
cesarzowej Sisi. Silnymi ośrodkami gry na
cytrze były Lwów i Wilno. Niezwykłym instrumentem na wystawie jest też lira korbowa, instrument smyczkowy znany dobrze
w XIX wieku i przed I wojną światową,
szczególnie w Polsce południowo-wschodniej. Była instrumentem szczególnie popularnym wśród wędrownych pieśniarzy.

Stanisław Moniuszko komponował
kwartety i kwintety skrzypcowe, stąd
na wystawie większość to instrumenty
smyczkowe. Postacią najbardziej kojarzoną
z rozwojem budowy skrzypiec jest Antonio Stradivari, który stworzył ponad tysiąc
modeli skrzypiec wraz ze swoimi uczniami
i synami. Popularnie jego instrumenty nazywane są stradivariusami. Na wystawie
prezentowane są skrzypce wzorowane na
stradivariusach, a także na Jacobie Stainerze, Francesco Gobettim i innych lutnikach. Jest też portret Karola Ferdynanda
Langa, lutnika ze Lwowa, który urodził się
w 1811 r. w Lublinie, a po upadku powstania listopadowego, w którym brał udział,
przeniósł się do Lwowa i przeszło przez
pół wieku budował instrumenty, głównie
według modelu Amatiego.
Wymienione wyżej instrumenty były
również prezentowane dźwiękowo, a na
zakończenie zabrzmiał kontrabas – najniżej
brzmiący i największy instrument z grupy
smyczkowych.
Aleksandra Żółkoś
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oprac. Jolanta Przybyła

KALENDARZ IMPREZ MARZEC – KWIECIEŃ
Kultura
Maj

SPORT
Maj

3 V -	Gminne Uroczystości Święta Narodowego Konstytucji 3-go Maja w Iwoniczu-Zdroju

3 V -	Rodzinny Turniej Strzelecki z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
w Jeliczu

3 V -	Uroczystości 3 Majowe w Rymanowie

4 V -	XII Otwarty Turniej Szachowy z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
w Jedliczu

3 -	Obchody Święta Konstytucji 3 Maja na terenie Gminy Korczyna
5 V -	Dzień Patrona Powiatu w Korczynie

10-12 V -	Dukla WOLF RACE
11 V -	Półmaraton Biegowy Dukla Wolf Run

5 V -	Koncert Kapeli Ludowej „Rymanowianie” w Rymanowie Zdroju

18 V -	Ogólnopolski Turniej Ringo w Jedliczu

5 V -	Majówka na Ludową Nutę w Iwoniczu-Zdroju

23 V -	Biegi Szlakiem Ignacego Łukasiewicza

8-19 V -	XXIV Wojewódzki Festiwal Piosenki – przesłuchania w Miejscu Piastowym

26 V -	Gminny Test Cooper’a w Jedliczu

9 V -	Spotkanie autorskie z Małgorzatą Liput w Krościenku Wyżnym

V -	VIII Powiatowy Bieg Rotmistrza Witolda Pileckiego w ZS Iwonicz

10 V -	Powiatowy Przegląd Piosenki Znanej i Lubianej w Dukli
12 V -	Koncert Papieski w Rymanowie Zdroju
12 V -	Koncert nad Zalewem w Jedliczu
15 V -	„Święto Polskiej Niezapominajki” w Krościenku Wyżnym

V -	XVIII Międzynarodowy Rodzinny w Ustrobnej i Frysztaku

Czerwiec
1-2 VI -	Sportowy Dzień Dziecka w Jedliczu

16 V -	Powiatowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej w Chorkówce

2 VI -	Gminny dzień Dziecka w Dukli

19 V -	Koncert Rymanowskiej Orkiestry Dętej w Rymanowie Zdroju

3 VI -	Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka w Jedliczu

19 V -	Imieniny Miasta w Iwoniczu-Zdroju

9 VI -	X Ogólnopolski Bieg Uliczny „Jedlicka Siódemka” w Jedliczu
9 VI -	IV Bieg „Powitanie Lata – Sport, Rodzina i Ja” w Krościenku Wyżnym

22 V -	Spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską w Krościenku Wyżnym

15 VI -	Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Dobieszynie

UWAGA Organizatorzy imprez zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu bądź odwołania imprezy z przyczyn niezależnych

23 V -	Powiatowy Dzień Działacza Kultury w Rymanowie

16 VI -	Rajd Rowerowy dookoła Gminy Jedlicze

24 V -	Gminny Konkurs Piosenki, Poezji i Prozy Religijnej w Dukli
25 V -	Gminna Biesiada KGW z okazji Dnia Matki w Łękach Strzyżowskich

22-23 VI -	X Rajd Rowerowy z GOSiR-em Jedlicze
24 VI -	Zamczyska Trail w Rymanowie Zdroju

25-26 V -	Piknik „W blasku krzyża z Ojcem PIO „ w Rymanowie
26 V -	„PEGAZ” – Przegląd Artystyczny Szkół i Przedszkoli w Jedliczu
V -	Majówka Kół Gospodyń Wiejskich w Bałuciance

26,29 VI -	II Otwarty Turniej w Siatkówce Plażowej – Grand Prix Gminy Jedlicze
(kat. Gimnazjum, Szkoły Ponadgimnazjalne, OPEN) w Jedliczu
30 VI -	Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Chorkówka

V -	Dzień Rodzinny w Iwoniczu-Zdroju

30 VI -	Podkarpacka Liga Rowerowa w Fomule XC w Wietrznie

V -	„Złote Gody” – 50-lecie Małżeństw w Rymanowie

30 VI -	„II Bitwa Północ – Południe„ połączona z 25-leciem Klubu GKS Wisłok
w Krościenku Wyżnym

V -	XIV Gminny Konkurs Piosenki w Iwoniczu-Zdroju
V -	Plener Malarski w Rymanowie Zdroju

VI -	Gminny Turniej Badmintona w Odrzykoniu

V -	Przegląd Pieśni i Muzyki Ludowej KROPA – Korczyna 2019

VI -	Turniej Piłki Nożnej o puchar Wójta Gminy Chorkówka

V -	Wykład prof. Andrzeja Olejki nt. „I wojna światowa w Beskidzie Niskim
na podstawie najnowszych badań archiwalnych” w Dukli

VI -	X Wojewódzkie Mistrzostwa Podkarpacia Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Piłce Siatkowej w Jedliczu

V-VIII -	Cykl Koncertów j Orkiestry Dętej w Iwoniczu-Zdroju

Czerwiec

VI -	Gminny Turniej Tenisa Stołowego „O Puchar Wójta Gminy Wojaszówka”
w Ustrobnej
VI -VIII -	Turniej Piłki Nożnej „Od małego na całego” w Ustrobnej i Odrzykoniu

1 VI -	Gminny Dzień Dziecka w Dukli
1 VI -	Gminny Dzień Dziecka w Jaśliskach
1 VI -	Gminny Dzień Dziecka w Krościenku Wyżnym
2 VI -	Dzień Dziecka w Podkarpackiej Stolicy Dzieci – Rymanów Zdrój

EDUKACJA ZDROWOTNA
Czerwiec
VI -	MICHAYLAND w Miejscu Piastowym

2 VI -	Gminny Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny w Chorkówce
7 VI -	XXII Powiatowy Festiwal Twórczości Dziecięcej „Skrzacik” w Iwoniczu
-Zdroju
9 VI -	„Czytamy Bajki” w Rymanowie Zdroju
9 VI -	Międzynarodowy Przegląd Chórów Kościelnych i Cerkiewnych w Dukli
16 VI -	Festyn Promocyjny „To już Lato” w Rymanowie Zdroju
16 VI -	Podsumowanie Roku Artystycznego GOK Jedlicze – Koncert
16 VI -	Festiwal Pieroga w Iwoniczu-Zdroju
23 VI -	III ROCK STAW FESTIWAL w Niżnej Łące
23 VI -	Świętojański Wianek w Iwoniczu-Zdroju
23 VI -	Sobótki 2019 w Dukli

TURYSTYKA
Maj
1 V -	Rajd Pieszy po Wzgórzach Rymanowskich
11 V -	XXVIII Rajd im. Ignacego Łukasiewicza – Wapienne – Folusz
16-18 V -	XII Wojewódzki Rajd „Po Bezdrożach…” – Beskid Dukielski, Dukla

Czerwiec
7 VI -	XXII Rajd „Śladami Janka Wędrowniczka” – Beskid Dukielski, Dukla

23,30 VI -	Koncert Wakacyjny w Rymanowie Zdroju
30 VI -	My Generatio – VII edycja w Iwoniczu-Zdroju

„Nasz Powiat”

VI -	Noc Bibliotek w Jaśliskach
VI -	Pikniki Rodzinne w Iwoniczu-Zdroju
VI -	Gminny Przegląd Twórczości Dziecięcej w Wojaszówce
VI -	Dzień Patrona Szkoły w ZSGH Iwonicz-Zdrój
VI -	„Cała Polska Czyta Dzieciom” – Przedstawienie dla przedszkolaków w Jedliczu
VI -	Międzynarodowy Festiwal „Dialog Kultur” w Rymanowie Zdroju
VI-VIII -	Muzyczne Niedziele w Iwoniczu-Zdroju
VI-VIII -	Wystawa „Modlitwą malowane”. Malarstwo ikonowe Barbary i Zbigniewa Marchewków w Dukli
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POWIATOWA OLIMPIADA TENISA STOŁOWEGO

W

hali sportowej w Sieniawie
30 marca br. odbyła się Powiatowa Olimpiada Tenisa
Stołowego, zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Krośnie wspólnie
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rymanowie.
Olimpiadę oficjalnie otworzył zastępca
burmistrza Gminy Rymanów Grzegorz
Wołczański, który powitał wszystkich zawodników, życząc im sportowej rywalizacji
i sukcesów.

Tradycyjnie olimpiadę powiatową poprzedziły olimpiady gminne.
Zdobywcy I i II m-ca zostali zgłoszeni do
rozgrywek powiatowych. Do etapu powiatowego zgłosiło się ponad 100 uczestników.
Rozgrywki przeprowadzono w 5 kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn a także
osób z niepełnosprawnością. Zawody sędziował Jan Dembiczak – sędzia Główny.
Zwycięzcom nagrody wraz gratulacjami
przekazali poseł na Sejm Piotr Babinetz, zastępca burmistrza Gminy Rymanów Grze-

gorz Wołczański oraz radny gminy Rymanów Dariusz Bek.
Nagrody ufundowali poseł Piotr Babinetz i Starostwo Powiatowe w Krośnie.
Starostwo Powiatowe w Krośnie bardzo dziękuje gminom za przeprowadzenie
eliminacji i udział w kolejnej Powiatowej
Olimpiadzie Tenisa Stołowego a także pracownikom GOK Rymanów za współorganizację zawodów.
Wyniki olimpiady sa dostępne na stronie
www.powiat.krosno.pl

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W JEDLICKIM LICEUM

R

ekordowa liczba uczestników
odwiedziła mury Pałacu Stawiarskich – siedziby Liceum
Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Jedliczu gdzie 21 marca, pierwszego dnia wiosny w ramach Edukacji
Zdrowotnej w Powiecie Krośnieńskim
"Życie mam tylko jedno" odbył się Piknik Wiosenny pod hasłem „W zdrowym
ciele - zdrowy duch”. Na uczestników
Pikniku czekało wiele atrakcji, konkursów i zawodów sportowych, wśród nich
: X Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Krośnieńskiego, Turniej Piłki Nożnej, Turniej Piłki Siatkowej, konkurs
j. angielskiego „Know Your English”,
konkurs j. niemieckiego "Der Meister
der DACHL - Länderkenntnise" oraz

4 (59) VII/VIII 2017

Międzyszkolny Konkurs Piosenki Polskiej Forte.
Po konkursie z j.angielskiego uczniowie
mieli okazję wziąć udział w spotkaniu z wykładowcą PWSZ w Krośnie dr Bogumiłem
Wolskim oraz studentami z Turcji.
Imprezie towarzyszyły pokazy przygotowane przez służby mundurowe i kluby,
z którymi współpracuje LO. Młodzież mogła zapoznać się ze specyfiką pracy Komendy Miejskiej Policji w Krośnie, Państwowej
Straży Pożarnej w Krośnie, 21 Brygady
Strzelców Podhalańskich, 3 Podkarpackiej
Brygady Obrony Terytorialnej, Straży Granicznej w Sanoku, WKU w Jaśle.
W ramach Pikniku Wiosennego włączyliśmy się w akcję Linia Prosta.Linia Prosta
to akcja zorganizowana wspólnie przez te-

lewizję Lifetime oraz Stowarzyszenie Bardziej Kochani z okazji Światowego Dnia
Zespołu Downa. Celem akcji #LiniaProsta
jest zebranie pieniędzy na wspieranie usamodzielniania osób z zespołem Downa.
Pieniądze te pomogą usamodzielnić się
osobom z zespołem Downa.
Pomagamy i MY !
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RECYTOWALI W HOŁDZIE SYBIRAKOM

uż po raz dziewiąty Starostwo Powiatowe w Krośnie zorganizowało
powiatowy konkurs Polskiej Poezji
Sybirackiej.
Przesłuchania uczestników odbyły
się 28 marca br. w gościnnym Liceum
Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej
w Jedliczu.
Podczas otwarcia konkursu wicestarosta krośnieński Andrzej Guzik w obecności
dyrektor szkoły Iwony Pytel, nauczycieli,
uczniów i komisji konkursowej, życzył
wszystkim uczestnikom sukcesów. Dziękując za obecność zarówno uczniom jak
i nauczycielom, którzy motywowali i przygotowali młodzież do eliminacji powiedział
– Waszą postawą życiową, swoim udziałem
w konkursie, talentem i pracą oddajecie
hołd i cześć wszystkim Sybirakom, którzy
z poświęceniem własnego życia, swoim
cierpieniem przyczynili się do tego żeby
Polska była wolna.
Przypomniał również, że inicjatorką
przedsięwzięcia, którego celem jest propagowanie wiedzy historycznej i kultywowanie pamięci o losach Sybiraków była
Romana Zoła, która przeszła przez „piekło”
Sybiru.

Na przesłuchania zgłosiło się blisko 70
wykonawców ze szkół podstawowych klasy
VII – VIII, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krośnieńskiego
i miasta Krosna. Każdy z uczniów przygotował jeden utwór. Jury oceniało zrozumie-

nie tematu, interpretację, dykcję i ogólne
wrażenia artystyczne.
Po wysłuchaniu wszystkich recytacji
wyłoniono zwycięzców. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za
udział, a zwycięzcy upominki.

WYNIKI KONKURSU:
GIMNAZJA

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

I m-ce – Maja Sawaryn – SP Nr 6 Krosno
II m-ce –Dominik Jaśkiewicz – SP Jedlicze
III m-ce – Daria Deryniowska – SP Lubatowa

I m-ce – Julia Paradysz – ZSP Nr 5 Krosno
II m-ce – Mateusz Buda – LO Jedlicze
III m-ce – Anita Florek – ZSGH Iwonicz - Zdrój
III m-ce – Magdalena Pikuła – LO Jedlicze

Wyróżnienia:
Karolina Delimat – SP Iwla,
Julia Patla – SP Lubatówka,
Paulina Habrat – SP Wróblik Szlachecki,
Weronika Stachyrak – MZS Nr 5 Krosno

Wyróżnienia:
Joanna Ścibór – ZS Iwonicz,
Gabriela Wrona – ZSP Nr 5 Krosno

SPOTKANIE Z KADRĄ NARODOWĄ W BIATHLONIE
„Musimy mieć wytrwałość a ponad wszystko wiarę w siebie. Musimy być pewni, że
mamy do czegoś talent…” tymi słowami, 4
kwietnia 2019 r. w sali kina „Wczasowicz”
w Iwoniczu-Zdroju, rozpoczął się zorganizowany przez ZSGH w Iwoniczu - Zdroju
event sportowy z udziałem KADRY NARODOWEJ W BIATHLONIE: Krystyną
Guzik, Grzegorzem Guzikiem, Łukaszem
Szczurkiem, Andrzejem Nędzą-Kubińcem,
Magdą Piczurą, Kamilą Cichoń, Tomaszem
Jakiełą, Adamem Kołodziejczykiem – trenerem kadry i Sebastianem Karkosem – fizjoterapeutą. Współorganizatorem wydarzenia
byli: Gminny Ośrodek Kultury w Iwonicz
-Zdroju oraz Starostwo Powiatowe w Krośnie. W evencie sportowym uczestniczyli
uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów z Iwonicza-Zdroju, Iwonicza, Lubatowej, Lubatówki oraz „gastronomika”.
Podczas eventu przybliżona została dys16

cyplina sportu, którą pokochali zaproszeni
goście i której się poświęcili. Wymienione
zostały ich najważniejsze sukcesy, a oni sami opowiedzieli, co musieli zrobić, aby je
osiągnąć. Uczestnicy mieli okazję zapoznać
się ze sprzętem, który służy zawodnikom
do startów i treningów, jak wyglądają ich
przygotowania i sam okres startowy, gdzie

wyjeżdżają oraz ile osób na te wyniki musi
pracować. Sportowcy podkreślali znaczenie
zarówno treningu, jak również regeneracji
w osiągnięciu sukcesu . Wypowiedzi zawodników, trenera i fizjoterapeuty wzbogacone zostały pokazem zdjęć oraz krótkimi
filmami, ukazującymi piękno, ale i trud tej
dyscypliny sportu.

fot. terazkrosno.pl

