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ŚWIĘTO PATRONA W ZESPOLE SZKÓŁ
IM. ARMII KRAJOWEJ W JEDLICZU
Z udziałem kombatantów, żołnierzy Armii Krajowej, parlamentarzystów, władz powiatu
krośnieńskiego, dyrektorów, nauczycieli, młodzieży szkolnej i mieszkańców gminy w Zespole Szkół
w Jedliczu uroczyście obchodzono Dzień Patrona.
Wprowadzeniem do tematu był patriotyczny montaż słowno - muzyczny w wykonaniu uczniów
ZS w Jedliczu. Głównym punktem spotkania było otwarcie Izby Pamięci poświęconej Armii Krajowej.
Symbolicznego aktu przecięcia wstęgi dokonał senior Józef Bochenek, żołnierz AK. - Musimy
pamiętać o naszych przodkach, którzy walczyli o wolność nie zastanawiając się czy warto ponieść
najwyższą ofiarę. Musimy pamiętać o Nich i oddawać im cześć - mówił podczas inauguracji Izby
gospodarz spotkania, dyrektor Zygmunt Ginalski.
W Izbie Pamięci będą gromadzone materiały fotograficzne, pamiątki, dokumenty związane
z działalnością Armii Krajowej.
Podczas uroczystości ogłoszono wyniki i wręczono nagrody laureatom IV Powiatowego
Konkursu Wiedzy o Armii Krajowej pod Patronatem Starosty Krośnieńskiego. Konkurs adresowany
był do uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu.
Laureatami zmagań konkursowych zostali: I m. - Adrian Stanisławczyk (LO w Jedliczu); II m. Kamil Gajecki (ZS w Jedliczu); III m. - Kamil Łuszcz (LO w Jedliczu);
Wyróżnienie: Bożena Klimczak (ZSGH w Iwoniczu - Zdroju).
Nagrody zwycięzcom wręczyli starosta krośnieński Jan Juszczak i st.wizytator KO Krystyna
Chowaniec.
Wszyscy, którzy przyjęli zaproszenie na uroczystość mogli obejrzeć wystawę przygotowaną
przez Instytut Pamięci Narodowej „Żołnierze Wyklęci”. Wystawa przedstawia żołnierzy podziemia
niepodległościowego walczących w czasie II wojny światowej oraz stawiających opór zbrojny próbie
podporządkowania Polski ZSRR w latach 1944 - 1963. Obejmuje 24 tablice tematyczne, ponad 100
zdjęć, dokumenty z działań ruchu oporu z terenu Podkarpacia. W tym roku po raz pierwszy dzień
1 marca będzie obchodzony jako święto państwowe, Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych”. Wprowadzenie do wystawy wygłosił dr Krzysztof Karczmarski naczelnik Biura Edukacji
Publicznej IPN.
Na ręce gospodarza spotkania goście oprócz życzeń, gratulacji i wielu życzliwych słów
przekazywali pamiątki, publikacje, z których większość znajdzie się wśród eksponatów w Izbie
Pamięci i zasili zbiory szkolnej biblioteki. Największą wartością takich uroczystości są wspomnienia
i wypowiedzi. Swoimi refleksjami i przeżyciami dzielili się między innymi: Franciszek Mojak, Józef
Bochenek, Józef Słyś, Bronisława Betlej, senator Stanisław Piotrowicz, poseł Piotr Babinetz,
Czesław Nowak, Stanisław Stopkowicz , Kazimierz Lubaś.
Ewa Bukowiecka
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Budżet Powiatu Krośnieńskiego na 2011 r.
Radni jednomyślnie przyjęli budżet powiatu na 2011 r. wraz
z Wieloletnią Prognozą Finansową. Projekt uchwały budżetowej przedstawił
radnym starosta Jan Juszczak, na sesji 31 stycznia 2011 r.
Dochody budżetowe na 2011 r. zaplanowane zostały w kwocie ogółem
73.049.577 zł, w tym dochody bieżące wynoszą 60.723.129 zł i majątkowe
12.326.448 zł.Wydatki budżetowe na 2011 rok zaplanowane zostały w kwocie
ogółem 78.645.352 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 58.673.129 zł
i majątkowe 19.972.223 zł Planowany deficyt wynosi 5.595.775 zł i stanowi
7,6 % planowanych dochodów. Deficyt oraz spłata kredytów - rozchody
w kwocie 2.050.000 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytów
w kwocie 7.645.775 zł. Planowany do zaciągnięcia kredyt przewidziany jest do
spłat w okresie 8 lat tj. do 2019 roku. Głównym źródłem dochodów bieżących
powiatu są subwencje i stanowią one 55 % planowanych dochodów, kolejnym
poważnym źródłem dochodów jest udział powiatu we wpływach z podatku
dochodowego do osób fizycznych CIT który stanowi 15 % dochodów.
Dochody własne realizowane przez jednostki budżetowe stanowią 7 %
dochodów. Dochody z powyższych tytułów mogą być przeznaczone na
sfinansowanie wszystkich zaplanowanych wydatków. Dotacje celowe
stanowiące 23 % i mogą być wydatkowe wyłącznie na konkrety cel, na który
zostały udzielone. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 12.326.448
zł pochodzą głownie ze źródeł UE i są to dotacje celowe na dofinansowanie
zadań w ramach programu RPO, które będą realizowane w 2011 roku i jako
refundacja poniesionych wydatków w roku 2010. Wydatki zaplanowano
w kwocie ogółem 78.645.352 zł z tym wydatki majątkowe stanowią 25 %
planowanych wydatków ogółem.
W 2011 roku sfinansowane zostaną wydatki 17 jednostek budżetowych
i 1 instytucji kultury - Muzeum w Dukli.
Procentowy udział głównych działów budżetu przedstawia się
następująco:
• Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza
stanowi 30 % wydatków
• Transport i łączność
stanowi 31 % wydatków
• Administracja publiczna
11 % wydatków
• Pomoc społeczna
10 % wydatków
• Obsługa długu
stanowi niecały 1 % wydatków
W budżecie utworzona została bieżąca rezerwa ogółem w kwocie
100.000 zł oraz rezerwy celowe w kwocie ogółem 1.775.975 zł.
Główne zadania inwestycyjne to przebudowa dróg powiatowych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego z udziałem środków UE w łącznej kwocie 14.724.970 zł.
• Przebudowa dróg powiatowych na ternie Gminy Jedlicze - nr 1848 R
Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok Nr 1947 R Jedlicze - Dobieszyn Krosno Nr 1950 R Chlebna-Kopytowa- Faliszówka
• Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Wojaszówka Nr 1924 R
Kobyle - Łęki Strzyżowskie - Bratkówka - Odrzykoń
Pozostałe zadania to :
• Przebudowa drogi powiatowej nr 1946 R Jedlicze-Potok wraz z budową
chodnika w m. Potok II etap
• Przebudowa drogi powiatowej nr 1993 R Sulistrowa - Draganowa-Głojsce
wraz z budową chodnika w m. Głojsce - II etap
• Przebudowa drogi powiatowej nr 1941 R Wojaszówka - Łączki
Jagiellońskie wraz z budową chodnika w m. Wojaszówka - II etap
• Przebudowa drogi powiatowej nr 2001 R Rogi-Lubatowa wraz z budową
chodnika w m. Lubatówka - II etap
• Przebudowa mostu na potoku Iwonka w ciągu drogi powiatowej nr 1976 R
Krosno - Rogi - Iwonicz w m. Iwonicz
• Przebudowa drogi powiatowej Nr 1956 R Zręcin - Wietrzno - Zboiska
• Opracowanie dokumentacji technicznej zabezpieczenia korpusu drogi
powiatowej nr 1956 R Zręcin - Wietrzno - Zboiska wraz z regulacją koryta
rzeki Jasionka w m. Wietrzno
• Powiat Strzyżowski - na stabilizację osuwiska w ciągu drogi powiatowej
Nr 1927 R Wysoka Strzyżowska - Dobrzechów - II etap
Zadanie planowane do realizacji w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych to: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1927 R
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Węglówka - Wysoka Strzyżowska 1.035.453 zł. Zakupy inwestycyjne dla
Powiatowego Zarządu Dróg - 165.000 zł.
Dodatkowym elementem uchwały jest wydzielenie dochodów
i wydatków związanych z gromadzeniem i wydatkowanie środków z tytułu
opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dochody i wydatki na ten cel
zaplanowano w kwocie 180.000 zł.
Od 2011 roku w ramach budżetu gromadzone są dochody
i wydatkowane środki zgodnie z ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne
ponieważ nie funkcjonuje już Powiatowy Fundusz Gospodarowania Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym dochody i wydatki z tego tytułu zaplanowano
w kwocie 650.000 zł.
Projekt uchwały budżetowej był przedmiotem obrad poszczególnych
Komisji Rady Powiatu, które podobnie jak Regionalna Izba Obrachunkowa
w Rzeszowie zaopiniowały go pozytywnie.
- Powiat krośnieński wchodzi w 2011 r. z pakietem zadań dobrze
przygotowanych - podkreślił starosta Jan Juszczak. Zarząd szukał takich
rozwiązań, które są prorozwojowe dla powiatu, ale równocześnie niosą ze
sobą środki zewnętrzne. Taka filozofia przyświecała Zarządowi poprzedniej
kadencji do jednej złotówki powiatowej, dokładamy co najmniej jedną
złotówkę zewnętrzną, i taka koncepcja również przyświeca budżetowi na 2011
r. - powiedział starosta. Myślę, że te zadania duże, które zaplanowaliśmy, będą
zauważone i docenione, a równocześnie nie obciążą nadmiernie budżetu.
Jako Rada mamy dobrze przygotowany budżet, powinniśmy z optymizmem
wejść w ten rok i liczyć na to, że uda się jeszcze zrealizować inne zadania,
które nie zostały zapisane.
Starosta zwrócił się do radnych z prośbą o przyjęcie budżetu oraz
zaapelował o pomoc i współpracę.
Ewa Bukowiecka

Z obrad Rady Powiatu
Podczas V sesji radni przyjęli 10 uchwał między innymi w sprawach:
• wstąpienia do Rady nowego radnego. W związku z wygaśnięciem mandatu
Wiesława Argasińskiego na jego miejsce wstąpił kandydat z tej samej listy
Marek Bliżycki, który w wyborach uzyskał kolejno najwyższą liczbę głosów
oraz nie utracił prawa wybieralności,
• uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2011 r.,
• zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 r.,
• ustanowienia zasad przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki
sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym
oraz zasługi dla sportu,
• przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego
z organizacjami pozarządowymi.
Wszystkie uchwały przyjęto jednomyślnie.
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Z inicjatywy Agnieszki Zygarowicz, dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie,
23 lutego odbyło się spotkanie przedstawicieli Gminnych
Ośrodków Pomocy Społecznej z pracownikami
Powiatowego Urzędu Pracy.
Ideą spotkania było wypracowanie efektywnych
i rzeczywistych metod współpracy instytucji pomocy
społecznych z powiatowymi służbami zatrudnienia,
wymiana doświadczeń i nawiązanie ścisłych kontaktów.
- Poprzez dyskusję chcieliśmy zdiagnozować jak
wygląda współpraca i jakie są potrzeby w zakresie
realizacji projektów systemowych pomiędzy GOPS,
PCPR, a PUP w Krośnie - mówi dyr. Agnieszka
Zygarowicz. Naszym celem jest dążyć do poprawy
jakości funkcjonowania ośrodków pomocy i powiatowych
służb zatrudnienia, aby w przyszłości sprawniej
i efektywniej pomagać w aktywizacji osób bezrobotnych.
Wprawdzie podczas spotkania nie zapadły
kluczowe decyzje, ale zgodnie stwierdzono, że są one
potrzebne. Zaplanowano również termin kolejnego
spotkania na październik br., bowiem w tym miesiącu
składane są wnioski dotyczące projektów systemowych
na kolejny rok.

Mniej pieniędzy na walkę z bezrobociem
Zgodnie z ustawą budżetową na 2011 rok znacznie ograniczony został
plan finansowy Funduszu Pracy. Według podziału tych środków, na aktywne
formy walki z bezrobociem w powiecie krośnieńskim przeznaczono 4.042.884
zł (w ubiegłym roku była to kwota w wysokości 13.307.200 zł).
Powiatowa Rada Zatrudnienia w Krośnie na pierwszym w tym roku
posiedzeniu jednomyślnie przyjęła stanowisko wyrażające
kategoryczny sprzeciw w sprawie obniżenia kwot Funduszu Pracy na
2011 rok.
Tak drastyczne zmniejszenie środków (o ponad 70 procent) pociągnie
za sobą wiele negatywnych skutków, między innymi:
• zmniejszy ilość usług świadczonych na rzecz pracodawców i pracobiorców,
co ograniczy rozwój gospodarczy i spowoduje wzrost liczby bezrobotnych,
• zostanie ograniczone do minimum wspieranie poprzez dotacje i refundacje
powstawania nowych podmiotów gospodarczych, a także dodatkowych
miejsc pracy,
• z braku środków nie będą realizowane niektóre programy,
• zaniechane zostaną programy szkoleniowe dla osób bezrobotnych
i poszukujących pracy,
• osoby o najniższym statusie stracą możliwość korzystania ze wspieranego
zatrudnienia,
• zaniechanie większości działań aktywizacyjnych spowoduje, że Powiatowy
Urząd Pracy w Krośnie będzie postrzegany jako nieudolna i niewydolna
instytucja.
Przyznanie niższych środków w 2011 roku spowoduje zmniejszenie
liczby osób, które będą objęte aktywnymi formami aktywizacji zawodowej
bezrobotnych oraz doprowadzi do pogorszenia warunków wsparcia:
- prace interwencyjne - refundacja wynagrodzenia w roku bieżącym to 500 zł
(w 2010 r. wynosiła 650 zł),
- roboty publiczne refundacja wynagrodzenia 1 000 zł (w 2010 r. 1 300 zł)
- doposażenie utworzenia dodatkowych miejsc pracy kwota 12 000 zł na
utworzenie 1 miejsca pracy (w ubiegłym roku refundacja wynosiła 18 000 zł)
- dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej 12 000 zł (tj. o 6000 zł
mniej niż w roku 2010).
Skróceniu uległ również okres stażu, który obecnie nie może
przekroczyć 4 miesięcy. Ponadto dla sprawiedliwego podziału środków,
przyjęto zasadę, że pracodawca występujący o refundację prac
interwencyjnych lub doposażenie utworzenia dodatkowych miejsc pracy
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może otrzymać środki Funduszu Pracy na refundację miejsc pracy w liczbie
nie przekraczającej liczby zatrudnionych pracowników w dniu składania
wniosku w przeliczeniu na pełne etaty. W przypadku gdy wniosek składa
organizator, który nie jest pracodawcą (nie zatrudnia pracowników),
refundacja może dotyczyć utworzenia jednego miejsca pracy.
- Powyższe stanowisko przesłaliśmy do osób i instytucji mających wpływ
na kształtowanie polityki państwa w obszarze przeciwdziałania bezrobociu
z prośbą o podjęcie starań, które doprowadzą do odczuwalnego zwiększenia
środków Funduszu Pracy. Dawałoby to nadzieję na objęcie bezrobotnych
i innych osób korzystających z usług PUP w Krośnie pomocą na miarę potrzeb
i społecznych oczekiwań - podkreśla Andrzej Guzik, przewodniczący
Powiatowej Rady Zatrudnienia w Krośnie.
Ewa Bukowiecka

Wsparcie dla Zespołu
Powiat krośnieński przekaże 20 000 zł gminie Krosno z przeznaczeniem
na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem Powiatowego Zespołu ds.
Orzekania o Niepełnosprawności w Krośnie. Uchwałę w tej sprawie
jednogłośnie podjęli radni powiatu na sesji w dniu 31.01.br.
W ubiegłym roku przewodnicząca Zespołu Maria Jaracz zwróciła się
z prośbą do Zarządu Powiatu o zarezerwowanie środków w tegorocznym
budżecie i wsparcie finansowe jednostki.
Radni powiatu corocznie mają możliwość zapoznania się z sytuacją
Zespołu, gdyż przewodnicząca gości na sesjach składając sprawozdanie
z działalności jednostki i realizacji zadań. Jak sama przyznaje, rosnące z roku
na rok koszty utrzymania placówki nie znajdują pokrycia z przyznanych
środków z budżetu wojewody, dlatego tak ważne jest wsparcie ze strony
samorządów lokalnych.
- W tym roku z budżetu powiatu przekażemy 20 000 zł na potrzeby
Zespołu, tj. o 8000 zł więcej niż w roku ubiegłym - powiedział starosta Jan
Juszczak, omawiając projekt uchwały. Myślę, że jest to kwota, która
przynajmniej w części pokryje najpilniejsze wydatki, aczkolwiek zdaję sobie
sprawę, że potrzeby są znacznie większe.
Przyznane środki zostaną w całości przeznaczone na bieżące opłaty
związane z prowadzeniem placówki, głównie na czynsz i opłaty pocztowe.
Ewa Bukowiecka
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Planowane remonty dróg
Powiat krośnieński przygotowuje się w tym roku do realizacji dwóch
dużych, wielomilionowych inwestycji w gminach Jedlicze i Wojaszówka.
Pierwsze zadanie to przebudowa dróg powiatowych: SzebnieTarnowiec-Jedlicze-Potok; Jedlicze-Dobieszyn-Krosno; Chlebna-KopytowaFaliszówka. Będzie ono realizowane w trzech etapach.
I etap zakłada przebudowę dróg na długości 2715 m, poszerzenie drogi,
wykonanie wzmocnienia nawierzchni jezdni, umocnienie poboczy, budowę
chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej, a także budowę 4 zatok
autobusowych, 2 zatok postojowych, montaż barier energochłonnych
i przebudowę mostu na potoku Chlebianka.
II etap prac obejmuje wykonanie chodnika na długości 600 m, budowę
chodnika oraz poszerzenie nawierzchni jezdni.
W ramach III etapu zaplanowano przebudowę drogi na długości 3483 m,
poszerzenie jezdni wraz z utrwaleniem nawierzchni, wykonanie wzmocnienia
nawierzchni, budowę chodnika o długości 90 m, budowę barier
energochłonnych i modernizację 2 zatok autobusowych. Wykonawcą,
wyłonionym w drodze przetargu, jest konsorcjum firm: Rejon Budowy Dróg
i Mostów w Krośnie i Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych w Jaśle.

Spotkanie w sprawie drogi S-19

W dniu 14 stycznia 2011 r. w Starostwie Powiatowym w Krośnie odbyło się
spotkanie dotyczące budowy drogi ekspresowej S-19. Uczestniczyli w nim
parlamentarzyści województwa podkarpackiego, samorządowcy z powiatów
krośnieńskiego, rzeszowskiego, brzozowskiego i strzyżowskiego,
zainteresowani realizacją wspomnianej inwestycji.
Intencją spotkania, zorganizowanego z inicjatywy starosty krośnieńskiego Jana Juszczaka, było podjęcie wspólnych działań zmierzających do
przyspieszenia budowy strategicznego dla naszego regionu przedsięwzięcia
komunikacyjnego tj. budowy odcinka drogi ekspresowej Lutoryż - Barwinek.
O planach związanych z budową drogi ekspresowej S-19 mówiono od
kilku lat. Prowadzono konsultacje, spotkania z mieszkańcami oraz
przedstawicielami władz samorządowych. - Odbiór tych działań w społeczeństwie był pozytywny. Niosły one nadzieję, która pod koniec ubiegłego roku
została zburzona napływającymi informacjami w związku z rządowym planem
zmian w „Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 - 2015”, odsuwającym w czasie rozpoczęcie budowy drogi ekspresowej - przypomniał starosta
Jan Juszczak. Inwestycja została przesunięta do załącznika nr 2 wspomnianego Planu, co oznacza, że jej realizacja może się rozpocząć w bliżej
nieokreślonym czasie, nawet po 2020 r.
Obecny na spotkaniu Dariusz Kobosz, kierownik Zespołu ds. dróg
ekspresowych rzeszowskiego oddziału GDDKiA, szczegółowo omówił aktualny
harmonogram prac związanych z przygotowaniami do budowy drogi
ekspresowej. Przedstawił wybrany z siedmiu koncepcji optymalny wariant
rekomendowany przez rzeszowski oddział. Wybór był trudny ponieważ trasa
przebiega przez parki krajobrazowe i obszary chronione. Ostateczną decyzję
w kwestii rekomendacji wariantu do wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach ustalającej przebieg drogi, wyda GDDKiA
w Warszawie na podstawie analizy wykonanego przez projektanta Studium
Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego.
Budowa drogi ekspresowej to proces skomplikowany, który zależy od
wielu czynników, a także wymaga znaczących środków potrzebnych na
sfinansowanie tej inwestycji. Wartość zadania na odcinku Lutoryż - Barwinek
(około 83 km) oszacowano na dziś na ponad 11 mld zł. Inwestor zakłada, że
prace projektowe zakończą się do 2013 r.
Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele władz różnego szczebla
wyrazili zainteresowanie i poparcie działań zmierzających do utrzymania
w odpowiednim horyzoncie czasowym tego zadania. Zapewnienie o wsparciu
oraz pomocy ze strony podkarpackich parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości przesłał na ręce Starosty Krośnieńskiego nieobecny na spotkaniu
Wicemarszałek Sejmu RP Marek Kuchciński.
Zwieńczeniem spotkania jest przyjęcie Stanowiska w sprawie
przesunięcia inwestycji drogowej S-19 na odcinku Lutoryż-Barwinek-Granica
Państwa z załącznika 2 do załącznika 1a „Programu Budowy Dróg Krajowych
na lata 2011 - 2013”.
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Wartość zadania, które otrzyma dofinansowanie z RPO w wysokości
67,12 %, wynosi 5 587 339 zł.
Przebudowa drogi powiatowej Kobyle-Łęki Strzyżowskie-BratkówkaOdrzykoń to kolejne zadanie, które będzie realizowane na terenie gminy
Wojaszówka. Zakres prac obejmuje przebudowę drogi na długości 12 276 m,
poszerzenie jezdni, wykonanie wzmocnienia jezdni, budowę chodnika
i wyniesionego przejścia dla pieszych, przebudowę przepustów, wykonanie
zjazdów indywidualnych, utwardzenie i umocnienie poboczy.
Koszt inwestycji, po przetargu, wynosi 6 458 930 zł. Zadanie zostanie
dofinansowane z RPO w wysokości 66,08 % wartości całkowitej. Wykonawcą
prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych w Jaśle.
Umowy o dofinansowanie obydwu projektów w ramach RPO
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 podpisali starosta
krośnieński Jan Juszczak, wicestarosta Andrzej Guzik i skarbnik powiatu
Krystyna Kasza.
Realizacja projektów przyczyni się do poprawy funkcjonowania
komunikacji i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, a przez to do
podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej regionu - podkreślił starosta Jan
Juszczak. Rozbudowa i poprawa infrastruktury drogowej jest niezbędnym
warunkiem zmierzającym do rozwoju społeczno gospodarczego powiatu.
Prace drogowe rozpoczną się na przełomie marca i kwietnia, przy
sprzyjających warunkach atmosferycznych.
Ewa Bukowiecka

- Celem spotkania było omówienie kwestii związanej z budową drogi
ekspresowej w sposób bezpośredni i merytoryczny. Tak liczny udział
zaproszonych gości świadczy o tym, że jest duże zainteresowanie tym
tematem - powiedział na zakończenie starosta J. Juszczak. Wszystkie wypowiedzi i deklaracje, które usłyszeliśmy głównie ze strony parlamentarzystów
świadczą o tym, że będą wspierać nasze działania zmierzające do
przyspieszenia inwestycji.
Przyjęte w dniu 14 stycznia 2011 r. Stanowisko zostało przesłane do
Ministra Infrastruktury, Kancelarii Premiera RP, Wojewody Podkarpackiego,
Marszałka Województwa Podkarpackiego i GDDKiA w Warszawie.

STANOWISKO (fragment)
w sprawie przesunięcia inwestycji drogowej „S-19” na odcinku Lutoryż Barwinek - Granica Państwa, z załącznika 2 do załącznika 1a „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 -2015” z dnia 14 stycznia 2011 r.
W trosce o rozwój naszego regionu w imieniu mieszkańców województwa podkarpackiego wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec przesunięcia
w kolejny horyzont czasowy inwestycji drogowej „S-19”. Umieszczenie tego
zadania w zał. nr 2 w Programie Budowy Dróg Krajowych jest tożsame
z faktycznym jej odłożeniem na bliżej nieokreśloną przyszłość.
W wybór optymalnego wariantu przebiegu drogi „S-19” na terenie
naszego województwa zaangażowało się wiele podmiotów, głównie samorządy
wszystkich szczebli, widząc w realizacji tego przedsięwzięcia szansę rozwoju
naszego regionu. Dlatego nie wolno dopuścić do zmarnowania społecznej
akceptacji i zaangażowania. Nie można zawieść zaufania mieszkańców
Podkarpacia odstępując od tak nagłośnionej, a zarazem strategicznej
infrastrukturalnej inwestycji. Budowa drogi ekspresowej „S-19” pozwoliłaby na
zniwelowanie dotychczasowych dysproporcji między regionami, dlatego
również sprzeciwiamy się dalszej marginalizacji gospodarczej, ekonomicznej
i społecznej naszego województwa.
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Mniszchowie - promocja książki
Niebawem ukaże się kolejny, szósty już, tom
cyklu Biblioteki Dukielskiej „Mecenat kulturalny
Jerzego Augusta Wandalina Mniszcha w Dukli”,
autorstwa Aleksandry Żółkoś - kustosza Muzeum
Historycznego - Pałac w Dukli. Książka zostanie
wydana dzięki współpracy Gminy Dukla i Muzeum,
a przygotowanie do druku wzięło na siebie
wydawnictwo RUTHENUS.
Praca ta przybliża działalność mecenasowską magnackiego rodu Mniszchów w Dukli.
O znaczeniu i roli historycznej, a także architekturze
miasta, w dużej mierze zdecydował ostatni
sukcesor linii dukielskiej Mniszchów Jerzy August
Wandalin, marszałek nadworny koronny, generalny
starosta wielkopolski, kasztelan krakowski,
znacząca osobistość okresu epoki saskiej i części
czasów stanisławowskich. To za jego sprawą i jego
żony Marii Amalii z Brhlów (córki Henryka Brhla,
ministra skarbu na dworze Augusta III) Dukla w II
połowie XVIII wieku przeżywała swój okres
świetności. Ich rezydencja pełniła rolę ważnego
ośrodka kulturalnego w ówczesnej Polsce.
Mniszchowie wpisali Duklę na karty historii sztuki,
architektury, ogrodnictwa, teatru i bibliotek polskich.
W kręgu mecenatu kulturalnego Mniszchów
powstały wspaniałe fundacje sakralne w Dukli.
Należą do nich obiekty związane z kultem św. Jana
z Dukli oraz rokokowy kościół pw. św. Marii
Magdaleny, nazywany przez historyków sztuki
perłą rokoka. W tej świątyni znajduje się niezwykły

pomnik nagrobny Amalii z Brhlów Mniszchowej,
uznany przez Emmanuela Swieykowskiego,
historyka sztuki za najwyższy wyraz artyzmu.
W pierwszym rozdziale autorka nakreśliła
losy Dukli przed i za Mniszchów, poruszając różne
aspekty dziejów tego miasta. Należy ono do starych
historycznych miast, było i jest przedmiotem
zainteresowania wielu badaczy, o czym świadczy
bogata literatura.
Drugi rozdział poświęcony jest linii dukielskiej
Mniszchów, ze szczególnym uwzględnieniem
ostatniego sukcesora Jerzego Augusta Wandalina
Mniszcha.
Ostatni trzeci rozdział, dotyczący działalności
mecenasowskiej Jerzego Mniszcha, stanowi
największą część pracy. Opisane są w nim najważniejsze przedsięwzięcia Mniszcha w obrębie jego
mecenatu, począwszy od nawiązania do tradycji
rodzinnych tego rodu, przez ukształtowanie się ich
siedziby w Dukli i przedstawienie występujących
w niej historycznych kolekcji szkieł artystycznych,
obrazów, zbiorów bibliotecznych oraz powstania
ogrodu i teatru do przeprowadzonych przez nich
zmian architektonicznych na terenie Dukli swego
miasta rezydencjonalnego.
Książka oparta została na obszernej bazie
źródłowej i opracowaniach historycznych. Podstawę stanowiły rękopisy z archiwum Mniszchów
rozproszone w archiwach i bibliotekach w Polsce,
a także literatura pamiętnikarska i historyczna.

Zebranie całego materiału bibliograficznego
wymagało bardzo żmudnej kwerendy w wielu
palcówkach bibliotecznych i muzealnych, ale jak
sądzę efekt końcowy był tego wart, gdyż powstała
książka ukazująca czytelnikowi wiele do tej pory
nieznanych lub mało znanych faktów z okresu
największej świetności Dukli w XVIII wieku.
Waldemar Półchłopek

SZLAK NAFTOWY W FOTOGRAFII MICHAŁA CZEKAŃSKIEGO
Pod takim tytułem w Muzeum Historycznym Pałac w Dukli można
oglądać wystawę fotografika Michała Czekańskiego. Wystawa powstała dzięki
umowie partnerskiej pomiędzy Lokalną Organizacją Turystyczną “Beskid Niski”,
a Pomaturalnym Studium Animatorów Kultury i Bibliotekarstwa w Krośnie.
Finalne przygotowanie wystawy zajęło prawie 2 lata. W tym czasie
zorganizowano kilka wyjazdów z sesjami zdjęciowymi w Polsce i na Ukrainie,
a także odbyto szereg spotkań i konsultacji. Konsultanem artystycznym
wystawy została Urszula Chmiel.
Wystawa składa się z 35 plansz o wymiarach 100x70 cm i liczy 108
wyselekcjonowanych z prawie 900 wykonanych fotografii, na których artysta
uwiecznił w głównej mierze obiekty i urządzenia naftowe związane z historią
eksploatacji i przetwórswa oleju skalnego w kolebce przemysłu naftowego,
które ocalawszy przed naporem najnowszych technologii oraz transformacji
społeczno-gospodarczej ostatniego dwudziestolecia jawią się cennymi
pamiątkami epoki “galicyjskiej gorączki naftowej” końca XIX i początku XX
wieku. Artystyczna wrażliwość autora zdjęć nie pominęła także innych,
determinujących unikalny charakter krajobrazu terenów, przez które wiedzie
Szlak Naftowy, elementów jak zabytki architektury sakralnej i świeckiej

6

przeplatających się tu kultur, czy wreszcie niepowtarzalnych zasobów
przyrodniczych.
Wszystkie te skrzętnie artystycznie powiązane ze sobą elementy tworzą
harmonijną kompozycję z zamiarem skłaniania widza do refleksji nad okazałym
i niepowtarzalnym wkładem byłej Galicji i Podkarpacia w ogólnoświatowe
dziedzictwo tradycji wydobycia, eksploatacji i przetwórstwa “oleju skalnego”.
Ów niepowtarzalny dorobek, dzieląc los starych obiektów i urządzeń, z dnia na
dzień kończących swój żywot i znikających na zawsze z naszego krajobrazu,
pogrąża się powoli we mgle ludzkiego zapomnienia. Eksponowane na wystawie
fotografie utrzymane są w jednakowej konwencji czarno-białej, co pozwala na
zachowanie spójności tematu i jednakowego wrażenia ogólnego. Charakter
fotografii doskonale koresponduje z pojęciami “olej skalny” czy “nafta”,
wyraziście podkreślając ich treść i styl.
Wcześniejsze sukcesy stworzonego przez Lokalną Organizację
Turystyczna “Beskid Niski” transgranicznego produktu turystycznego “Szlak
Naftowy” (certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej na najlepszy produkt
turystyczny roku 2005 na Międzynarodowych Targach Turystycznych
w Warszawie i wyróżnienie dla filmu “Szlak Naftowy” na Przeglądzie Filmów
Turystycznych i Krajoznawczych na Międzynarodowych Targach Turystycznych
w Poznaniu w roku 2006) pozwalają żywić nadzieję, że jego prezentacja PT.
Zwiedzającym wystawę przyczyni się do wzrostu ich zainteresowania istotną
dla społeczno-gospodarczego rozwoju naszego regionu historią, tradycją i rolą
przemysłu naftowego oraz znaczeniem pokaźnego intelektualnego
i materialnego dorobku pokoleń polskich naftowców, w znakomitej swej części
tutaj rodzinnymi korzeniami tkwiących, dla światowej tradycji industrialnej.
Wszystkim PT. Zwiedzającym naszą wystawę życzymy miłych
odczuć i wielu niezapomnianych wrażeń, gorąco zachęcając do podjęcia
osobistych dłuższych wypraw bądź krótkich wędrówek po urokliwych
trasach Szlaku Naftowego, gdzie jeszcze tu i ówdzie wśród niepowtarzalnych zasobów podkarpackiej przyrody dzielnie tkwią na swoich posterunkach wysłużone i dobrze temu regionowi zasłużone ostańce po “galicyjskiej gorączce naftowej” w postaci obiektów i urządzeń eksploatacyjnowydobywczych, które Michał Czekański - młody, wrażliwy adept sztuki
fotografowania stara się przywracać uwadze i pamięci goniących sukces
współczesnych.
Stanisław Roman - kustosz wystawy
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II
10 lutego 2011 roku już po raz drugi w Zespole Szkół w Korczynie odbył
się Konkurs Recytatorski Twórczości ks. Jana Twardowskiego. Jego
pomysłodawcą i głównym organizatorem był ks. Michał Kozak.
Patronat honorowy nad konkursem objęli: starosta powiatu
krośnieńskiego - Jan Juszczak, wójt gminy Korczyna - Jan Zych oraz
kustosz Sanktuarium Św. Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara, proboszcz
parafii w Korczynie ks. Edward Sznaj.
Szkoły z terenu powiatu krośnieńskiego swoich reprezentantów wyłoniły
podczas eliminacji szkolnych, ponieważ, zgodnie z regulaminem, każda z nich
mogła zgłosić do finału jednego uczestnika. Ostatecznie w konkursie w dwóch
kategoriach wiekowych szkoły podstawowe i gimnazja prezentowało się 32
recytatorów.
Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym
w Korczynie, podczas której homilię wygłosił ks. Zbigniew Suchy - redaktor
naczelny tygodnika Niedziela przemyska .
Następnie uczestnicy konkursu wraz z opiekunami spotkali się
w budynku Zespołu Szkół w Korczynie. Tu gospodarz spotkania - dyrektor
Zespołu Szkół w Korczynie - Artur Stodolak powitał zaproszonych gości,
a szczególnie gorąco dzieci i młodzież biorących udział w konkursowych
zmaganiach. Już na wstępie pogratulował wszystkim zwycięstwa, które
przyniósł sam kontakt z twórczością ks. Jana Twardowskiego. Powiedział:
Ksiądz Jan Twardowski wielokrotnie podkreślał, że głównym celem jego
pisarstwa jest pozyskanie ludzkiego serca. Popularność jego poezji wśród
odbiorców i dzisiejsze spotkanie jest dowodem, że ta sztuka mu się udała.
Kolejno nastąpiła właściwa część konkursu. Wystąpienia dzieci
i młodzieży były pełne ekspresji, radości i autentyczności. Dowodziły, że
obecna w całej twórczości księdza Twardowskiego dziecięca ufność, świat
piękny, acz nieskomplikowany, bogactwo zawarte w przedmiotach i zdarzeniach dnia codziennego, są im bliskie.
Komisja konkursowa, w skład której weszli: ks. Zbigniew Suchy, Maria
Myćka, Monika Maciewicz, Henryka Zych - Prajsnar oraz Dorota Półchłopek
- Pleban wyłoniła laureatów zmagań.
W kategorii szkoła podstawowa: I miejsce - Izabela Rachwał
z Krościenka Wyżnego, II miejsce - Bartek Piwowar z Krasnej , III miejsce Martyna Zawalska z Korczyny.

W kategorii gimnazjum: I miejsce Karolina Zając z Korczyny, II miejsce Piotr Szubra z Iwonicza Zdroju, III miejsce - Jaworski Piotr z Odrzykonia oraz
wyróżnienia dla: Patrycji Trzaski z Królika Polskiego i Magdaleny Zając
z Krościenka Wyżnego.
Laureatom nagrody wręczali:
wicestarosta powiatu krośnieńskiego
Andrzej Guzik, wójt gminy Korczyna Jan Zych oraz proboszcz parafii
w Korczynie ks. Edward Sznaj.
Organizatorzy konkursu pragną
podziękować fundatorom nagród książkowych: staroście powiatu krośnieńskiego - Janowi Juszczakowi, wójtowi
gminy Korczyna - Janowi Zychowi,
ks. Edwardowi Sznajowi proboszczowi
parafii w Korczynie oraz sponsorom.

Konkurs w stylu retro
8 lutego 2011 roku w Równem odbył się
I Powiatowy Przegląd Piosenki pod hasłem
„Ocalmy od zapomnienia”. Organizatorem i pomysłodawcą konkursu była Marzena Rygiel nauczyciel muzyki w Zespole Szkół Publicznych
w Równem. Starostwo powiatowe zaś tę imprezę
muzyczną objęło swym patronatem i ufundowało
nagrody. Uczestnicy mieli za zadanie przygotować
i wykonać utwory pochodzące z lat 60. 70. lub 80.
Celem konkursu było przypomnienie i popularyzowanie polskich piosenek, które największe trumfy
święciły w minionym - XX wieku. Do rywalizacji
przystąpiła ogromna, jak na pierwszy przegląd,
ilość wykonawców, bo na scenie rówieńskiego
Domu Ludowego pojawiło się aż 70 uczniów,
z 20 szkół naszego powiatu. Rywalizowali oni
w następujących kategoriach: klasy I - III SP, klasy
IV - VI SP, klasy I - III Gimnazjum oraz klasy I - III
szkół ponadgimnazjalnych. Imprezę prowadziła
absolwentka ZSP w Równem i niejednokrotna
zwyciężczyni podobnych przeglądów - Ania
Rygiel. Rolę operatora dźwięku znakomicie pełnił
uczeń klasy III gimnazjum - Marcin Bogacz.
Konkurs uświetnił swą obecnością wicestarosta
powiatu krośnieńskiego Andrzej Guzik. W lożach
jurorskich zasiedli: Grażyna Ostrowska,
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Wyróżnienie - II stopnia - Anna Kogut - Iwla
Kategoria IV - klasy I - III Szkół Ponadgimnazjalnych
Miejsce I - Katarzyna Chorzępa - Michalicki Zespół
Małgorzata Walaszczyk - Faryj oraz Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Bronisława
Radosław Zięba, którzy po wysłuchaniu Markiewicza w Miejscu Piastowym
wszystkich wokalistów, postanowili nagrodzić Grand Prix - Natalia Niedziela -Zespół Szkół
następujące osoby:
Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu.
Kategoria I - klasy I - III SP
Mamy nadzieję, że impreza ta z biegiem czasu
Miejsce I - Patrycja Ozimina - Sieniawa
stanie się jednym z ważniejszych wydarzeń
Miejsce II - Alicja Menet - Iwonicz
muzycznych w powiecie krośnieńskim, już teraz
Miejsce III - Emilia Zając
z niecierpliwością czekamy na kolejne edycje.
Kategoria II - klasy IV - VI SP
Miejsce I - Michał Kondyjowski - Sieniawa
Aneta Cyran - Zespół Szkół w Równem
Miejsce II - Aleksandra Lidwin - Potok
Miejsce III - Wiktoria Urban - Łężany
Wyróżnienie - Aleksandra Bogaczyk - Równe
Wiktoria Polak - Łężany
Weronika Wiernasz
Kategoria III - klasy I - III Gimnazjum
Miejsce I - Paulina Patla - Lubatówka
Miejsce II - Joanna Buryła - SSM - Krosno
Miejsce III - Magdalena Klimkiewicz
Miejsce III - Karol Jakieła - Lubatowa
Wyróżnienie - I stopnia - Natalia Ślusarczyk Targowiska
Wyróżnienie - I stopnia - Karolina Cetnarska Rymanów
Wyróżnienie - II stopnia - Agnieszka Brzana Lubatówka
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GALA SPORTU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO
24 lutego ogłoszono wyniki X plebiscytu na Najpopularniejszego
Sportowca, Trenera i Działacza Powiatu Krośnieńskiego w 2010 r.
Plebiscyt zorganizowało Starostwo Powiatowe w Krośnie, 10 urzędów
gminnych i tygodnik „Nowe Podkarpacie”. Gala wręczenia statuetek odbyła
się w nowej hali sportowej MOSiR w Dukli.
15. osobowa Kapituła na czele z Andrzejem Krężałekiem,
przewodniczącym Rady Powiatu, wytypowała osoby, które mają na swym
koncie sportowe sukcesy i osiągnięcia. Dzięki temu sympatycy sportu mogli
głosować na swoich faworytów poprzez kupony drukowane w Tygodniku
„Nowe Podkarpacie”, dwumiesięczniku „Nasz Powiat” i wysyłając SMS-y. To
oni decydowali kto otrzyma ten zaszczytny tytuł, który dotyczy popularności
i w dużej mierze zależy od środowiska, w którym nominowany mieszka lub
działa.
Jubileuszowy plebiscyt zdominowała piłka nożna. Najpopularniejszym
trenerem powiatu krośnieńskiego w roku 2010 został Mirosław Kalita, trener
piłki nożnej, który z drużyną seniorów LUKS Partyzant Mal - Bud Targowiska,
w sezonie 2009/2010 awansował do III ligi. Spośród działaczy największą
ilość głosów zdobył Paweł Malinowski, główny sponsor III ligowej drużyny
LUKS Partyzant Mal- Bud Targowiska. Z klubem współpracuje od 2004 roku
i dzięki jego zaangażowaniu drużyna odnosi sukcesy. Wśród sportowców
zwyciężył Sławomir Peszko, piłkarz, mistrz Polski i zdobywca Super Pucharu
Polski z Lechem Poznań, od stycznia gra w FC Koeln w Niemczech. Kolejne
miejsca zajęli:
2. Łukasz Zych - LUKS Partyzant Mal - Bud Targowiska, piłka nożna
3. Mateusz Krawczyk - LUKS Partyzant Mal - Bud Targowiska, piłka nożna
4. Radosław Durał - MTB Rymanów, kolarstwo górskie
5. Kamil Walaszczyk - Resovia Rzeszów, piłka nożna
Po raz kolejny Starosta Krośnieński postanowił uhonorować
najlepszych sportowców. Wybór tych zawodników pozostawił Kapitule
Plebiscytu, która przyznała aż 5 nagród.
Najlepszym sportowcem roku 2010 została
Ewelina Marcisz, debiutantka w Pucharze
Świata, złota medalistka
MP juniorek na 5 km,
brązowa medalistka w MP
seniorek na 5 km, srebrna
medalistka w sprincie
juniorek w Szwecji.
W imieniu utalentowanej
zawodniczki nagrodę
odebrali rodzice, ponieważ Ewelina przebywa na
MŚ w Oslo.
Kolejni sportowcy
wyróżnieni przez Kapitułę:
2. Sławomir Peszko
3. Kamil Walaszczyk
4. Filip Muszyński
5. Patryk Jakieła
Zwycięzcy oprócz
nagród rzeczowych, kwiatów otrzymali statuetki,
które wykonał artysta
rzeźbiarz Andrzej Samborowski - Zajdel.
Jubileuszowy plebiscyt skłaniał do wspom-

nień i refleksji. Miłym akcentem było przypomnienie historii wszystkich
poprzednich edycji wraz z prezentacją multimedialną. Był także okazją do
wyróżnienia inicjatora organizacji powiatowego święta sportu w powiecie
krośnieńskim, którym jest Kazimierz Krężałek. Pamiątkową statuetkę
pomysłodawcy wręczyli starosta Jan Juszczak i przewodniczący Rady
Powiatu Andrzej Krężałek.
Tegoroczny finał obfitował w niespodzianki i nagrody. Kolejną przyznał
Starosta Krośnieński dla Jerzego Kalety, jednego z najbardziej
zaangażowanych działaczy i trenerów, który od 12 lat organizuje turnieje
rodzinne w tenisie stołowym i piłce siatkowej. Podziękowania wraz
z gratulacjami przekazał na ręce zasłużonego działacza starosta Jan
Juszczak.
Dodatkowe nagrody dla sportowców, działaczy i trenerów przekazał
wiceprzewodniczący Sejmiku Woj. Podkarpackiego Dariusz Sobieraj oraz
Edward Nowak, dyr. oddziału PKO BP w Krośnie - sponsor imprezy.
Uroczystość podsumowali gospodarze tegorocznego plebiscytu
starosta krośnieński Jan Juszczak i burmistrz Dukli Marek Górak. - Po raz 10.
Powiat Krośnieński zorganizował uroczystą galę by pokazać najbardziej
popularnych sportowców, trenerów i działaczy. By się nimi radować
i podziękować im za to co robią dla powiatowego sportu - powiedział starosta.
Dziękuję tym wszystkim, którzy uświetnili nasze święto, a przede wszystkim
gratuluję zawodnikom i życzę kolejnych sukcesów. Myślę, że był to najlepszy
plebiscyt zarówno pod względem organizacyjnym jak i nominowanych
zawodników - podkreślił Jan Juszczak.
Atrakcją wieczoru były występy zespołów tanecznych, wokalnych
i muzycznych. Uroczystości towarzyszyła Orkiestra Dęta z Krościenka
Wyżnego pod batutą Macieja Filara.
Imprezę prowadziły Grażyna Ostrowska i Małgorzata Walaszczyk Faryj.
Ewa Bukowiecka
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WSPOMNIENIA Z SYBIRU
Jako kilkuletnia dziewczynka przeszła przez piekło Sybiru. Dziś, po 70
latach te wspomnienia wciąż są żywe i bolesne. To była swoista walka
o przetrwanie, zachowanie polskości i marzenia. Romana Zoła swoją
gehenną, która naznaczyła jej dalsze życie, postanowiła podzielić się
z naszymi czytelnikami, aby kolejne pokolenia poznały prawdę o Golgocie
Wschodu i ocaliły je od zapomnienia.
W roku bieżącym mija 71. rocznica wybuchu II Wojny Światowej oraz
70. rocznica masowych deportacji Polaków do Związku Radzieckiego.
Aktem Ribbentrop Mołotow z sierpnia 1939 r. obaj najeźdźcy dokonali
czwartego rozbioru Polski. Pierwszego września 1939 r. napadły na nasz kraj
Niemcy, a 17 września tego roku Związek Radziecki.
Na ziemiach wschodniej Polski zaczęły się masowe deportacje
Polaków do obozów pracy lub zagłady znajdujących się na terenach
północnych i wschodnich Związku Radzieckiego oraz w Kazachstanie
i Kirgistanie. Wywózki dostarczały bezpłatną siłę roboczą dla Związku
Radzieckiego oraz powodowały eksterminację części naszego narodu.
Zima roku 1939/40 była bardzo ostra. Wywózki pojedynczych rodzin
z zajętych 17 września ziem polskich trwały od pierwszych dni wojny, ale
masowe deportacje zaczęły się od pierwszej wywózki z dnia 10 lutego 1940
roku, drugiej 13 kwietnia, trzeciej na przełomie czerwca i lipca 1940 r. i czwartej
z czerwca 1941 roku.
10 lutego w nocy do domów i dworków zadudniły do drzwi i okien ciężkie
uderzenia enkawudzistów. Przestraszone, wyrwane ze snu dzieci płakały,
a matki nie wiedziały w co ręce włożyć, aby zabrać najbardziej potrzebne
rzeczy. Od życzliwości żołnierzy zależało co można było zabrać.
Moja mama miała 15 minut na spakowanie rzeczy. 13-letnia siostra
była bardziej przytomna: bierz mamo złoto, ubieraj na siebie jak najwięcej
rzeczy, ile tylko dasz radę. Żołnierze krzyczeli: szybciej, szybciej, po co ci te
rzeczy, u nas jest wszystkiego dużo, dostaniesz za darmo, u nas wszystko
jest. Pościel w węzełkach, ubrania, trochę żywności, ot i cały dobytek na 6 lat.
Konie dysząc pod ciężarem coraz to nowych „brańców” wlokły się na stację.
A tu po długim oczekiwaniu zaczął się załadunek do bydlęcych wagonów.
Zaduch, smród, zimno, brak ciepłej strawy powodował już na początku drogi
śmierć starców i dzieci. Ich trupy po otwarciu drzwi wagonów wyrzucano
wzdłuż torów. Kto ich zliczy i określi miejsca pochówku? Choroby nękały
więźniów (ja cudem przeżyłam zapalenie płuc). Po trzech tygodniach
dotarliśmy do miejsca przeznaczenia. Rozmieszczono nas w barakach,
w których było zimno, wybite okienka, mrowie myszy, no i nieprzebrane ilości
pluskiew pazernych na naszą krew.
Najbardziej we znaki dawał się chłód i głód. Nikt z nas nie był
przygotowany na 50-cio stopniowe mrozy. Walonki i kufajki, odpowiednie
czapki i chusty były tak samo niedostępne jak chleb. Na początku wymieniano
te dobra za polskie ubrania. Kiedy było ciepło, myśli krążyły bezustannie wokół
jedzenia. Najgorzej było w zimie i na wiosnę. Brak wszystkiego chleba, mąki,
kaszy i znikąd nie można było tego zdobyć. Pracować trzeba było wytrwale,
wyrabiać normę a o jedzenie troszczyć się samemu. Za wypracowaną normę
przysługiwało 400 gram czerstwego chleba. Moja 13-letnia siostra skarżyła się
nadzorcy, że jest głodna i nie ma dobrego obuwia, więc jak ma jechać wołami
po słomę w step. Usłyszała: nic nie szkodzi, nie zdechniesz.
Świętem w wiosce był czas, gdy padł byk. Pamiętam upalny dzień
nadchodzącego lata. Ludzie wyczerpani głodem leżeli na pryczach
w lepiankach. Nagle krzyk: zdechł byk, dają mięso! Mojej mamie przypadł
w udziale kawałek skóry z byka. Do dziś pamiętam smak tego jedzenia. Mimo
długiego gotowania skóra była jak guma, nadawała się do żucia, ale nie do
jedzenia.
W zimie, pamiętam, chłopak gospodyni, u której mieszkałyśmy, ukradł
kota a potem z moją mamą usiłowali go powiesić. To było straszne. Jednak
liczyło się tylko jedzenie, które było bardzo dobre. W czasie dużego głodu cała
wioska żywiła się łuskami z kaszy jaglanej, z tych szeleszczących łusek mama
usiłowała upiec placki. Moczyła je w wodzie i jakoś się trzymały razem, ale jak
woda wyparowała przy pieczeniu, łuski znów robiły się twarde. Po zjedzeniu
takich „frykasów” cały przewód pokarmowy krwawił.
O jedzenie było trudno, bo tubylcy też go nie mieli. Lato to był czas
„obfitości”, rosła lebioda, z której mama gotowała zupę, dzieci i starsi
dokarmiali się „poślonem” (taka nieduża roślina z owocami podobnymi do
borówek), w lesie można było znaleźć słodki korzeń (nie pamiętam jak się
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nazywał), który się żuło i wysysało słodycz. W lecie można było upolować
susła, który żyje w głębokiej norze z wieloma otworami. Złapać to zwierzątko
nie było łatwo, bo trzeba było przynieść na step co najmniej dwa wiadra wody,
no i trzeba było umiejętnie go upolować.
W najgorszej sytuacji była moja mama, która bała się że umrę i jedzenie
dzieliła na równe trzy części. Siostra moja ciężko pracowała i uważała
słusznie, że jej więcej się należy. Mama tłumaczyła: Jańciu, ona umrze, bo nie
ma z czego się rozwijać, ale rozgoryczona siostra powtarzała, że jej należy się
więcej. Biedna, z tego głodu i pracy przeszła kurzą ślepotę, szkorbut, cyngę
i inne. Wyrośnięta fizycznie pomimo dziecięcego wieku musiała pracować jak
dorosła.
Moja pamięć, choć już wyblakła przez 50 lat milczenia pokrywa się
zupełnie z treścią listu pisanego z Syberii przez nieznaną mi Hankę do rodziny
Kosków, zamieszkałych po wojnie w Krośnie. List z dnia 25 lutego 1941 roku
zamieszczam poniżej. Warto jeszcze wspomnieć o sposobie zdobywania
opału na zimę. Przez całe lato należało zabiegać o opał. Do moich
obowiązków należało zbieranie „kiziaku”, tj. wyschniętych na słońcu
zwierzęcych odchodów. Krążyłam z dużym workiem przez cały dzień po
stepie. Nigdzie się nie śpieszyłam, w domu nikogo nie było. Z powodu
nieumiejętności wymawiania spółgłoski „r” byłam często wyśmiewana przez
Rosjan. Zbierając kiziak przez dwa dni nauczyłam się poprawnie mówić.
W poszukiwaniu lepszych warunków do życia mama uciekła z nami do
miasta Martuka. Tu została zatrudniona w szwalni, w której szyto wojskowe
ubrania. Za pracę dostawała miskę zupy zwanej „kandzior”, bardzo wodnistej,
którą dzieliła się ze mną. Siostra pracowała jako salowa w szpitalu zakaźnym
(tyfus, czerwonka), gdzie była duża śmiertelność. Niedokończone zupy przez
zmarłych siostra zlewała do czajnika i w tajemnicy podawała mi przez okno.
Oczekiwanie przeciągało się, a personel szpitala wypędzał mnie z kąta,
w którym siedziałam, oczywiście zawsze wracałam ponownie. Dziwne, ale nikt
z nas nie chorował po tym „dokarmianiu”.
Jeszcze pragnę wspomnieć o dzieciach tam osieroconych, które
znalazły się w Domach Dziecka. Ich los był o wiele gorszy od cierpień dzieci
mających kogoś bliskiego. Mówiono im: waszą matką jest Rosja, a ojcem
Stalin. O stanie opieki tych „rodziców” najlepiej świadczy opis ks. Józefa
Janusa S.J. zamieszczony w Tygodniku Katolickim 14 lutego 1953 roku,
świeżo po wojnie. Opisuje tam sierociniec w Karkin-Batasz (Uzbekistan), po
uzbecku zwany doliną śmierci. Długie lepianki wyschnięte w słońcu służyły za
pomieszczenie dla dzieci. Tyfus, malaria, czerwonka i szkorbut każdego dnia
zbierały żniwo. Nie wiadomo ile było tam dzieci, ale takich, które jeszcze
trzymały się na nogach było ok. 40. Ks. Józef Janus S.J. pisał: Jestem
twardym człowiekiem. Nie płakałem, gdy mnie bito i na śmierć skazywano. Nie
płakałem w więzieniu. Nie płakałem grzebiąc własnych najbliższych- nawet
własnego ojca. A pogrzebów sam już odprawiłem ponad 700. Wówczas
jednak nie wytrzymałem, choć miałem na sobie mundur żołnierski. Stanęło
bowiem wśród nas 40 zawszonych szkieletów. Żywe trupki. Jedne
wyschnięte, drugie opuchnięte, wszystkie pokryte wrzodami (cyngiawitaminozy). Patrzyły szklanymi, zaropiałymi oczami. Uśmiechały się
spalonymi wargami, zza których wyglądały bezzębne, owrzodziałe dziąsła.
Śmierć zionęła od nich...na tle bezkresnej pustyni, wśród żmij , skorpionów,
falangi malarycznych moskitów, te bose, półnagie dzieci w swej bezsile
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i niewinności mroziły krew w żyłach. Kiedy zachrypłymi, obolałymi głosami te
żywe, tak straszliwie przez życie skrzywdzone trupki zaczęły śpiewać „Z trudu
naszego i bólu Polska powstanie, by żyć” ktoś szepnął za mną jakimś
niesamowitym szeptem: „Jezus Maria!”. Gryzłem wargi do krwi, lecz nie
wytrzymałem. Rozpłakałem się w głos. Nikt zresztą nie wytrzymał i nikt się
tego nie wstydził.
Część tych dzieci po wojnie wracała transportami do Polski, prostą
drogą, inne z różnych sierocińców wracały do ojczyzny z wojskiem Andersa,
wydłużoną drogą przez Indie, Afrykę, Australię, Kanadę itp. Taką drogę odbyły
nasze sybiraczki Irena Górska i Emma Janas. Ci, o których nikt się nie
upomniał znaleźli nowe ojczyzny i tam zdobywali wykształcenie i zawód.
Założyli rodziny. Pamiętają o przeszłości i spotykają się na wspólnych
zjazdach. Koniec wojny był dla Polaków wielką radością, znowu zaczęło się
długie oczekiwanie na powrót, który odbywał się etapami. Najpierw transporty
Polaków na Ukrainę 1943 roku. Tu znowu czekał nas głód, choroby, zimno
,niewygody. Na różne choroby na Ukrainie zmarło bardzo dużo Polaków.
Sama cudem przeżyłam tyfus brzuszny bez lekarstw w skrajnie trudnych
warunkach. Wreszcie wyjazd do Polski. Czekałam niecierpliwie kiedy Ją
zobaczę. W opowieściach mamy była piękna, zielona, dostatnia i wolna.
Wracałyśmy do Kraju nie wiedząc, że na stacji stoją wagony z następnymi
nieszczęśnikami, którzy jechali na nasze miejsca lub do obozów pracy. Nowe
życie w Polsce, choć biedne i trudne-zwłaszcza dla tych, których dobytek
pozostał na wschodzie, wydawało się dostatnie i radosne. Był chleb, ziemniaki
i mleko, same rarytasy.
Czas płynął, pobytem w ZSRR nie należało się „chwalić”. Traumatyczne
wspomnienia opowiadane w domu kończyły się obfitymi łzami. Z latami coraz
rzadziej wracałyśmy do tych wspomnień.. Początkowo pisane listy do
życzliwych nam Rosjan nie dochodziły, z czasem zacierały się w pamięci
adresy i nazwiska tych osób, którym mama i siostra obiecały opisać życie
w Polsce.
Początkowo wrogie nastawienie do „polskich panów” powoli zmieniało
się we współczucie i pomoc, a w chwili naszego wyjazdu w żal i zazdrość .
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Kochana ciociu!

List od Cioci otrzymałyśmy i zaraz odpisuję. Pytałyśmy się w liście do
Haczelskiej co się z ciocią dzieje, odpisała nam, że Ciocia wyjechała
w niewiadomym kierunku.
Koło nas nic nowego. Mamusia pracuje, jest uborszycą, czyli stróżową
w kantorze. Pracuje ciężko od rana aż do późnej nocy, pali w piecach, szoruje
podłogi itd. Ja teraz na razie nic nie robię, tylko to co w domu, ale cały dzień
mam zakrzętaninę. To rano wodę trzeba grzać, to po mleko, obiad ugotować
(naturalnie jak jest z czego), szoruję, piorę i łatam. Tak od rana do wieczora.
U nas mrozy są wielkie, 500 albo więcej i do tego ciągłe wiatry stepowe. Palić
też nie mamy czym, czasem idziemy w nocy, to coś ściągniemy ale nawet nie
ma już co, bo wszystko jest już porozbierane. Głód chyba to najwięcej
dokucza, od Nowego Roku dali po kilka razy mąki i chleba i na tym koniec. Nasi
ludzie już puchną z głodu, a wiele, a najwięcej młodych poumierało. Może
Ciocia znała lekarza Litwinowicza, był dawniej lekarzem miejskim we Lwowie,
też umarł z głodu. Dużo widziałam śmierci, bo trzy osoby umarły
z naszej kwatery. Nawet mieszkałyśmy z jedną, która umarła na tyfus, ale Bóg
dał, że nie zaraziłyśmy się. Żeby tylko ta okropna zima przeminęła, a może
wiosna przyniesie nam coś nowego. Nie ma Ciocia pojęcia z jaką
niecierpliwością czekamy na wszelkie wiadomości ze świata i zawsze
czekamy z nadzieją w sercu żeby coś nowego zaszło, na co z utęsknieniem
czekamy. Najgorsze, że jeść nie mamy co, czy Ciocia wierzy, że pieczemy
placki z grysu i jemy i to nawet jest drogie, wiadro kosztuje 50 rubli. Mąkę, żeby
kupić nie ma mowy, chyba zamienić, a zresztą oni nawet nie chcą już mieniać,
bo po pierwsze nabrali się naszych rzeczy, (bo przecież z tych rzeczy żyjemy
już 10 miesięcy) a po drugie sami boją się głodu. My to już nie mamy mienia, co
miałyśmy trochę rzeczy to zamieniałyśmy za mąkę, jaja, mleko, a Ciocia wie,
że z sobą żadnych większych zapasów nie zabraliśmy. Bardzo byśmy prosiły
jakby Ciocia mogła, żeby wysłała nam posyłką najprostsze rzeczy a my się
w przyszłości, jeśli Bóg da odwdzięczymy. Czemu Jacuś nic nie napisał do
mnie, czy może poszedł do wojska? Kończę i całuję rączki Cioci. Dla Haneczki
Romana Zoła i Jacka ucałowania.

Zaproszenie na Targi Transplantacja
- ocal komuś życie!
Edukacyjne
W dniach 5 - 7 kwietnia 2011 r., wszyscy zainteresowani gimnazjaliści
wraz z rodzicami lub nauczycielami będą mogli zapoznać się z ofertą
edukacyjną przygotowaną przez szkoły ponagimnazjalne z terenu miasta
Krosna i powiatu krośnieńskiego Uczniowie mogą liczyć na kompleksową
informację dotyczącą między innymi warunków rekrutacji czy kierunków
kształcenia.
Współorganizatorem Targów, podobnie jak w latach ubiegłych, jest
Starostwo Powiatowe w Krośnie. Targi odbędą się w hali widowiskowo
sportowej przy ulicy Bursaki w Krośnie.

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju
organizuje konkurs kierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krośnieńskiego, którego głównym celem jest
popularyzacja wiedzy na temat dawstwa oraz transplantacji tkanek i narządów.
Wśród kategorii konkursowych znajdziemy tematy związane z plastyką
przygotowanie okładki na oświadczenie woli lub plakatu. Mogą być to prace
wykonane dowolną techniką malarstwo, rysunek, collage, w formacie A4
(okładka na oświadczenie woli), w formacie A3 (plakat). Uczniowie mogą
również przygotować prezentację multimedialną o tematyce transplantacyjnej, powinna to być prezentacja autorska. Uczniowie lubiący literaturę
mogą przygotować opowiadanie, wiersz, a także hasło dotyczące
transplantacji.
Dzięki tym materiałom chcemy promować wśród młodego społeczeństwa wiedzę na temat dawstwa i transplantacji tkanek i narządów, które
w dzisiejszym świecie są tak potrzebne, a których ciągle brakuje. Niech ta
forma będzie również kształceniem umiejętności posługiwania się środkami
komunikacji niewerbalnej. Sam konkurs niesie ze sobą formę edukacji
zdrowotnej dotyczącej transplantacji.
Uroczyste podsumowanie akcji happeningu (konkursu) odbędzie się
z udziałem zaproszonych gości - uczniów i nauczycieli z zaangażowanych
szkół. Wręczenie nagród odbędzie się w maju 2011 r. O dokładnym terminie
i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani indywidualnie.
Honorowy patronat nad konkursem objęli Starosta Krośnieński
oraz Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój.
Szczegółowy regulamin konkursu na stronie: www.powiat.krosno.pl
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KALENDARZ IMPREZ
marzec - kwiecień
Kultura

05.03
06.03
06.03
08.03
09.03
17.03
24.03
marzec
marzec
marzec
marzec
marzec
04.04
06-07.04
08.04
12.04
13.04
13.04
15.04
16.04
16-19.04
17.04
17.04
17.04
18.04
20.04
22.04
23.04
27.04
28.04
29.04
29.04

kwiecień - Biesiada artystyczna KGW
kwiecień - Turniej Wiedzy Ekologicznej w Rymanowie
- Gminna Biesiada KGW w Ustrobnej
kwiecień - „DEBIUTEK” eliminacje gminne w Odrzykoniu
- BALMUZ - Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych kwiecień - Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej w Odrzykoniu
Podkarpacia w Miejscu Piastowym
kwiecień - Promocja książki „mecenat kulturalny Jerzego Augusta Mniszcha
- Koncert z okazji Dnia Kobiet w Rymanowie
w Dukli”
- Dzień Kobiet w Iwoniczu
- XVI Gminny Konkurs Inscenizacji Wiersza w Iwoniczu Zdroju
- Gminny Konkurs Ortograficzny dla szkół w Chorkówce
05.03
- Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w Tenisie Stołowym w Iwoniczu
- TEATRALIA w Miejscu Piastowym
05.03
- Gminny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Dukli
- Konkurs „Palma Wielkanocna” na terenie gminy Korczyna
- Konkurs recytatorski „Tropem Poezji Współczesnej” 05-06.03 - Puchar Europy w Wyścigach Psich Zaprzęgów w Iwoniczu Zdroju
12.03
- Gminna Olimpiada Tenisa Stołowego w Miejscu Piastowym
w Rymanowie
- IV Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Nauczycieli
- Konkurs Talentów Przedszkolnych „O Nagrodę Pluszowego 18.03
w Lubatowej
Misia” w Rymanowie
19.03
- Gminna Olimpiada Tenisa Stołowego w Dukli
- Konkurs ,,Wielkanocna pisanka” w Wojaszówce
- Powiatowa Olimpiada Tenisa Stołowego w Rogach
- Wystawa „Łemkowie w historii w kulturze Karpat” w Muzeum 26.03
marzec - Gminny Turniej Tenisa Stołowego w Chorkówce
Historycznym Pałacu w Dukli
marzec - Gminna Olimpiada Tenisa Stołowego w Odrzykoniu
- Konkurs plastyczny Dekoracje Wielkanocne w Krościenku marzec - Gminna Olimpiada Tenisa Stołowego w Iskrzyni
Wyżnym
marzec - Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej w Korczynie
- XVI Gminny Konkurs Piosenki w Iwoniczu Zdroju
marzec - Wojewódzki Turniej Halowej Piłki Nożnej w Jedliczu
- Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w I Rocznicę Katastrofy marzec - Harcerski Turniej Halowej Piłki Nożnej w Jedliczu
Smoleńskiej przed budynkiem Starostwa Powiatowego marzec - Gminny Turniej Piłki Siatkowej Drużyn OSP w Jedliczu
w Krośnie
marzec - Gminna Olimpiada Tenisa Stołowego w Krościenku Wyżnym
- IX Konkurs Wielkanocny w Miejscu Piastowym
16.04, 30.04 - Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Przewodniczącego
- Finał konkursu plastycznego nt. Św. Józefa Sebastiana Pelczara
Rady Gminy Dukla
w Korczynie
kwiecień - Turniej międzypowiatowy piłki siatkowej Krosno - Brzozów
- Konkurs na gigantyczną palmę wielkanocną w Jedliczu
w Jedliczu
- Gminny Konkurs Poezji Patriotycznej w Dukli
kwiecień - Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Gminy Rymanów
- Karpacka Wielkanoc w Chorkówce
kwiecień - Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Cukierni w Jedliczu
- Konkurs Wielkanocny wystawa w Rymanowie
- Pokaz stołów wielkanocnych w Miejscu Piastowym
- Plenerowy Kiermasz Wielkanocny w Jedliczu
- VIII Prezentacje Obrzędów i Zwyczajów Wielkanocnych
06.03
- Niedziela z Przewodnikiem PTTK Rzepnik Zamek Kamieniec
- Konkurs Świąteczny plastyczny w Dukli
25.03
- XXXVI Rajd Górski „Powitanie Wiosny” w Zawadce
- Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej w Miejscu
RymanowskiejKwiecień
Piastowym
02.04
- „Płomień Pamięci”-VI Rocznica Śmierci Papieża Jana Pawła II
- Gminny Konkurs Poezji Patriotycznej w Iwoniczu Zdroju
Lipowica-Cergowa
- XI Gminny Konkurs Wielkanocny w Chorkówce
10.04
- Niedziela z Przewodnikiem PTTK Lubatowa-Dukla
- Powiatowy Konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej
15-16.04 - XVII Wojewódzka Giełda Piosenki Turystycznej w Dukli
- Mini Playback Show w Dukli
22.04
- XI Rajd Wielkopiątkowy Nocna Droga Krzyżowa w Dukli
- Moja Gmina Piękno Krajobrazu Konkurs Fotograficzny
w Miejscu Piastowym
- XVIII Przegląd Piosenki Religijnej, Poezji i Plastyki dla uczczenia
Dukielskiego Dnia Jana Pawła II w Dukli

Sport

Turystyka
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Zapobiegajmy
Pożar om
W dniu 8 lutego br. w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Krośnie zostały ogłoszone wyniki Eliminacji Powiatowych
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem "Zapobiegajmy
Pożarom". Na konkurs wpłynęło 204 prace ze szkół powiatu krośnieńskiego.
Prace oceniła Komisja w składzie:
- przewodniczący KRZYSZTOF BRYNECKI z Biura Wystaw Artystycznych
w Krośnie,
- sekretarz JÓZEF TUCKI - wiceprzewodniczący Powiatowej Komisji ds.
młodzieży i sportu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie,
- TADEUSZ SIENIAWSKI - Dyrektor Biura Terenowego ZOW ZOSP RP
w Krośnie,
- ROMAN PRUGAR - Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Krośnie, która dokonała oceny prac biorąc pod uwagę między innymi
samodzielność ich wykonania, oryginalność oraz ogólny wyraz
artystyczny.
Wyniki Konkursu:
I grupa wiekowa - przedszkola
1. WIKTORIA PADACZ - Iwonicz gm. Iwonicz Zdrój
2. DAWID GIERLACH - Długie gm. Jedlicze
3. KAROLINA DOBOSZ - Dobieszyn gm. Jedlicze
3. PATRYK WINIARSKI - Iwonicz gm. Iwonicz Zdrój
II grupa wiekowa - szkoła podstawowa kl. I-III
1.MICHAŁ TUREK - Lubatówka gm. Iwonicz Zdrój
2.GABRIELA JANUSZ - Lubatówka gm. Iwonicz Zdrój
3.JULIA GOŚCIŃSKA - Iwonicz gm. Iwonicz Zdrój
3.KAROL GORAJSKI - MZSzOI w Krośnie
III grupa wiekowa - szkoła podstawowa kl. IV-VI
1.SYLWIA POLNAR - SP14 w Krośnie
2.OLIWIA SERWATKA - SP14 w Krośnie
3.KAROLINA ZAMORSKA - SP w Krasnej gm. Korczyna
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IV grupa wiekowa - gimnazjum
1.MAŁGORZATA SANOCKA - MZS Nr 3 w Krośnie
2.KAMILA JANAS - ZS w Jaszczowi gm. Jedlicze
2. SYLWIA BISKUP - ZSP Jedlicze
3.MARTYNA WACŁAWIK - Gimnazjum Nr 2 w Krośnie
3. ANETA HUNIA - ZS w Komborni gm. Korczyna
Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo
Powiatowe w Krośnie oraz Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP w Krośnie.
Nagrody i dyplomy laureatom konkursu wręczali: starosta krośnieński Jan
Juszczak, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie dh
Jan Kilar oraz zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie bryg. Jan
Szmyd.
Organizatorem Konkursu był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP
RP w Krośnie, przy współpracy z KM PSP w Krośnie. Prace konkursowe
wszystkich laureatów zostały przesłane na finał eliminacji wojewódzkich,
który odbędzie się w Zarzeczu pow. przeworski.

Jubileusz Stowarzyszenia Miłośników Wsi Rogi

W zabytkowym kościele parafialnym p.w. św. Bartłomieja w Rogach
w sobotę 26 lutego po Mszy św. odprawionej za Stowarzyszenie Miłosników
Wsi Rogi, odbyła się wyjątkowa uroczystość - koncert pt. „Głos duszy”,
przygotowany przez Jana Michalaka - artystę pochodzącego z Rogów.
Ten piękny koncert nie został zorganizowany przypadkowo. W tym dniu
Stowarzyszenie Miłośników Wsi Rogi obchodziło swój jubileusz 10-lecia
działalności. Była to też okazja, aby dochodem z występów zorganizowanych
w rogowskiej świątyni wesprzeć, trwającą obecnie renowację zabytkowego
kościółka. Program koncertu obejmował muzykę sakralną, w wykonaniu Dębickiego Chóru i Orkiestry Kameralnej z solistami Pawłem Adamkiem i Janem
Michalakiem. Poezję Karola Wojtyły, Bronisławy Betlej, Jana Twardowskiego, Cypriana Kamila Norwida i Józefa Frasika recytowała Alina Jukna.
Dalsza część uroczystości odbyła się w Domu Ludowym w Rogach,
gdzie „Miłośnicy” i ich przyjaciele wspólnie się bawili. Jak zawsze w Rogach
było bardzo wesoło i nie zabrakło niespodzianek. Kabaret Łorczyk
zaskakiwał wesołymi scenkami i zespół Rogowice pokazał się na jubileuszu
w pełnej krasie. Wspominano oglądając archiwalne zdjęcia, nagrania TVP
i słuchano starych audycji radiowych o stowarzyszeniu. To nie koniec - nie
byłoby jubileuszu bez zaprzyjaźnionych przyjaciół ze słowackiego Osikovia,
którzy przyjechali z życzeniami i wspaniałym zespołem folklorystycznym.
Występował również Piotruś Zakrzewski, a do tańca przygrywał rogowski
zespół „Deck”.

Wicestarosta Andrzej Guzik pogratulował organizatorom pięknego
jubileuszu, odniósł się do dokonań Stowarzyszenia Miłośników Wsi Rogi,
życząc kolejnych sukcesów i nowych inicjatyw. Stowarzyszenie to
organizacja pozarządowa, która jedna z pierwszych za cel przyjęła sobie
szeroko rozumianą ochronę dziedzictwa kulturowego. „Swoje sukcesy
upatrujemy w otwarciu się na innych, mając jako atut to, co otrzymaliśmy od
przeszłości. Staramy się zintegrować społeczność wiejską wokół działań na
rzecz naszej miejscowości, chcemy przekazać przyszłym pokoleniom wieś
piękniejszą i świadomą swojej wartości”. - tym mottem kierują się Rogowscy
Miłośnicy, a przypomniał je na uroczystości prezes SMWR Tadeusz
Majchrowicz.
Nie sposób wymienić wszystkich działań jakie podejmowano
w rogowskim stowarzyszeniu przez te lata. Zwróćmy uwagę tylko na jedną
inicjatywę - skierowaną do ludzi młodych. Jest nią Fundusz Stypendialny im.
Profesorów Jana i Stanisława Wdowiarzów naszych rodaków, wybitnych
geologów, profesorów AGH. Stowarzyszenie Miłośników Wsi Rogi - wraz
z koalicją organizacji pozarządowych, oraz przedstawicielami samorządu
i lokalnego biznesu - od pięciu lat koordynuje akcję przyznawania stypendiów
dla zdolnej młodzieży z terenu Gminy Miejsce Piastowe. Z pomocy stypendialnej w ramach Programu Stypendiów Pomocowych „Dyplom z marzeń”
skorzystało już 58 młodych ludzi rozpoczynających naukę na I roku studiów.
(Inf. własna)

Nowa sala gimnastyczna w Kopytowej
26 lutego 2011 r. przy Zespole Szkół Publicznych w Kopytowej oddano
do użytku nową salę gimnastyczną. Uroczystość rozpoczęła się mszą św.
w kościele parafialnym pod przewodnictwem Księdza Dziekana Jana Bielca,
który również dokonał poświęcenia obiektu. Dalsza część uroczystości miała
miejsce w budynku nowej sali. Program uroczystości nawiązywał do postaci

patrona szkoły - Jana Pawła II.
Przemówienia okolicznościowe pani dyrektor Renaty Niepokój i zaproszonych gości poprzedziły przygotowaną część artystyczną „Mam talent
sportowy”. Całość uświetnił występ pary tanecznej: Dominiki Hus i Konrada
Kurconia.

