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Nasz Powiat

Przywracanie pamięci

75.

rocznica Zbrodni Katyńskiej i 5. rocznica Katastrofy Smoleńskiej zgromadziły, 13 kwietnia 2015 r., pod
pomnikiem Ofiar Katynia przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Krośnie parlamentarzystów, władze
powiatu krośnieńskiego, miasta Krosna, radnych, wójtów, burmistrzów, księży, służby mundurowe, przedstawicieli Związku
Sybiraków, AK, żołnierzy Wojska Polskiego, kombatantów,
dyrektorów szkół i jednostek organizacyjnych, młodzież oraz
mieszkańców.
Samorząd Powiatu od wielu lat organizuje uroczystości rocznicowe by oddać hołd ofiarom tych tragicznych wydarzeń.
Wprowadzeniem do obchodów był referat okolicznościowy na
temat zbrodni katyńskiej, który wygłosił Zygmunt Ginalski, dyrektor Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu.
Do organizatorów i uczestników uroczystości list z życzeniami przesłał Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław
Ortyl, pozdrawiając i dziękując za udział w nich oraz danie świadectwa pamięci o Polakach, którzy Ojczyźnie i swym ideałom
wierni byli do końca.
Po wspólnej modlitwie w intencji ofiar odmówionej przez ks.
Edwarda Sznaja, kustosza Sanktuarium św. Józefa Sebastiana Pelczara w Korczynie, w ciszy i zadumie wysłuchano listy 96 ofiar
Katastrofy Smoleńskiej oraz Katyńskiego Apelu Pamięci. Dla upamiętnienia tych ważnych dla narodu polskiego rocznic kompania
honorowa V Batalionu Strzelców Podhalańskich z Przemyśla oddała salwę honorową.
Następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze
w hołdzie pomordowanym i tragicznie zmarłym.
Uroczystości towarzyszyła Orkiestra Dęta z Iskrzyni pod kierunkiem Wiesława Wojnara, poczty sztandarowe: V Batalionu
Strzelców Podhalańskich z Przemyśla, Związku Sybiraków (Liceum Katolickiego z Krosna), ZS w Jedliczu, LO w Jedliczu, ZSGH
w Iwoniczu-Zdroju, Wojskowej klasy LO w Rymanowie i Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” oraz laureatki Powiatowego
Konkursu Poezji Sybirackiej, Marlena Niemiec i Kinga Brulińska.
Sejm RP ustanowił dzień 13 kwietnia, dniem pamięci ofiar
Zbrodni Katyńskiej, bo 13 kwietnia 1943 r. poinformowano
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publicznie o dokonanej trzy lata wcześniej zbrodni katyńskiej.
13 kwietnia 2000 roku strona rosyjska przekazała, niepełną, ale
jednak dokumentację potwierdzającą tę zbrodnię dokonaną na
elicie polskiej – przypomniał Starosta Jan Juszczak w swoim wystąpieniu, jednocześnie dziękując wszystkim za obecność. – Jest
to szczególny dzień w historii narodu polskiego i wielu milionów
Polaków przeżywających wydarzenia sprzed 75 lat i te sprzed 5
lat. Ci, którzy mówią i wspominają ten czas z roku 1940 podkreślają, że najbardziej boli to, że przez tyle lat nie można było
publicznie wspominać o swoich zamordowanych mężach, synach,
ojcach. I teraz można zadać sobie pytanie – czy ból niepamięci
jest gorszym bólem od nieprawdy? Dlatego staramy się tutaj pod
tym obeliskiem sięgać pamięcią do tamtych tragicznych, jednak
ważnych w historii Polski wydarzeń. I chcemy mobilizować swoją
pamięć i tych wszystkich następnych pokoleń. Jest to przywracanie
pamięci, ale też symboliczna zapłata dla tych którzy oddali życie
za sam fakt bycia Polakiem, ale również dla tych którzy zginęli
pod Smoleńskiem w drodze do Katynia. Traktuję to jako nasz obowiązek o którym nie wolno nam zapomnieć.
Starosta przypomniał o tym, że obelisk był z roku na rok uzupełniany o kolejne symbole, tablice, ziemię katyńską i smoleńską.
– Takim zwieńczeniem będzie zasadzenie „Dęba Pamięci”, który
już został przywieziony do Polski. Wierzę, że w roku przyszłym
zostanie on posadzony w Państwa obecności.

Nasz Powiat

Rocznica Wiosny Ludów w Budapeszcie

15

marca 2015 r. na zaproszenie
burmistrza XVII dzielnicy
Budapesztu w stolicy Węgier
gościła delegacja Powiatu Krośnieńskiego, której przewodniczył starosta
Jan Juszczak.
Celem wizyty był udział w patriotycznej
uroczystości z okazji 167. 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. Zryw Węgrów miał ogromne poparcie ze strony narodu polskiego. Tak jest do dnia dzisiejszego,
a obrona wartości narodowych wciąż jest
istotna dla obu krajów. 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, obywatele honorowi dzielnicy, radni,
organizacje cywilne i mieszkańcy.

Następnie zaproszeni goście obejrzeli
spektakl słowno-muzyczny w wykonaniu
studentów Uniwersytetu Ekonomicznego
w Budapeszcie, obrazujący ucieczkę i powrót węgierskiego szwadronu huzarów
z Galicji do ogarniętej powstaniem ojczyzny w czasie Wiosny Ludów. Niezwykle
dynamiczne widowisko w rytmie czardasza
oraz profesjonalne wykonanie wywołało
ogromny aplauz publiczności.
Obchody Święta Narodowego zakończyło wspólne spotkanie władz samorzą-

dowych dzielnicy z mieszkańcami. Wyrazem solidarności z narodem węgierskim,
w tych szczególnych dniach, było wystąpienie starosty krośnieńskiego Jana Juszczaka. Nawiązał do wydarzeń Wiosny Ludów
i udziału wybitnych Polaków, Józefa Bema,
Henryka Dembińskiego, Józefa Wybickiego
oraz złożył życzenia dla narodu węgierskiego, a w szczególności dla mieszkańców
dzielnicy. Słowa zrobiły ogromne wrażenie
na uczestnikach uroczystości, wywołując
szczere wzruszenie i ogromne emocje.
Ewa Bukowiecka

Recytowali poezję sybiracką

J

uż po raz piąty Starostwo Powiatowe w Krośnie zorganizowało powiatowy konkurs Polskiej Poezji Sybirackiej.
Przesłuchania uczestników odbyły się 20 marca br. w gościnnym Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej w Jedliczu.
Oficjalnego otwarcia konkursu dokonał starosta krośnieński Jan Juszczak w obecności dyrektor szkoły Iwony Pytel, nauczycieli, uczniów
i komisji konkursowej, życząc wszystkim uczestnikom sukcesów i dobrych wrażeń oraz dziękując za obecność zarówno uczniom jak i nauczycielom, którzy motywowali i przygotowali młodzież do eliminacji.
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.
O tym, że konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem
świadczy ilość uczestników. Na przesłuchania zgłosiło się blisko stu
wykonawców z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krośnieńskiego i Krosna. Każdy z uczniów przygotował jeden
utwór. Jury oceniało zrozumienie tematu, interpretację, dykcję i ogólne
wrażenia artystyczne.
Po wysłuchaniu wszystkich recytacji wyłoniono zwycięzców. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział.
Jury w składzie: Jolanta Bargieł, Małgorzata Durda i Zbigniew
Młodziński,, po wysłuchaniu wszystkich recytacji przyznało nagrody
i wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych.
2 (45) III/IV 2015

Wyniki konkursu:

Gimnazja
I m. –
I m. –
II m. –
II m. –
III m. –

Antonina Zając
Kinga Brulińska
Jakub Józefczyk
Katarzyna Kochanek
Gabriela Podkul

wyróżnienia:
– Maciej Maląg
– Anna Mercik
– Agnieszka Słyś
– Monika Witkoś

Szkoły Ponadgimnazjalne
I m. –
I m. –
II m. –
III m. –
III m. –

Marlena Niemiec
Tomasz Klimek
Wiktor Zoła
Oliwia Wojnar
Kinga Sobiecka

wyróżnienia:
– Emilia Nowak
– Ewelina Dankiewicz
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URZĄD PRACY

P

owiatowy Urząd Pracy w Krośnie rozpoczyna realizację projektu „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim”.
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa
I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym
rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia
pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu
(tzw. młodzież NEET).
Projektem w 2015 r. planujemy objąć 640 osób w następujących zadaniach:
– staże – 300 osób – wartość zadania 2 420 900 złotych,
– jednorazowe środki na podjecie działalności gospodarczej – 100 osób – wartość zadania 1 800 000 złotych,
– prace interwencyjne – 15 osób – wartość zadania 75 000 złotych,
– szkolenia dla bezrobotnych – 185 osób – wartość zadania 560 000 złotych,
– bon na zasiedlenie – 40 osób – wartość zadania 280 000 złotych.
Całkowita wartość projektu w 2015 r. wyniesie 5 135 900 złotych. Projekt nie zakłada wniesienia wkładu
własnego.

Kryteria dostępu do udziału w projekcie:
1. Uczestnikami projektu będą osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (dla których
został ustalony I lub II profil pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET.
Definicja NEET (na podstawie PO WER)
Osoba młoda w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub
bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie
szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie
umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny
czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała
ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).
W powyższym zakresie mieszczą się m.in.:
• osoby młode w wieku 18-29 lat, tj. osoby, które mają ukończone 18 lat, ale nieukończone 30 lat (do projektu
można zakwalifikować osobę do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia),
• osoby, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym ani nie szkolą się, przy czym
za kształcenie formalne należy uznać kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym,
• osoby, które kształcą się w trybie zaocznym lub wieczorowym oraz szkolą się ze środków prywatnych,
• uczestników projektów PO KL, pod warunkiem, że nie szkolili się w ramach PO KL, w okresie ostatnich
4 tygodni przed przystąpieniem do projektu PO WER.
2. Projekt realizowany będzie do 31.12.2015 r.
Bliższe informacje na temat projektu można uzyskać w siedzibie PUP w pok. 331
lub pod numerem telefonu 13 43 617 19, wew. 331.
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„Współczesne formy zagrożeń – diagnoza i profilaktyka”

Z

espół Szkół w Iwoniczu, we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1
w Krośnie był organizatorem szkolenia na temat „Współczesne formy zagrożeń – diagnoza i profilaktyka”. Adresatami przedsięwzięcia byli dyrektorzy
i pedagodzy szkół Powiatu Krośnieńskiego i miasta
Krosna, kuratorzy sądowi, pracownicy Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie i Poradni PsychologicznoPedagogicznych.
Swoją obecnością zaszczycił nas również Wicestarosta
Powiatu Krośnieńskiego Adolf Kasprzyk. Szkolenie miało
formę wykładu i zajęć warsztatowych, a realizowane było
przez psychoterapeutów Rzeszowskiego Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznego „Self” – Tomasza Kobylańskiego
i Marcina Mymonia.
Obszar szczególnej analizy stanowiły zagrożenia uzależnień od środków psychoaktywnych, e-narkotyków oraz
komputera, które stały się wyzwaniem rozwijającej się cywilizacji.
Uczestnicy szkolenia poznali wiele atrakcyjnych i twórczych metod prowadzenia zajęć z zakresu profilaktyki dzieci
i młodzieży; poszerzyli swoją wiedzę z zakresu profilaktyki

uzależnień od alkoholu, narkotyków i gier komputerowych oraz trudności
związanych z konfliktami w grupie; a nabytą wiedzę i umiejętności będą
mogli wykorzystać w efektywnej, bezpośredniej pracy z podopiecznymi.
Szkolenie było również okazją do przedstawiania zaproszonym gościom
oferty edukacyjnej naszej szkoły i zaprezentowania naszej bogatej bazy
szkoleniowej i dydaktycznej.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy.
info. ZS w Iwoniczu

„UWAGA! DZIECKO! O wspomaganiu rozwoju małego dziecka”
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję edukacyjną „UWAGA! DZIECKO! O wspomaganiu rozwoju małego dziecka”,
która odbędzie się 24.04.2015 r. o godz. 9.00 w Auli PWSZ w Krośnie przy ul. Dmochowskiego 12.
Organizatorami konferencji są:
– Dziecko w Krośnie – Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia
w Krośnie
– Podkarpackie Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Wielkie Serce”
– Pracownia Terapii Logopedycznej i Psychostymulacji „LOGRUS”
– Niepubliczny Żłobek „Mali Odkrywcy”
Konferencję swoim Patronatem Honorowym objęli:
Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki
Starosta Krośnieński Jan Juszczak
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie
prof. Grzegorz Przebinda
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie
Agnieszka Zygarowicz
Konferencja swoją tematyką obejmie obszary rozwoju dzieci
od 0 do 6 lat:
Moduł 1: DZIECKO od 0-3 lat
– Dziecięcy zachwyt nad tekstem kultury jako pole edukacji małego dziecka

– Język migowy a rozwój psychomotoryczny małego dziecka.
– Wpływ odruchów i zaburzeń integracji sensorycznej na rozwój
dziecka w wieku od 0 do 6 r. ż.
– Dziecko w świecie multimediów
– Żłobek bawi, cieszy, uczy – aspekty rozwoju Małego Odkrywcy.
– Zaburzenie więzi a wpływ na prawidłowy rozwój dziecka
Moduł 2: DZIECKO od 3-6 lat
– Współpraca nauczycieli z rodzicami w zakresie opieki nad małym dzieckiem.
– Rodzice – nieujawniane czy niewykorzystane zasoby w edukacji
małego dziecka.
– Jak ułatwić dziecku start w szkole – gotowość szkolna.
– Poczucie kontroli u dzieci sześcioletnich
– Norma i wada – kiedy interwencja logopedy jest niezbędna?
– Terapia ręki? – po co i dla kogo?
– Wyrównanie deficytów – szansą na prawidłowy rozwój.
Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi 25 zł, wpłaty należy
dokonać do dnia 10 kwietnia 2015 r. na wskazany w formularzu
zgłoszeniowym rachunek bankowy. Formularz dostępny w załączeniu i na stronach:
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Targi Edukacyjne dla gimnazjalistów

J

uż po raz dwunasty w Krośnie odbyły się Targi Edukacyjne,
podczas których swoje stoiska prezentowały szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu krośnieńskiego.
Targi mają pomóc w podjęciu trudnej decyzji jaką jest wybór dalszej
edukacji.
Przez dwa dni gimnazjaliści klas III oraz ich rodzice mogli porozmawiać
z nauczycielami i uczniami szkół średnich na temat kierunków kształcenia,
rekrutacji, dodatkowych zajęciach i atmosferze panującej w danej placówce.
Jak co roku zainteresowanie było bardzo duże.
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.
Na tegorocznych Targach zaprezentowały się m.in. szkoły: Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Jedliczu; Zespół Szkół im. Armii
Krajowej w Jedliczu; Zespół Szkół w Iwoniczu; Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju; Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy funkcjonujący w ramach ZSGH w Iwoniczu-Zdroju; Zespół Szkół
przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu.
Wszyscy zainteresowani otrzymali informatory dla kandydatów do szkół
ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016. Oferta edukacyjna szkół
prowadzonych przez powiat dostępna jest także na naszej stronie internetowej: www.powiat.krosno.pl w menu Edukacja.
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...,zsC:~zespół Szkół Gastrąnomic~no-Hotelarskich
w lwomczu-Zdroiu

ul „ Piwarskiego 19, 38-440 Iwonicz-Zdrój, tel. 13 437 54 31 , fax 013 435 03 26
proponuje gimnazjalistom atrakcyjne zawody:
•
•

TECHNIKUM - 4 lata

zawodowe w renomowanych hołełach

O technik hotelarstwa
O technik technologii żywności

i zakładach gaslronomi<:znydl na terenie całej
Polski. z k\ófydl część gwarantuje nocleg
I wy:tywlenie dla P<akl)t.an1.a.

(z kwalifikacją cukiernika)
O kelner
O technik żywienia i ust·u g
gastronomic:z.nych

ZASADNICZA SZKOŁA
ZAWODOWA - 3 lata

Języłó obce: angielski, niemie<:li
M~ odbywa śródroczne pręklyki

uczniowie mają motliwość pl)doosz:e(j;)
SWOiCh umiejętności na kur1lad'I. oraz podcz.as
obsługi wa.tnych imprez.
• ZSGH posiada status Ośrodka
"\ 'Egzamlnaeytnego egzaminu poiwierdlającego
-"kWallfik.acje w zawodzie we w$Z)'$tklc:h
•

-.' ""':.c_- ~

•

nauczanych zawodach.

Uczniowie osiągają jedne z najwy:tszyc:h
wyników na egui:minach potwie«;lzających

kwalifikacje ia•NOdowe. na obs.i.arze OKE
w Krekowte {poclkarpac:kle. małopolskie.

O kucharz
O piekarz

lubełsł<le).

•

O cukiernik

•

infomiacji udziela sel<retariat szkoły •
codziennie w dni nauki szkolnej tel. 13 437 54 31
•
Formularz podania do pobrania w sel<retariacie szkoły
lub ze strony internetowej www.zsgh.pf
Szczegółowych

Baza dydaktyczna szkoty jest doskonale
wyposażona w sprzęt do nauki ZS'NOdów
Ofl>Z ptU<lmiolów ogó/nol<oztałcącyctl.
Realizujemy projekty POKL i Erasmus +.

Szkota prow&dzl lntemat na 112 miejsc dla dziewcząt
i dllopców
Przy pomocy Starostwa Po-Matowego w Kroś.nle
uruchamiane są dodatkowę bezpośrednie połączenia
i okolic Hac?OW3, Rymanowa, Dukli, Lubatowef,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
wZespoleSzkół Gastronomiczno-Hotelarskich
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna • 3 lata
•
•
•
•

kucharz
cukiernik
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
pieka rz

Oferta skierowana jesl do uczniów z lrudnościami w uczeniu się, posiadaiącymi orzeczenie
z potao'nl J>$ychołogiczne>-pe<tagoglcznej do kształcenia w tym typie szkoły. Szkola ma status Ośrodka
Egzaminacyjnego egzaminu potwierdz.ająoego kwalifikacje w zawodzie dis wszystkich ksZlak:onych
zawodów. Absolwenci Zasadniczej Szkdy Zawodowej z sukcesem przystępują do egzaminu
potwierdzającego kwail'ikacje zawodoo\-e, osiągając jedne z najwytszych wynikÓ'N na obszarze
podleglym OKE w KtakO'Nie.
Zajęcia

z.awodowydl.

edukacyjne prowadzone są w dobrze wyposażonych salach lekcyjnych i pracowniach

Ośrodek. prowadzi nauczanie indywidualne dzieci i młodtiety, posiadających orzeczenie z potadni
psychOIOgicz.no-poctagogictncj dO 1.akicj rormy ksttał<::enia. a takte zajęcia rcwahdacyjno-wyehOwawczc dla
osób upośledzonych umyslowo w stopniu głębokim .
o lnlegralńą częścią OśtOdk.a jest internat d.la dziewcząt i Chtopców.
o Uczniowie s.z:kOły Odnoszą znaczące sukcesy w konkursaeh ZWA'OdOwyeh, sportowych i attyStycznyeh.
o Wychowankowie uzySke,4ą <k>Cł81kowe umlełętnośd na kursach csotinaosowanych w ramach projek1óW
1,1nijnyc;h,

w sosw są prowoozono jest równlot gimnazjum specjalne oraz Szkoła Specjalna
Przysposabiająca

do Pracy no podbudowie glmno•Jum specJ•lnego dla dńecl I mtodzle>y

z 1,1miatko·Nanym lub .tnac::vrym stopniem upośledzenia 1,1myslowego oraz z rjepelnosprawnościami
spr?.ętonymi.

Szczegółowych

lnform&ql ud.ziela sel<tetarlal s.z:koły ooc:fbcnnle w dni nauki szkornej teł. 13 437 54 31
Fom'l.11arz podania oo pobrania w sel<tełatlacle NkOly lub t• strony lntetnetowej www.z.igh.pl
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W IWONI CZU
KIERUNKI
TECHNIKĄ KSZTAŁCĄCE WZAWOQĄCH;

•

TEOłNJK ARCHITEKT\IRY

(SPt~ lłlOltYłTV!C,ĄJ

KRAJ06RAZU

TECHfłłl< EKONOMISTA
TECHNIK INFORMATYK
TECHNP< MEOWUZAC.A ROlNCTWA
TECłffK POJAZ.D(ffl SAMOCHODOWYCH

l ECHNI< Z"t'W!ENIA I USWG GAST~'tCH
(Sf'EC».t.NOte NtYS~ "''lfrllllrltSl<Ą

KSZTAŁCENIA
LICEA QGÓLHOKSZTĄŁCACE ;
• LICEUM OGOl.HOKSZTAŁCĄCE MUNDUROWE
O flMOf't.11 llł»'Celt'4JWO WfWICJllU1fll

•

LICEUM OGOLJ.łOKSZTALCĄCE

0~11$POlllTOW'l'W

~E SZKOŁY KSZTAŁCĄCE WZAWQO~

•

MECHANIK POJ/IZO(JW SĄMOCHOOOWYCH

MECHAN!K-oPEAATOlt POJ/IZ.OOW I MASZYN ROLNICZYCH

\Ir WIUNAClf SZXOUłV» ~ 91( l'Ollrul!: ~

' "'4•ot0t0"4
\IClJ«IWll! KLAa ~" lWOUllfNl'-ł.ft ł OPtATY łTM.t.I
ZAłlllt~'·

NlY &ZKOl..f Ol.UOWĄ łlC ce.Im' UCllTO'llrie OftllK 20t1.

OLA NASZYCH UCZHłÓW, W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+,

OfERUJEMY WYMIANĘ ZA.GRANICZNĄ MtOOZIEtY ł STAtt ZAGRANICZHE.
KURSY PRAWA JAZDY KATl!GOftll B OLA tJCZM0W ttCHHłKUM tvwll!NlA I USŁUG GASTRONOMiCZHYCH

ORAZ TECHNIKUM

AACłifTEKT1JRY

KRAJOBRAZU.

ZAPRASZAMY OO IWONICZA!!!
UL. ZADWÓR 15, 38-440 I WONICZ·ZDRÓJ, T EL.: 0-13 43 518 11
WWW.ZS.IWONICZ.P L, E•MAIL: ZS@IWONICZ.PL

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZY OŚRODKU SZKOLENIA I WYCHOWANIA OHP W IWONICZU
IWONICZ. UL lAOWÓR 5, 33-440 IWONICZ·ZORÓJ, TEL Il 4250267
I. GIMNAZIUM
WWW.ZSPRZTOSIW.IWONIU.PI., SZJ(OlAOSIW@INTERJA.EU
li. ZASADNrczA SZKOŁA ZAWODOWA
• KUCHARZ

•• HECHANIK
~~~b~~ll:ii~y~~ ~ R~~gJWNICTWIE
POJAZDÓW SAHOCHODOWYCH*
• FRYZJER*
• PIEKARZ*
\) planowant nowt iawody

INTERNAT .
Nl[5ZK.ANCY

DYSPON\dCMY

MA.JĄ

STOUlWl<Ę. SWlffilCĘ,

POMIESZCZENIA

ŚWIETNĄ BAZĄ LOOW.OWĄ.

OD DYSPOZYCJI POl(OJE DWUOSOllDWE,

łJO

Sii.OWi< Ę. SALĘ KOMPUITROWĄORAZ

PEKREACJI I INOYWIDUAl.l<CJ HAUKI.

WYŻYWIENIE I ZAKWATEROWANIE W OSiW OHP

j[~

BEZPŁATNE!

m::=;J' ~ 

OTRZYMASZ
WYNAGRODZENIE:
• POOC!AI TRWANIA HAUKI

· lkl.-4%
· li kl. - 5%
• Ili kl. - ó•/, . i.r1*1J 11.łjOWlJ
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"owołćl

modeling

--

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ARMII KRAJOWEJ W JEDLICZU

ul Tysiąclecia 15. 38-460 Jedlicze. tel/fax 13 43 520 20
e-mai zs.jed"JCZe@i<kl.pl, www.zsjedliae.pl

TECHNIKUM
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PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W MIEJSCU PIASTOWYM

M

isją Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Miejscu Piastowym jest:
‣ ś wiadczenie pomocy psychologicznopedagogiczno-logopedycznej w oparciu
o wartości humanistyczne wskazujące na
godność i niepowtarzalność każdej osoby;
‣ towarzyszenie rodzicom, nauczycielom
i wychowawcom w drodze do harmonijnego rozwoju osobowości dziecka;
‣ działanie na rzecz środowiska społecznego, aby wspierać prawidłowe funkcjonowanie dziecka w świecie zewnętrznym.
Poradnia realizuje swoją misję poprzez:
diagnozowanie dzieci i młodzieży, bezpośrednią pomoc psychologiczno-pedagogiczną, pomoc w wyborze kierunku kształcenia
i zawodu, działania z zakresu profilaktyki
problemowej, wsparcie rodziców i na-

uczycieli w rozwiązywaniu problemów
dydaktycznych i wychowawczych oraz
wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek
w obszarze kształcenia i wychowania.
Zachęcamy do korzystania z pomocy
Poradni dzieci i młodzież, rodziców i nauczycieli z przedszkoli, szkół i placówek
mających siedzibę na terenie działania
Poradni (gminy: Miejsce Piastowe, Dukla,
Jaśliska, Rymanów).
Nasze motto:
Każde dziecko zasługuje
na miłość, szczęście, szacunek,
zrozumienie, pomoc
– wtedy cały świat jest jego domem

Szczegółowa oferta Poradni jest dostępna na naszej stronie internetowej
http://poradnia.vot.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie

J

esteśmy po to, by: „świadczyć pomoc psychologiczno-pedagogiczną
w oparciu o wartości humanistyczne wskazujące na godność i niepowtarzalność każdej osoby…”
Terenem działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie są
przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja szkoły ponadgimnazjalne oraz placówki
oświatowo-wychowawcze znajdujące się
na terenie powiatu krośnieńskiego (gminy:
10

Chorkówka, Jedlicze, Iwonicz, Korczyna,
Krościenko Wyżne, Wojaszówka). Jesteśmy
placówką ogólnodostępną, a korzystanie
z usług naszych specjalistów jest dobrowolne i bezpłatne.
Celem naszej działalności jest udzielanie dzieciom i młodzieży wszechstronnej
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku
kształcenia, a także świadczenie rodzicom
i nauczycielom pomocy związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Specjaliści wspomagają dzieci i młodzież
odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.
Formy działalności adresowane do nich
to działalność diagnostyczno – orzecznicza
oraz terapia: psychologiczna, pedagogiczna,
logopedyczna, EEG Biofeedback.
W środowisku dziecka prowadzimy: badania przesiewowe, specjalistyczne punkty
konsultacyjne, warsztaty tematyczne, zajęcia psychoedukacyjne, doradztwo w wyborze dalszej drogi kształcenia, a także inne
zajęcia profilaktyczne, w tym Trening Zastępowania Agresji.
Propagujemy wiedzę dotyczącą rozwoju,
wychowania i edukacji dziecka w formie
prowadzenia różnego typu szkoleń, warsztatów, porad i konsultacji dla pedagogów,
nauczycieli i rodziców.
Zadania, które realizują psycholodzy,
pedagodzy, logopeda i lekarz są odpowiedzią na konkretne zapotrzebowanie
środowiska. Szeroko pojęta działalność placówki ma na celu zmniejszenie problemów
rozwojowych, edukacyjnych i społecznych.
Zapraszamy do korzystania z oferty naszej poradni.
Małgorzata Rybczyńska
Dyrektor Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1
w Krośnie

Nasz Powiat

Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju
jest publiczną placówką oświatową Powiatu Krośnieńskiego, przeznaczoną do okresowego pobytu dzieci i młodzieży w celu wspierania ich fizycznego
i psychicznego rozwoju oraz wzmocnienia ogólnej kondycji psychofizycznej i kształtowania zachowań prozdrowotnych z wykorzystaniem lokalnych
warunków klimatycznych. Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju posiada długoletnie tradycje i sięga swoimi korzeniami do początków
lecznictwa uzdrowiskowego, mieści się na terenie pierwszej w Polsce kolonii leczniczej dla dzieci tzw. Kolonii Lwowskiej.

Rymanów Zdrój – uzdrowisko dziecięce, posiada wspaniały mikroklimat leczniczy, wykazujący cechy klimatu górskiego a dzięki znacznej zawartości jodu również cechy klimatu morskiego, walory bioklimatyczne podnosi lesistość terenu co sprzyja leczeniu górnych dróg
oddechowych i stanów astmatycznych. Dom Wczasów Dziecięcych
w Rymanowie Zdroju prowadzi całoroczną działalność edukacyjną,
wychowawczą, opiekuńczą i specjalistyczną, skierowaną do uczniów
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W trakcie roku szkolnego organizujemy turnusy: zdrowotne, profilaktyczno-wychowawcze, integracyjne, zielone i białe szkoły. 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, świetlicę, boisko
do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, 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. 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. Cena za osobodzień
pobytu dziecka to 23 złote.
W okresie ferii zimowych i letnich Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju organizuje zimowiska i kolonie.
Serdecznie zapraszamy!
2 (45) III/IV 2015

Adres:
ul. A.J. Potockich 3
38-481 Rymanów Zdrój
tel.: 13 43 574 04

www.dwdz-rymanowzdroj.vot.pl e-mail: dwdz@vp.pl
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KALENDARZ IMPREZ

maj – czerwiec

Kultura
maj

– Korczyńskie Spotkania z Aleksandrem Fredro w Korczynie
– Dzień Patrona w Iwoniczu-Zdroju

– Koncert Kapeli Ludowej Rymanowianie w Rymanowie Zdroju

VI

– Koncert Laureatów Konkursu Piosenki Znanej i Lubianej w Dukli

3.05

– Powiatowe Obchody Święta 3 Maja w Rymanowie

3.05

– Uroczystości 3 Majowe w Iwoniczu-Zdroju

Sport
maj

3.05

– Obchody 3 Maja – Święta Konstytucji na terenie gminy Korczyna

9.05

– Biesiada „Na Lubatowską Nutę” w Lubatowej

10.05

– Koncert Papieski w Rymanowie Zdroju

10.05

–	Obchody Dnia Patrona Powiatu Krośnieńskiego – św. J. S. Pelczara w Korczynie
– XVIII Gminny Konkurs Piosenki w Iwoniczu-Zdroju

16-17.05 – Międzynarodowy Festiwal „Dialog Kultur” w Rymanowie Zdroju
17.05

– „Imieniny Miasta” w Iwoniczu-Zdroju

20.05

– Festiwal Piosenki Obcojęzycznej w Chorkówce

21.05

–	XXIII Gminny Przegląd Piosenki Religijnej, Poezji i Plastyki
w Dukli

22.05

– Powiatowy Dzień Działacza Kultury w Dukli

24.05

– Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej w Rymanowie Zdroju

24.05

– Koncert Gminnej Orkiestry Dętej w Iwonicz-Zdroju

30.05

– Festiwal Ciast w Jedliczu

30-31.05 – „Jubileusz 20-lecia Gminy Krościenko Wyżne
31.05

– Gminny Dzień Dziecka – Piknik Rodzinny w Chorkówce

31.05

– Rodzinna Majówka w Rymanowie Zdroju

V

–	Gminne Eliminacje Konkursu Recytatorskiego „Pisarze i Poeci
Dzieciom” w Korczynie

V

–	Wystawa „Jan Strycharski – Dukielski Doktor i Burmistrz” w Dukli

V

–	III Przegląd Piosenki Dziecięcej „Piosenka dla Mojej Mamy”
w Korczynie

V

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

V

– „Święto Polskiej Niezapominajki” w Krościenku Wyżnym

V

–	Gminna Biesiada KGW z okazji Dnia Matki na terenie gminy
Wojaszówka

V

2.05

– Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego w Jedliczu

3.05

– Rodzinny Turniej Strzelecki z okazji 3 Maja w Jedliczu

3.05

– VIII Turniej Szachowy z okazji 3 Maja w Jedliczu

20.05

– XI Otwarty Turniej Szachowy w Rogach

21.05

– Masowe Biegi Szlakiem Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce

23.05

–	XV Ogólnopolski Turniej Ringo o Puchar Burmistrza Gminy Jedlicze

24.05

–	XXIX Bieg im. Ignacego Łukasiewicza Ziemią Krośnieńską w Rogach

30.05

–	XVII Międzynarodowy Rodzinny Turniej w Tenisie Stołowym
w Ustrobnej

30-31.05 – Sportowy Dzień Dziecka w Jedliczu
31.05

–	Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka na Zbiorniku „Chlebianka”

V

–	IV Powiatowy Bieg Rotmistrza Witolda Pileckiego Zlot Pojazdów
Zabytkowych w Iwoniczu

V

– Szkolna Liga Piłki Nożnej w Dukli

V

–	Turniej Piłki Nożnej Dzikich Drużyn z okazji Święta 3 Maja
w Krościenku Wyżnym

V

– Wyścig Górski Prządki 2015 w Korczynie

V

–	Mistrzostwa Okręgowego Związku Podnoszenia Ciężarów Młodzików i Seniorów w Sieniawie

V-VI

–	Wojewódzkie Mistrzostwa Podkarpacia Placówek Opiekuńczo
-Wychowawczych w Piłce Siatkowej w Jedliczu

V, VI

– Majówka z okazji Dnia Dziecka w Sieniawie

V, VI, VII – Rowery XC w Dukli

czerwiec
1.06

– Gminny Dzień Dziecka na Sportowo w Dukli

1.06

– Gry i Zabawy z okazji Dnia Dziecka w Krościenku Wyżnym

13.06

– VI Ogólnopolski Bieg Uliczny „Jedlicka Siódemka” w Jedliczu

14.06

– Bieg Papieski „Ku czci Św. Jana Pawła II” w Jaśliskach

– Gminny Konkurs Matematyczno-Ortograficzny w Odrzykoniu

20.06

– VI Gminny Turniej Piłki Siatkowej Plażowej w Niżnej Łąka

V

–	Wojewódzki Konkurs „Najsprawniejszy w Zawodzie” w Iwoniczu-Zdroju

28.06

– Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Gminy Jedlicze

30.06

– Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej dla SP w Jedliczu

V

– Piknik Strażacki w Pustynach

V

– Dzień Rodziny w Iwoniczu-Zdroju

V

– Przegląd Pieśni i Muzyki Ludowej KROPA – Korczyna 2015

V

–	„Zdrojowe Spotkania Pokoleń” Prezentacje Artystyczne Dzieci
i Młodzieży w Rymanowie Zdroju

V

–	Konkurs na Najpiękniejszy Ogród w Gminie Korczyna „Kolorowe Ogrody”

czerwiec
2-5.06 – Plener Malarski na terenie gminy Dukla
7.06

–	Międzynarodowy Przegląd Chórów Kościelnych i Cerkiewnych
w Dukli

7, 21.06 – Koncert Gminnej Orkiestry Dętej w Iwonicz-Zdroju
oprac. Grażyna Ostrowska

– Festyn z okazji Dnia Dziecka w Wojaszówce

VI

1.05

14.05

– MY GENERATION 3 w Iwoniczu-Zdroju

VI

1.05

13-17.05 – XX Wojewódzki Festiwal Piosenki w Miejscu Piastowym

11.06

–	XXII Powiatowy Festiwal Twórczości Dziecięcej „Skrzacik”
w Iwoniczu-Zdroju

21.06

–	Sobótkowe Spotkania Folklor 2015 Targi Rzemiosła i Rękodzieła
Artystycznego w Dukli

21.06

– Sobótki „Ropiorzy” w Bóbrce

21.06

– „Wianki” w Niżnej Łące

27-28.06 – „Dni Jedlicza” w Jedliczu

12

28.06

28.06

– Muzyczna Niedziela w Dukli

28.06

– Sobótki na Czarnym Moście w Miejscu Piastowym

28.06

– Festyn „To już Lato” w Rymanowie Zdroju

VI

–	XII Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy
Wojaszówka w Bratkówce

VI

– Jubileuszowy Turniej Piłki Nożnej w Odrzykoniu

VI

– I Cross Gminy Dukla „Ekstremalna 10” w Dukli

Edukacja zdrowotna
maj
V

–	„Mamo, Tato nie Pal” – Profilaktyka Uzależnień. Konkurs Plastyczny w Wojaszówce

V, XI

–	Oświata Ratownicza, Pokazy Udzielania Pierwszej Pomocy na
terenie powiatu

Turystyka
maj
8.05

– XXIV Rajd im. Ignacego Łukasiewicza

14-15.05 –	XVII Wojewódzki Rajd Szkolnych Kół PTSM „Między Zdroje”
21-23.05 – VIII Wojewódzki Rajd „Po Bezdrożach”

czerwiec
1.06

– XXIV Młodzieżowy Rajd „Poznajemy Bieszczady

5.06

– XVIII Rajd „Śladami Janka Wędrowniczka”

10.06

– X Rajd „Śladami Świętego Jana Pawła II po Ziemi Krośnieńskiej”

VI

– XI Wiosenny Rajd Szkół Ponadgimnazjalnych

VI

–	Atrakcje Turystyczne Regionu Podkarpackiego w Multimedialnej
Gawędzie Turystycznej Romana Frodymy w Dukli

Nasz Powiat

Prezentacja gmin – miejsca warte zobaczenia
Gmina Rymanów

położona w powiecie krośnieńskim jest
jedną z dwóch gmin uzdrowiskowych
na tym terenie. Zamieszkały przez blisko
20 tys. mieszkańców obszar gminy obfituje w wiele atrakcji turystycznych – są tutaj ciekawe zabytki, wspaniała przyroda,
ścieżki i trasy turystyczne oraz przepiękne
uzdrowisko w Rymanowie Zdroju. Oprócz
serca gminy, jakim jest niewątpliwie Rymanów Zdrój, inne miejscowości również
przyciągają liczne rzesze turystów. Piękno Rudawki i Puław stanowi atrakcję dla
miłośników wypoczynku z dala od zgiełku i hałasu, co nie oznacza nudy i braku
zajęć. W obu tych miejscowościach można także aktywnie wypocząć korzystając
z wyciągu narciarskiego w Puławach,
latem wykorzystywanego do funkcjonowania tras rowerowych. Więcej informacji o atrakcjach w Puławach na stronie
http://www.kiczeraski.pl/atrakcje-kiczery

Rymanów Zdrój

Do najciekawszych atrakcji
gminy zaliczyć można:
Uzdrowisko Rymanów Zdrój – w 1876 r.
odkryto źródła mineralne, co zapoczątkowało rozwój uzdrowiska. Profil leczniczy
uzdrowiska oparty jest na szczególnych walorach przyrodoleczniczych klimatu i wód
mineralnych. Leczy się tutaj m.in. choroby
układu oddechowego, w tym dychawicę
oskrzelową, nawracające zapalenia zatok
obocznych nosa, gardła, migdałków i oskrzeli, zapalenia płuc, stany po resekcji tkanki
płucnej, choroby układu krążenia: nadciśnienie, chorobę niedokrwienną serca, stany po
zawale mięśnia sercowego, stany po operacjach kardiochirurgicznych, choroby ortopedyczno-urazowe oraz reumatologiczne:
zwyrodnienia kręgosłupa, wielomiejscowe
dysfunkcje narządu ruchu, stany po urazach,
reumatoidalne zapalenie stawów, wrodzone
deformacje narządu ruchu, skoliozę i wady
postawy. U dzieci dodatkowo leczy się choroby nerek i dróg moczowych. Uzdrowisko Rymanów produkuje wody mineralne
oraz wysokiej jakości kosmetyki Celestin.
Więcej informacji o uzdrowisku na stronie
http://uzdrowisko-rymanow.com.pl
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Park zdrojowy

Wołtuszowa

Wołtuszowa – dawna wieś łemkowska,
położona wśród malowniczych lasów zdrojowych, w dolinie Czarnego Potoku. Wieś
ta należała do dóbr rymanowskich rodziny

Sienieńskich. Przed II wojną światową liczyła 28 gospodarstw i 149 mieszkańców.
Po wojnie, w czerwcu 1945 r. mieszkańców – Łemków – wywieziono na Ukrainę,
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w okolice Tarnopola. Opuszczone domy zajęli Polacy z okolicznych wsi, których gospodarstwa spłonęły podczas walk w 1944 r.
W styczniu 1946 r. sotnie UPA spaliły zabudowania wsi Wołtuszowa. Od tego czasu
wieś jest niezamieszkała. Dzisiaj o dawnych
Łemkach przypominają figury drewniane
tworzące niezapomnianą galerię rzeźb na
świeżym powietrzu. Więcej informacji
o Wołtuszowej na www.woltuszowa.pl
Synagoga i kirkut (cmentarz żydowski)
w Rymanowie – te dwa obiekty są
pozostałością po mieszkających niegdyś
w Rymanowie Żydach. Synagoga wzniesiona

została na przełomie XVI i XVII w. Jest jedną
z najstarszych na Podkarpaciu. Pierwotnie
wkomponowana była w system obronny
Rymanowa. W czasie II wojny światowej
Niemcy urządzili w niej magazyny. W czasie
działań wojennych w 1944 r. została poważnie
uszkodzona. Cmentarz żydowski z kolei
powstał w XVI w., do dziś zachowało się na
nim kilkaset nagrobków. Najstarsza spośród
odczytanych macew pochodzi z 1619 r.
W centralnej części znajdują się dwa ohele
– w jednym pochowany jest cudotwórca
cadyk Cwi Hirsz (1788-1847) i jego syn,
cadyk Józef Friedman (zm. 1913), w drugim
zaś spoczywa znany jasnowidz i uzdrowiciel,

cadyk Menachem Mendel (1745-1812) i jego
żona. Do dzisiaj oba ohele są miejscem
pielgrzymek Żydów z całego świata.
Rymanowska synagoga i cmentarz są
miejscem pamięci o Żydach z Rymanowa, współtworzących niezwykle ciekawą
historię tego miasta. Więcej informacji na
www.info.rymanow.pl; http://www.kirkuty.xip.pl/rymanow.htm
Więcej informacji o atrakcjach, jakie skrywa gmina Rymanów znajdziecie Państwo
na stronie www.info.rymanow.pl
Zapraszamy
tekst z archiwum Gminy Rymanów,
foto. W. Czado, P. Cisek, M. Szpiech

Dom ziemiański w Łękach Strzyżowskich

W nawiązaniu do artykułu Barbary Guzek pt. „PREZENTACJA GMIN – MIEJSCA WARTE OBEJRZENIA. Gmina
Wojaszówka”, opublikowanego w nr 1 (44) I/II 2015 r. „NASZEGO POWIATU”, pragnę dodać kilka zdań odnoszących
się do zespołu dworsko-pałacowego w Łąkach Strzyżowskich. Znajdujący się tam piętrowy murowany dom ziemskiej rodziny LESIKOWSKICH, potocznie zwany dworem,
po II wojnie światowej został zaadaptowany na szkołę. Zaś
w okresie wakacji był obiektem kolonijnym.
W latach 60-70. ubiegłego wieku, w celu powiększenia
powierzchni dydaktycznej, budynek, postawiony najprawdopodobniej jeszcze w XVII wieku, został bardzo poważnie
zniekształcony piętrowymi bocznymi dobudówkami oraz
parterową niewielką salą gimnastyczną (siporex), dostawioną od strony ogrodu (zdjęcie 1). Swój historyczny wygląd
(z początku XX wieku) budowla odzyskała dopiero po rozebraniu ww. przybudówek i przeprowadzeniu remontu kapi-

talnego przez aktualnych właścicieli, Leokadię i Stanisława
MENDELOWSKICH z Krosna (zdjęcie 2). W tym samym
czasie przeprowadzono remont zabytkowego drewnianego
spichlerza oraz uporządkowano 3-hektarowy park krajobrazowy, gdzie zabytkowy drzewostan również wymagał dokonania niezbędnych zabiegów sanitarno-konserwatorskich.
Z poważaniem
Zdzisław Gil
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Nasz Powiat
Towarzystwo Sportowe Pro-Familia, Starostwo Powiatowe w Krośnie zapraszają wszystkich chętnych, dzieci,
młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych wraz z rodzicami z terenu powiatu krośnieńskiego na:

XVII Międzynarodowy Rodzinny Turniej w Tenisie Stołowym – PRO FAMILIA – CUP 2015
Miejsce i czas: Frysztak – Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy, ul. Wybickiego 25.
Turniej odbędzie się 31.05.2015 r.
Zasady uczestnictwa:
– w turnieju mogą uczestniczyć wyłącznie
drużyny – (rodziny) w konfiguracjach rodzic + dziecko – tzn: ojciec + dziecko, matka
+ dziecko, dziadek + wnuczek
– w turnieju nie uwzględniamy rodzin w składzie dziecko + dziecko, rodzic + rodzic
Kategorie wiekowe:
1. Kategoria amatorska rodzic + dziecko do
16 lat
2. Kategoria amatorska rodzic + dziecko powyżej 16 lat
Kategorie dla zawodników (dziecko, rodzic) wystepujących w III, IV, V lidze
3. Kategoria OTWARTA – OPEN

Kategorie dla zawodników (dziecko, rodzic) grających na codzień zawodowooprócz ekstraklasy.
Do udziału w kategorii dopuszczani są
wszyscy chętni, zarówno zawodowcy jak
i amatorzy.
4. K
 ategoria amatorska – rodzic + dziecko do
13 lat
5. Kategoria amatorska – rodzic + dziecko
powyżej 13 lat, bez ograniczeń
Nowe kategorie dla wszystkich chętnych
nie grających w ligach – WYJĄTEK STANOWIĄ zawodnicy grający w ligach amatorskich.
Kategoria 4-5 skierowana do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ich rodziców
Zapraszamy wszystkich chętnych do
udziału!

Powiatowa Olimpiada Tenisa Stołowego

W

hali sportowej w Jedliczu
28 marca br. odbyła się Powiatowa Olimpiada Tenisa
Stołowego, zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Krośnie wspólnie
z GOSiR Jedlicze.
Tradycyjnie olimpiadę powiatową poprzedziły olimpiady gminne. Zdobywcy
I i II miejsca zostali zgłoszeni do rozgrywek
powiatowych. Rozgrywki przeprowadzono
w 6 kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn a także osób z niepełnosprawnością.
Zawody sędziowali: Marek Wojdyła – sędzia główny oraz Grzegorz Twaróg, Bartosz
Smolak i Tomasz Woźniak.
GOSiR Jedlicze zapewnił również obsługę sędziów przy stołach. Byli to: Arkadiusz Gancarz, Jakub Lidwin, Patryk Zajdel,
Mateusz Król, Janusz Szczur, Jakub Godek,
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Kacper Gęsiak, Michał Wojdyła, Patryk
Przepióra.
Wyniki:
Dziewczynki do 13 lat
I m. – Patrycja Kukulska (g. Chorkówka)
II m. – Oliwia Wiśniowska (g. Jedlicze)
III m. – Marlena Gerlach (g. Miejsce Piastowe)
Chłopcy do 13 lat
I m. –Kacper Zygmunt (g. Jedlicze)
II m. – Kamil Omachel (g. Miejsce Piastowe)
III m. – Kacper Chentosz (g. Rymanów)
Dziewczęta 14-16 lat
I m. – Iwona Orlińska (g. Jaśliska)
II m. – Natalia Leszczyńska (g. Jedlicze)
III m. – Adrianna Zajdel (g. Miejsce Piastowe)
Chłopcy 14-16 lat
I m. – Maciej Litwin (g. Rymanów)
II m. – Patryk Wiernusz (g. Rymanów)
III m. – Jakub Paszek (g. Miejsce Piastowe)
Dziewczęta 17-19 lat
I m. – Aleksandra Zajdel (g. Jedlicze)
II m. – Magdalena Tomkiewicz (g. Rymanów)
III m. – Anna Muszyńska (g. Miejsce Piastowe)
Chłopcy 17-19 lat
I m. – Rafał Józefczyk (g. Krościenko Wyżne)

Nagrody sportowe – 4 najlepsze rodziny
w poszczególnych kategoriach otrzymują – deski, okładziny (profesjonalny sprzęt do tenisa
stołowego), grawerowane puchary szklane,
dyplomy. Wartość nagród I miejsca – 500 zł,
II miejsca – 350.00 zł, III miejsca – 250.00 zł,
IV miejsca – 150.00 zł Dla wszystkich rodzin
którzy ukończą zawody po rozgrywkach grupowych nagrody pocieszenia.
Szczegółowe informacje o Turnieju – cele
imprezy, harmonogram, nagrody na stronach: www.pro-familia.net, www.pzts.pl,
www.pozts.pl
Zakładka: galeria – zdjęcia. Informacje,
komunikaty z poprzednich turniejów.
Zapisy przyjmuje Jerzy Kaleta pod numerem tel. 13 43 850 95 kom. 511 496 054
Prezes Towarzystwa Jerzy Kaleta

II m. – M ateusz Michna (g. Krościenko
Wyżne)
III m. – Maciej Tomkiewicz (g. Rymanów)
Kobiety 20-44 lat
I m. – Alina Zajdel (g. Jedlicze)
Mężczyźni 20-44 lata
I m. – Konrad Szczepanik (g. Miejsce Piastowe)
II m. – Zbigniew Wołtosz (g. Dukla)
III m. – Paweł Gubała (g. Rymanów)
Mężczyźni powyżej 45 lat
I m. – Adam Paradysz (g. Korczyna)
II m. – Mariusz Sporek (g. Dukla)
III m. – Mieczysław Wojnar (g. Jedlicze)
Kobiety z niepełnosprawnością
I m. – Halina Turek (g. Dukla)
Mężczyźni z niepełnosprawnością
I m. – Tadeusz Pelczar (g. Jedlicze)
II m. – Maciej Wegrzyn (g. Miejsce Piastowe)
III m. – Dariusz Mańka (g. Rymanów)
Zawodnicy, którzy zajęli miejsca I-III
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe – rakietki do tenisa stołowego, torby turystyczne i plecaki i parasole,
które wręczyli – Starosta Krośnieński Jan
Juszczak oraz Dyrektor GOSiR Jedlicze Andrzej Piękoś.
Starostwo Powiatowe w Krośnie bardzo dziękuje gminom za przeprowadzenie
eliminacji i udział w kolejnej Powiatowej
Olimpiadzie Tenisa Stołowego, a także pracownikom GOSiR Jedlicze za współorganizację zawodów.
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Projekt jest częściowo finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Samorządy współpracują, aby mieszkańcom żyło się lepiej

Ł

cepcji i mam nadzieję, że w przyszłości również będziemy się starać wspólnie występować
po środki, łącząc siły koncepcyjne ale również
i montaż finansowy, aby doprowadzić do tego,
że wpiszemy się w te duże zadania – tłumaczy
Starosta Krośnieński,Jan Juszczak.
Samorządy chcą sięgać po środki unijne.
Dzięki projektowi opracowano szczegółowe
analizy, które będą podstawą przy pozyskiwaniu funduszy na lata 2014-2020. Przede
wszystkim partnerzy chcą na początku skupić
się na priorytetach. – Głównie chcielibyśmy
się skupić na działaniach w sferze pobudzenia aktywności gospodarczej na tym terenie,
ponieważ daje to możliwość zwiększenia zatrudnienia i zatrzymania mieszkańców, którzy będą dalej wiązać się z naszym terenem.
Dlatego też tego typu opracowania miały na
celu pokazać jakie działania mają perspekty-

wę w najbliższym okresie – mówi Franciszek
Miśkowicz, Starosta Jasielski.
Jednym z pierwszych zadań będzie wybudowanie łącznicy kolejowej. Ma ona skrócić
czas dojazdu z Krosna do Rzeszowa do jednej
godziny. Samorządy złożyły już potrzebne dokumenty, a planowana realizacja projektu to
2020 r. – Po kilkunastu latach dyskusji nad
tym projektem, łącznica w końcu wchodzi
w fazę przygotowawczą. Jest już zarysowana
faza realizacyjna wraz z zabezpieczeniem
środków finansowych. Myślę, że jest to bardzo dobra informacja dla mieszkańców tej
części regionu. Pozostałe pomysły będą wchodzić sukcesywnie, ponieważ będziemy chcieli
w pierwszej kolejności pozyskać zewnętrzne
źródła finansowania. Na pewno współpraca
samorządów jest tutaj nieodzownym elementem powodzenia takich pomysłów – tłumaczy
Tomasz Soliński, Wiceprezydent Krosna.

„TAK” dla budowy łącznicy kolejowej

w czasie realizację tego przedsięwzięcia, które mogłoby stanowić istotny element układu
komunikacyjnego regionu, przyczyniając się
do jego szybszego rozwoju społecznego i gospodarczego.
Projekt jest bardzo ważny szczególnie dla
mieszkańców Krosna i powiatu krośnieńskiego, którzy pracują i studiują w Rzeszowie
oraz dla osób załatwiających różne sprawy
urzędowe. Łącznica znacznie skróci czas podróży, która w tej chwili trwa około 2 godziny, dlatego podróżni rezygnują z tego środka
transportu.
Pomysł, który popiera ponad 20 samorządów, spotkał się z dużą przychylnością mieszkańców regionu.

ącznik kolejowy, rozwój turystyki,
czy poprawienie stanu dróg to tylko cześć pomysłów samorządowców,
na ułatwienie życia mieszkańcom naszego
regionu. Powiat Jasielski, Powiat Krośnieński, Miasto Jasło i Miasto Krosno realizując
wspólnie projekt „Dla spójności i dostępności – analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńskiego-jasielskiego” współfinansowany z Unii Europejskiej z Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
stworzyli opracowania pokazujące potrzeby
mieszkańców oraz największe braki regionu.

– Nowa perspektywa unijna wskazuje, że
preferowane będą duże zadania. Takie, które
będą oddziaływać nie tylko lokalnie, ale bardziej regionalnie, oraz takie, które będą sprzyjać rozwojowi i stwarzaniu nowych miejsc pracy. Tylko poprzez działanie kilku podmiotów
istnieje możliwość opracowania większej kon-

R

adni Powiatu Krośnieńskiego jednogłośnie przyjęli stanowisko popierające Apel Rady Miasta Krosna o podjęcie
działań przez Zarząd Województwa Podkarpackiego zmierzających do budowy łącznicy
kolejowej pomiędzy linią nr 108 a linią nr
106 oraz wsparcie tej inwestycji ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt stanowiska wraz z uzasadnieniem
przedstawił na ostatniej sesji (23.03) starosta
Jan Juszczak.

16

– Nowa perspektywa finansowa z Unii
Europejskiej daje niepowtarzalną szansę na
podjęcie działań zmierzających do budowy
łącznicy kolejowej, która umożliwi bezpośrednie połączenie z Krosna do Rzeszowa oraz
wsparcie tak ważnej inwestycji dla naszego
regionu – czytamy w stanowisku. Inwestycje
w transport zbiorowy są traktowane przez
mieszkańców jako priorytetowe.
Niewykorzystanie takiej możliwości jaką
jest dofinansowanie z RPO znacznie oddali

