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Święto Plonów

W

ostatnią niedzielę sierpnia
do Krościenka Wyżnego
przybyli rolnicy z Archidiecezji Przemyskiej, aby podziękować
za zebrane plony.
W barwnym korowodzie delegacje z poszczególnych parafii zaprezentowały blisko
siedemdziesiąt misternie uplecionych wieńców dożynkowych, nawiązujących w treści
do staropolskiej tradycji.
Przybyłych gości powitał ks. prałat Kazimierz Kaczor, duszpasterz rolników Archidiecezji Przemyskiej oraz starostowie
dożynek Elżbieta i Jacek Frydrychowie
z Krościenka Wyżnego. Następnie odbyła
się msza święta dziękczynna. Euchary-
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stii przewodniczył i słowo Boże wygłosił
ks. arcybiskup Józef Michalik, Metropolita
Przemyski. – Chcemy dziś podziękować
gorąco Panu Bogu, od którego wszystko
pochodzi i wszystko zależy, że nas chronił
tu na Podkarpaciu, od klęsk żywiołowych.
Chcemy wspólnie na tym dziękczynnym nabożeństwie umacniać się i wlewać nadzieję
w nasze serca na lepsze jutro dla polskiego
rolnika – mówił podczas kazania ks. arcybiskup.
Podczas mszy świętej odbyło się składanie darów przez delegacje rolników
oraz przedstawicieli samorządów. Następnie wszystkie wieńce i chleby dożynkowe
upieczone z tegorocznego ziarna zostały
poświęcone.

Zaproszeni goście, którzy uczestniczyli
w uroczystości, dziękowali rolnikom za ich
trud i codzienną pracę. Wszyscy obecni na
dożynkach mogli spróbować chlebów dożynkowych specjalnie upieczonych na tę
okoliczność.
Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra
Dęta z Krościenka Wyżnego pod dyrekcją
Macieja Filara. Na zakończenie starostwie
wraz z częścią zaproszonych gości przejechali bryczkami ulicami Krościenka Wyżnego i częstowali słodyczami mieszkańców.
Organizatorami tegorocznych dożynek
byli Duszpasterstwo Rolników Archidiecezji Przemyskiej, Powiat Krośnieński, Gmina Krościenko Wyżne oraz Parafia pw. św.
Marcina w Krościenku Wyżnym.

Nasz Powiat

70-lecie Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Jedliczu

H

istoria szkoły, to historia tych
którzy ją tworzyli, tworzą,
i dumnie mogą o sobie powiedzieć, że są częścią wielopokoleniowej
już rodziny Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Jedliczu.
Absolwenci, uczniowie, nauczyciele, pracownicy i wielu przyjaciół, którzy na różne
sposoby szkołę wspierają, odpowiedzieli na
apel Komitetu Organizacyjnego i spotkali
się na tradycyjnym Zjeździe Absolwentów. Liceum może poszczycić się ponad
3500 rzeszą absolwentów, którzy wybierali
różne drogi życiowe osiedlając się na całym
niemal świecie od Kanady po Australię.
Tradycyjnie już obchody rozpoczęły się
od złożenia kwiatów przez przewodniczącego Komitetu Zjazdowego Albina Wojnara
oraz Iwonę Pytel – dyrektora Liceum pod
tablicą pamiątkową pierwszej siedziby
szkoły tj. dyrektorskiej willi Rafinerii.

Następnie odbyła się uroczysta sesja naukowa, na której referaty wygłosili wybitni
absolwenci jedlickiego liceum: płk Marek
Kołacz, prof. Józef Żychowski, prof. dr hab.
Adam Jaworski.
Na ręce Pani dyrektor Iwony Pytel ostały
również przekazane listy gratulacyjne od
oraz pamiątkowy grawerton od Dyrektorów
powiatowych szkół ponadgimnazjalnych.
Spotkanie zakończył uroczysty koncert,
na którym wystąpili absolwenci jedlickiego liceum: prof. Michalina Growiec i Marek
Wiatr z zaproszonymi gośćmi. Wszystkim
śpiewakom towarzyszył przy fortepianie
ulubieniec jedlickiej publiczności – Robert
Marat. Absolwenci zebrali się na uroczystej
mszy św., celebrowanej przez ks. Waldemara
Pastuszaka. Po jej zakończeniu uczestnicy
zjazdu prowadzeni przez Orkiestrę Dętą
z Miejsca Piastowego przeszli do pałacu Stawiarskich na dalsze uroczystości, gdzie Sta-

rosta Powiatu Krośnieńskiego Jan Juszczak
wraz z prof. Adamem Jaworskim, dyrektorem szkoły Iwoną Pytel, przewodniczącym
Komitetu Obchodów zjazdu Albinem Wojnarem oraz przedstawicielką Samorządu
Uczniowskiego Barbarą Głód dokonali uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej.
Podziwiając montaż słowno-muzyczny przygotowany przez młodzież naszego liceum pod kierunkiem Marty Górki
pt. „Wspomnień czar” każdy z zaproszonych
gości mógł przenieść się w czasy młodości.
Gromkimi brawami został powitany Dyrektor Franciszek Mojak, któremu odśpiewano tradycyjne „Sto lat”.
Ważne jest, że pomimo upływu lat Liceum podąża wciąż tą samą drogą, którą
wytyczył założyciel szkoły prof. Władysław
Dubis.
Inf. LO Jedlicze

fot. B. Bajorski

Od Rusal do Jana 2015

J

uż po raz XXII na terenie Muzeum
Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej obyło się święto kultury i tradycji łemkowskich „Od Rusal do Jana”.
Impreza zgromadziła spore grono Łemków
z różnych stron świata, mieszkańców Podkarpacia, sympatyków kultury łemkowskiej i Beskidu Niskiego Święto jest coroczną okazją
do zaprezentowania różnych form twórczości
artystycznej Łemków mieszkających w różnych regionach Polski i za granicą. Na scenie
zaprezentowały się zespoły w różnych grupach wiekowych z Polski, Słowacji i Ukrainy,
prezentując głównie folklor, obrzędy i tradycje łemkowskie.
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Tego roku swoją obecnością święto w Zyndranowej uświetnili m.in.: Wicemarszałek
– Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska, Starosta Powiatu
Krośnieńskiego Jan Juszczak, Przewodniczący
Rady Powiatu Krośnieńskiego Edward Nowak, władze Gminy Dukla, burmistrz zaprzyjaźnionego miasta Świdnik na Słowacji Jan
Hołodniak, duchowni kościołów: prawosławnego, greckokatolickiego i rzymskokatolickiego. oraz liczne grono przybyłych z zagranicy:
Słowacji, Ukrainy, USA oraz Kanady.
W trakcie święta, poprzez złożenie kwiatów w miejscach pamięci na terenie zagrody
muzealnej, uczczono następujące rocznice:
– 120 rocznicę urodzin Epfana Drowniaka
– Nikifora Krynickiego;
– 70 rocznicę deportacji ludności łemkowskiej
do Związku Radzieckiego w 1945 roku;
– 70 rocznicę zakończenia II wojny światowej.

Podczas święta można było zwiedzić muzeum, obejrzeć ciekawe filmy o tematyce
łemkowskiej, obejrzeć wystawę fotografii pt.
„Cerkwie i ikonostasy w obiektywie Zdzisława Gila”, obejrzeć projekcję przedwojennych
zdjęć Łemków autorstwa Zdzisława Postępskiego, zakupić książki i wiele różnorakich
pamiątek. Na scenie zaprezentowało się 10 zespołów z Polski, Słowacji i Ukrainy.
Bohdan Gocz
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Biuro Rzeczy Znalezionych – po zmianach

21

czerwca, weszła w życie nowa
ustawa o rzeczach znalezionych. Dotychczas obowiązujące przepisy funkcjonowały przez blisko
pięćdziesiąt lat. Nowe regulacje prawne
wprowadziły szereg istotnych zmian.
Do Biura Rzeczy Znalezionych, które
znajduje się w Starostwie Powiatowym
w Krośnie, każdego roku trafiały najczęściej telefony komórkowe, rowery, zegarki,
dokumenty, ale także plecaki czy odzież.
Według nowych przepisów będzie można
m.in. odmówić przyjęcia rzeczy, jeśli jej
szacunkowa wartość nie przekracza 100 zł.

Najistotniejsze
zmiany wprowadzone
w regulacjach to:

1

. Dotychczasowe przepisy określały, że
właściwym do przyjmowania zawiadomień o rzeczy znalezionej jest starosta właściwy ze względu na miejsce znalezienia
rzeczy. Nowe regulacje stanowią, że właściwym do przyjmowania zawiadomienia
o znalezieniu rzeczy będzie starostwo właściwe ze względu na miejsce znalezienia jak
również ze względu ma miejsce zamiesz-

kania znalazcy – podstawa prawna Art. 5
ust. 1 ustawy.

2

. Zarządca budynku, pomieszczenia
otwartego dla publiczności albo środka
transportu publicznego przekazuje rzeczy
znalezione na jego terenie do Biura Rzeczy
Znalezionych po upływie 3 dni od dnia
otrzymania – podstawa prawna Art. 7 ust.
1 ustawy. W dotychczas obowiązujących
przepisach sprawa ta nie była przedmiotem regulacji.

3

. Dotychczasowe unormowania prawne
dotyczące rzeczy znalezionych obejmowały wszystkie rzeczy bez względu na ich
wartość szacunkową. W nowej ustawie
określono, że Biuro Rzeczy Znalezionych
ma prawo do odmowy przyjęcia rzeczy
znalezionej w przypadku gdy jej wartość szacunkowa jest mniejsza niż 100 zł
– podstawa prawna Art. 12 ust. 4 ustawy.

4

. W przypadku, gdy osoba uprawniona
do odbioru depozytu jest nieznana bądź
brak jest możliwości wezwania jej do odbioru depozytu a wartość szacunkowa rzeczy
przekracza 100 zł, konieczne jest wywieszenie wezwania na tablicy informacyjnej

Zmiany w prawie budowlanym

U

stawą z dnia 20 lutego 2015 o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2015 r., poz. 443) znowelizowano PRAWO
BUDOWLANE, które w nowym brzmieniu
obowiązuje od 28 czerwca 2015 r.
Zmiany narzucone w ustawie ułatwiły
inwestorom realizacje niektórych zamierzeń budowlanych. Najczęściej inwestorzy
zwracają się do tutejszego urzędu z zapytaniem dotyczącym procedur budowy: budynku mieszkalnego, garaży (typu blaszak),
osadników ścieków, zjazdów z dróg powiatowych i gminnych. Inwestycje te można
budować bez pozwolenia, po uprzednim
zgłoszeniu do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Z konieczności
uprzedniego uzyskania pozwolenia na bu4

dowę zwolnione zostały również instalacje
wewnętrzne w budynku, z wyjątkiem instalacji gazowych oraz sieci: elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV, wodociągowe, kanalizacyjne,
cieplne, telekomunikacyjne.
Ponadto wyjaśniam, że po nowelizacji
Prawa budowlanego tj. od 28.06.2015 r.
istnieje możliwość budowy i przebudowy
budynku mieszkalnego jednorodzinnego na
podstawie zgłoszenia złożonego do Starosty
Krośnieńskiego w trybie art. 30 ust. 2b) ustawy – w przypadku gdy obszar oddziaływania mieści się w całości na działce, na której
budynek został zaprojektowany. Zgodnie
z art. 30 ust. 4c) do zgłoszenia przebudowy,
o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, należy dołączyć dokumenty, o których mowa

w siedzibie Biura przez okres 1 roku licząc
od daty znalezienia rzeczy oraz zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji
Publicznej. Na podstawie obowiązujących
do tej chwili przepisów ogłoszenia były
wywieszane w siedzibie BRZ, w urzędach
dzielnicowych oraz publikowane w BIP
w momencie rozpoczęcia procedury likwidacji niepodjętych depozytów.
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. W przypadku gdy wartość szacunkowa rzeczy przekracza 5 000 zł ustawa
nakłada ponadto obowiązek zamieszczenia również ogłoszenia w dzienniku
o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim.
– podstawa prawna Art. 15 ust. 3. W dotychczasowych przepisach sprawa ta nie
była przedmiotem regulacji.

6

. W przypadku gdy rzecz znaleziona nie
została odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru, jak również nie została
odebrana przez znalazcę jej właścicielem
staje się powiat – podstawa prawna Art. 19
ust. 1 ustawy. W dotychczasowych przepisach niepodjęte depozyty na mocy prawomocnego postanowienia sądu cywilnego
stawały się własnością Skarbu Państwa.

w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 (cztery egzemplarze projektu budowlanego, oświadczenie
o prawie do dysponowania nieruchomością
na cele budowlane). Z kolei wyznaczenie
obszaru oddziaływania obiektu należy do
obowiązków projektanta i wynika z art. 20
ust. 1 pkt. 1c ustawy. Informacja o obszarze
oddziaływania obiektu powinna być ujęta
w projekcie budowlanym.
W przypadku trudności w stosowaniu
przepisów znowelizowanej ustawy informuję, iż szczegółowe informacje udzielane są na
bieżąco przez pracowników obsługujących
daną gminę w siedzibie organu (Krosno,
ul. Bieszczadzka 1, Wydział Architektury
i Budownictwa – pokoje od 214 do 219) tj.:
tel. 13 43 75 763 – Gminy: Chorkówka, Miejsce Piastowe, Dukla, Krościenko Wyżne
tel. 13 43 75 762 – Gminy: Korczyna, Jaśliska
tel. 13 43 75 761 – Gminy: Rymanów, Iwonicz-Zdrój
tel. 13 43 75 760 – Gminy: Jedlicze, Wojaszówka
Katarzyna Staroń-Wilk

Nasz Powiat

kapitał ludzki

PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
realizowany w Zespole Szkół w Jedliczu, Zespole Szkół w Iwoniczu oraz Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju

Dodatkowe staże i doposażenie szkół w ramach projektu

W

związku z powstałymi oszczędnościami po
przetargach, do końca września br. wydłużono realizowany przez Powiat Krośnieński projekt pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców”, złożony w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności
i modernizacja kształcenia zawodowego oraz dostosowanie
jakości systemu edukacji do potrzeb rynku pracy w placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat krośnieński.
Oszczędności zostały przeznaczone na staże dla uczniów
oraz na doposażenie szkół, które zostały objęte wsparciem
w ramach projektu: Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich i Zespół
Szkół w Iwoniczu. Ponad 111 tys. zł zostało przeznaczone na
staże dla 93 osób. Natomiast 62 736 zł będzie kosztować doposażenie pracowni do zajęć praktycznych. W ZS w Jedliczu
doposażenia wymaga m.in. pracownia mechatroniki. Zakup
dydaktycznych paneli pozwoli umożliwi prowadzenie ćwiczeń z zakresu pneumatyki, elektrotechniki, mechatroniki
i elektroniki.
Z kolei do ZS w Iwoniczu zakupiony zostanie sprzęt
do warsztatu mechanicznego m.in. do pracowni budowy,
eksploatacji i napraw pojazdów oraz maszyn i urządzeń,
a także do pracowni mechatroniki samochodowej.
Dodatkowe doposażenie pozwoli na zorganizowanie
grupowych i indywidualnych zajęć praktycznych oraz stanowisk egzaminacyjnych zgodnie z wymaganiami nowej
podstawy programowej. Ponadto zakup narzędzi i urządzeń
wpłynie na podniesienie jakości kształcenia. Zmieniające
się potrzeby rynku, a tym samym wobec absolwentów
szkoły wymuszają dostosowanie poziomu kształcenia do
wymagań pracodawców. Po ukończeniu szkoły uczeń powinien posiadać wiedzę nie tylko teoretyczną, ale i praktyczną.
W ramach trwającego od trzech lat projektu odbyły się
dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych.
We wszystkich szkołach powstały nowe lub zmodernizowano już istniejące pracownie zawodowe. Dodatkowym atutem jest współpraca szkół z pracodawcami i instytucjami
służąca podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów.
Całkowita wartość projektu wynosi 2 87 406,43 zł, z czego
dofinansowanie to kwota 2 479 889,38 zł.

Młodzież i nauczyciele ZSGH w Iwoniczu-Zdroju na szkoleniu dot. organizacji pracy i optymalizacji wydajności

Uczniowie z ZS w Jedliczu na Międzynarodowych Targach Motoryzacyjnych w Poznaniu

Ewa Bukowiecka
Kurs spawania metodą TIG w ZS w Iwoniczu
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Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie rozpoczął realizację projektu

URZĄD PRACY

„Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim” (I)

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 (RPO WP),
Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty
pozakonkursowe PUP.
Całkowita wartość projektu w 2015 r. wyniesie 2 269 900 złotych.

Okres realizacji projektu od 01.07.2015 r do 30.06.2016 r.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy.
W 2015 r. planujemy objąć projektem 143 osoby w następujących zadaniach:
– jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 43 osoby – wartość zadania 774 000 złotych,
– prace interwencyjne – 20 osób – wartość zadania 55 900 złotych,
– doposażenia lub wyposażenie stanowiska pracy – 80 osób – wartość zadania 1 440 000 złotych.

Projekt skierowany jest do następujących grup:

1. O
 soby powyżej 29 roku życia*, bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, należące do I lub II profilu pomocy
w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należące co
najmniej do jednej z następujących grup:
– osoby od 50 roku życia,
– osoby długotrwale bezrobotne (za osobę długotrwale bezrobotną na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE uznaje się (zgodnie z definicją Komisji Europejskiej) osobę bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy**),
– kobiety,
– osoby niepełnosprawne,
– osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (osoby posiadające wykształcenie średnie lub niższe),
2. R
 olnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść
z rolnictwa, należący do ww. grup.

Kryteria dostępu do udziału w projekcie:

I. Kryterium dot. efektywności zatrudnieniowej
a) o gólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych – na poziomie co najmniej 43%
b) dla osób niepełnosprawnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 17%
c) dla osób długotrwale bezrobotnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35%
d) dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 36%
II. P
 rojekt skierowany jest do bezrobotnych osób niepełnosprawnych w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w rejestrze danego PUP, kwalifikujące
się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należące do I lub II profilu) w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych (wg stanu na 31.12.2014 r.).
III. P
 rojekt skierowany jest do bezrobotnych osób w wieku 50+ w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja
osób w wieku 50+ zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w rejestrze danego PUP, kwalifikujące się do objęcia
wsparciem w ramach projektu (należące do I lub II profilu) w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób
bezrobotnych (wg stanu na 31.12.2014 r.).
IV. Projekt zakłada, że proces rekrutacji zakończy się do 31.12.2015 r.
Efektywność zatrudnieniowa:
1. Umowa o prace na trzy miesiące na cały etat.
2. Umowa zlecenia:
– wartość umowy równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za prace,
– umowa zawarta na minimum 3 miesiące.
3. Umowa o dzieło:
– wartość umowy równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za prace,
– nie musi być określony czas trwania umowy.
Uczestnik projektu musi nam dostarczyć w ciągu 4 tygodni od dnia zakończenia udziału w projekcie informacje potrzebne
do wyliczenia wskaźników rezultatu bezpośredniego do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie (np. na temat statusu,
udziału w kształceniu lub szkoleniu).
Każda osoba objęta projektem musi mieć IPD i być objęta pośrednictwem pracy lub poradnictwem zawodowym.
Dla osób zarejestrowanych w PUP nie zakładamy nowego IPD tylko pracujemy na tym, które już posiadają.
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* osoby powyżej 29 roku życia to osoby, które mają ukończone 30 lat.
** UWAGA
• Do okresu bezrobocia można zaliczyć również okres pozostawania bez pracy przed rejestracją w PUP na podstawie m.in. oświadczenia uczestnika projektu.
• Konieczne jest pozyskanie od uczestnika projektu oświadczenia określającego jak długo pozostaje on bez zatrudnienia.
• Do obliczenia okresu pozostawania bez zatrudnienia należy wliczać faktyczny czas pozostawania bez pracy, w tym okres przed rejestracją w urzędzie.

Nasz Powiat

fot. Krzysztof Kobiałka

Obchody rocznicowe wsi Targowiska

15

sierpnia w Targowiskach odbyły się uroczyste dożynki wiejskie połączone z inauguracją
obchodów 650 lecia pierwszej wzmianki
o wsi. W 1365 r. w dokumentach króla
Kazimierza Wielkiego pisze się o Targowiskach jako osadzie handlowej.
Uroczystość rozpoczęła msza święta
w kościele parafialnym pw. św. Małgorzaty, podczas której poświęcono wieńce
dożynkowe. Tegoroczne dożynki z okazji
roku jubileuszowego zgromadziły delegacje
sołectw: Targowiska, Widacz i Zalesie, które
kiedyś stanowiły jedną wioskę – Targowiska, z radnymi, sołtysami i przedstawicielami kół gospodyń na czele. Po mszy świętej
w ogrodach świątyni został zasadzony pamiątkowy dąb.
Następnie korowód dożynkowy przemaszerował pod Dom Ludowy, gdzie w obecności zaproszonych gości, pocztów sztandarowych OSP i Szkoły Podstawowej oraz
mieszkańców została odsłonięta i poświęcona przez ks. proboszcza Tadeusza Dudzika tablica upamiętniająca to wydarzenie.
Aktu odsłonięcia dokonali wicewojewoda
podkarpacki Grażyna Borek, wicestarosta
krośnieński Adolf Kasprzyk, wójt Gminy
Miejsce Piastowe Marek Klara oraz sołtys
Sołectwa Targowiska Aleksander Mercik.
Następnie delegacje radnych Sejmiku Województwa, Rady Powiatu Krośnieńskiego,
władz Gminy Miejsce Piastowe oraz organizacji społecznych wsi Targowiska oddały
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hołd i złożyły kwiaty pod odsłoniętą tablicą
i tablicą poświęconą Marszałkowi J. Piłsudskiego z okazji przypadającego w tym dniu
święta Wojska Polskiego.
Druga część uroczystości odbyła się
w nowo oddanym po przebudowie Domu
Ludowym. Wszystkich zebranych powitał
gospodarz wsi, sołtys Aleksander Mercik.
Rys historyczny nawiązujący do wydarzeń
z 1365 r. przedstawił wójt Gminy Marek
Klara, od trzech lat mieszkaniec Targowisk.
Głos zabrała również wicewojewoda Grażyna Borek, która podziękowała organizatorom za zaproszenie na obchody rocznicowe
oraz życzyła mieszkańcom wielu sukcesów.
Z kolei przewodniczący Rady Gminy Wiktor Skwara w swym wystąpieniu wspomniał
wielkiego społecznika Targowisk, nieżyjącego od trzech lat Jacka Dobrzańskiego.
Wśród zaproszonych gości oprócz wspomnianych już, byli także radni Sejmiku

Wojewódzkiego Dorota Chilik, Joanna Frydrych i Dariusz Sobieraj, przewodniczący
Rady Powiatu Edward Nowak, starosta
krośnieński Jan Juszczak, właściciel dworu w Targowiskach prof. Obodyński oraz
dyrektorzy szkół, przedstawiciele lokalnego biznesu, dyrektorzy ośrodków kultury.
Wszyscy obecni mieli możliwość wpisania
się do księgi pamiątkowej.
Miłym akcentem obchodów była niespodzianka podczas mszy św., gdzie uczczono
25 lecie pobytu w parafii obecnego proboszcza, księdza dziekana Tadeusza Dudzika.
Jubilat otrzymał z rąk przedstawicieli organizacji kosz kwiatów, figurę ojca Pio oraz
okolicznościowy grawerton, a parafianie
zaśpiewali tradycyjne „Życzymy, życzymy”.
Kolejnym etapem obchodów jubileuszowych będą pokoleniowe spotkania mieszkańców Targowisk. Pierwsze, dla starszych
mieszkańców, odbędzie się już 6 września br.
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Inwestycje

drogowe

w powiecie
A

ktualnie na terenie powiatu krośnieńskiego prowadzonych jest
kilka ważnych i oczekiwanych
przez mieszkańców inwestycji drogowych.
Kilka zostało już zakończonych, a niektóre są na etapie realizacji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem robót.
W gminie Rymanów zakończyła się przebudowa ul. Mitkowskiego, która jest bardzo
ważna zarówno dla mieszkańców jak i petentów załatwiających sprawy w Urzędzie Gminy.
Dobiegła końca również przebudowa odcinka drogi powiatowej Rudawka Rymanowska – Wisłoczek w miejscowości Wisłoczek.
Zakres prac obejmował przebudowę dwóch
przepustów i ułożenie nowej nawierzchni na
długości 254 m.
W gminie Wojaszówka zakończono prace
na 1150 m odcinku drogi Kobyle – Bratkówka
– Odrzykoń. W ramach prowadzonej inwestycji poszerzono jezdnię do 5,5 m, położono nową
nawierzchnię oraz wykonano pobocza.
Zakończono roboty na drodze Korczyna
– Kombornia – Budy Komborskie, które obejmowały położenie nowej nawierzchni na łącznej długości 1160 m.
W miejscowości Kopytowa, gmina Chorkówka, dobiegają końca prace przy I etapie
budowy chodnika.
Powód do zadowolenia mają mieszkańcy
Głowienki. Zakończyły się prace przy budowie chodnika na długości 200 m w ciągu drogi
Krosno – Rogi – Iwonicz, łączącego Głowienkę z Krosnem. Dzięki inwestycji poprawi się
bezpieczeństwo w tym newralgicznym miejscu wsi, szczególnie dzieci uczęszczających do
szkoły. Piesi i amatorzy nordic walking swobodnie i bezpiecznie będą mogli przemieszczać
się w kierunku Krosna.
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Przebudowana ul. Mitkowskiego

Wyremontowana droga Kobyle – Bratkówka – Odrzykoń

Nowy chodnik w Głowience

Nasz Powiat
Na początku sierpnia rozpoczęły się prace przy budowie 400 metrowego odcinka
chodnika w Widaczu. Tam też zostanie poszerzona jezdnia na długości 600 m.
W ciągu drogi powiatowej Stacja Kolejowa Targowiska – Targowiska trwa inwestycja polegająca na poszerzeniu jezdni do 5,5 m
i ułożeniu nowej nawierzchni bitumicznej
na długości 1030 mb. W zadaniu partycypuje
Gmina Miejsce Piastowe oraz Nadleśnictwo
Dukla, które dokłada 60 tys. zł.
7 sierpnia odbył się przetarg na zadania
związane z przebudową kolejnych dwóch
odcinków dróg powiatowych. Szczególnie
ważna inwestycja dla korzystających z drogi Krosno – Kobylany – Toki. Odcinek od
granicy Krosna do mostu w Zręcinie zostanie całkowicie przebudowany. Wymieniona
zostanie podbudowa drogi, dzięki czemu
poprawią się parametry technicznie. Ponadto powstanie nowa zatoka autobusowa.
Prace mają potrwać do 15 listopada br.
W najbliższym okresie zostanie przebudowana droga powiatowa Wola Jasienicka
– Budy Komborskie. Inwestycja obejmuje
odbudowę nawierzchni bitumicznej na długości 420 m. Naprawa drogi zakończy się
15 października br.
Wymienione inwestycje realizowane są
przy wsparciu finansowym gmin i wspomnianego już Nadleśnictwa Dukla.

Droga Wola Jasienicka – Budy Komborskie, stan przed remontem

– Takiego dofinansowania i udziału
gmin w zadaniach powiatowych do tej pory nie było. Cieszy mnie fakt takiego podejścia i zrozumienia, że wspólnie możemy
więcej. To efekt starań Zarządu Powiatu,
prowadzonych rozmów, odbytego objazdu
po drogach oraz przedstawienia jasnych
i czytelnych zasad współpracy. Środki przeznaczone przez gminy lokowane są przecież w inwestycje drogowe na ich terenach,

a służą wszystkim użytkownikom dróg.
Oczywiście jest to część z ogromu zadań
i oczekiwań mieszkańców powiatu odnośnie poprawy stanu dróg i bezpieczeństwa
ich użytkowników – podkreśla dyrektor
– etatowy członek zarządu Powiatu Aleksander Mercik. Mam nadzieję, że tak zapoczątkowana współpraca z samorządami
gmin, zaowocuje w przyszłości kolejnymi,
wspólnymi inwestycjami, ważnymi i oczekiwanymi przez mieszkańców.

Promesa dla powiatu
Powiat krośnieński otrzymał 350 tys. zł na usuwanie
skutków klęsk żywiołowych.
Środki z rezerwy celowej budżetu państwa zostaną przeznaczone na remont drogi powiatowej Nr
1898 R Chorkówka – Faliszówka – Nienaszów. Zniszczona podczas powodzi w 2012 r. droga wymaga pilnej modernizacji. Zakres prac obejmuje wyrównanie
istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, wykonanie nowej nawierzchni na długości 2,5
km wraz z uzupełnieniem poboczy oraz odwodnienie
korpusu drogowego. Droga stanowi ważny odcinek
dla lokalnej społeczności oraz mieszkańców sąsiedniej gminy Dukla i powiatu jasielskiego.
Prace rozpoczną się na przełomie września i października br., a zakończą w połowie listopada.
Jest to druga w tym roku transza przyznana dla
powiatu krośnieńskiego.

Droga Chorkówka – Faliszówka – Nienaszów zostanie wyremontowana ze środków powodziowych

Ewa Bukowiecka
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„Kotwica” Korczyna

KS „Kotwica” Korczyna

zdobywcą Pucharu Starosty

W

niedzielę, 26 lipca br., na stadionie w Korczynie rozegrano XVII Turniej o Puchar
Starosty Krośnieńskiego.
O najwyższe trofeum rywalizowało siedem drużyn
z terenu powiatu krośnieńskiego: LKS „Burza” Rogi, LKS
„Jasiołka” Jaśliska, GLKS „Karpaty” Klimkówka, KS „Kotwica” Korczyna, LKS „Nafta” Chorkówka, KS „Przełęcz”
Dukla, GKS „Wisłok” Krościenko Wyżne.
Spotkanie oficjalnie otworzył wicestarosta Adolf Kasprzyk, witając zawodników, trenerów i przybyłych gości,
życzył wszystkim sportowych wrażeń.
Mecze rozgrywane były w grupach, systemem „każdy
z każdym”, a ich zwycięscy spotkali się w finale. Rozgrywki
przeprowadzono równolegle na stadionie i boisku sportowym przy szkole, dzięki czemu organizacja turnieju przebiegła bardzo sprawnie. Drużyny wykazały wolę walki,
rywalizacja była zacięta, gra wyrównana, a motywacją do
zwycięstwa były atrakcyjne nagrody. Dopisali także kibice,
którzy dopingowali swoje drużyny
Większość spotkań kończyła się remisem, dlatego o wygranej decydowały rzuty karne.
Do ścisłego finału zakwalifikowały się cztery drużyny.
O trzecie miejsce walczyły „Nafta” Chorkówka i „Karpaty”
Klimkówka. Mecz zakończył się remisem 0:0. O zwycięstwie zespołu z Klimkówki zdecydowały rzuty karne 3:2.
O Puchar Starosty rywalizowały „Kotwica” Korczyna
i „Przełęcz” Dukla. W piętnastej minucie meczu pierwszą
bramkę dla gospodarzy zdobył Grzegorz Puk, który w drugiej połowie meczu strzelił kolejne dwa gole, co zdecydowało o zwycięstwie „Kotwicy”.
Zwycięskie drużyny otrzymały puchary oraz nagrody
rzeczowe z rąk wicestarosty Adolfa Kasprzyka, wójta gminy Korczyna Jana Zycha i prezesa KS „Kotwica” Korczyna
Jana Rogalskiego, którzy pogratulowali i podziękowali drużynom za udział w turnieju. Nagrody ufundowało Starostwo oraz wójt Korczyny.
Mecze komentowali dyrektor GOK w Korczynie Wojciech Tomkiewicz i Grażyna Ostrowska z Biura Promocji
w Starostwie Powiatowym w Krośnie.
Ewa Bukowiecka
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KS „Przełęcz” Dukla

GLKS „Karpaty” Klimkówka
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Wyróżnione potrawy – przepisy kulinarne
Przepisy dań wyróżnionych w konkursie na „Najsmaczniejszą potrawę” podczas „Targów kulinariów – II edycja”.
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami
członkowskimi Unii Europejskiej.

I WYRÓŻNIENIE KGW W MIEJSCU PIASTOWYM – ŻUREK
Składniki: (ilość wg potrzeby i uznania) zakwas na żurek, kości od schabu, pieczarki
lub inne grzyby, kiełbasa cienka, śmietana, czosnek, jarzyny, majeranek,
sól, pieprz, tłuszcz do smażenia
Wykonanie: Umyte kości ugotować z warzywami, przecedzić i dodać zakwas.
Pieczarki wypłukać, poszatkować i udusić. Kiełbasę pokroić w kostkę i usmażyć. Pieczarki i kiełbasę dodać do żurku, doprawić, podbić
śmietaną (można dodać troszkę mąki).

II WYRÓŻNIENIE KGW W IWONICZU – TORCIK MIĘSNO-GRZYBOWY
Składniki: ½ kg łopatki wieprzowej, 0,5 kg grzybów, ½ bułki, 3 jaja, 2 łyżki oleju,
100 g wędzonej słoniny, posiekana natka pietruszki, ½ litra mleka, ½ litra
bulionu, czosnek, sól i pieprz, 2 cebule, keczup
Wykonanie: Mięso gotujemy i odstawiamy do ostudzenia. Słoninę kroimy w kosteczkę, podsmażamy, odlewamy część tłuszczu i dodajemy olej. Cebulę drobno siekamy
i dusimy na tłuszczu razem z drobno pokrojonymi grzybami. Mięso mielimy, dodajemy pietruszkę i cebulę z grzybami. Zalewamy bulionem i gotujemy. Dwa żółtka
i pianę ubitą z 2 białek mieszamy z ½ szklanki mleka, dodajemy do masy mięsnej.
Jedno jajko mieszamy z resztą mleka, dodajemy zmiażdżony w prasce czosnek, doprawiamy solą.
Tortownicę wykładamy folią. Bułkę kroimy na kromki, zanurzamy w jajku z mlekiem i układamy na dno tortownicy. Wylewamy masę mięsno – grzybową i pieczemy
ok. 20 minut w piekarniku rozgrzanym do temperatury 240ºC. Podajemy z keczupem.

III WYRÓŻNIENI KGW W RÓWNEM – ZUPA CEBULOWA
Składniki: ½ kg cebuli, 1 pietruszka, 1 marchewka, kawałek selera, 1 litr wywaru
mięsnego lub z kości, sól, pieprz i przyprawy do smaku, 1 serek topiony
kremowy lub śmietankowy, 2 dag masła, ząbek czosnku
Wykonanie: Cebulę i czosnek obrać, poszatkować. Podsmażyć na maśle. Podlać rosołem i gotować ok. 30 min. na wolnym ogniu. Przecedzić przez sito.
Ugotowaną cebulę z warzywami zmiksować. Zaciągnąć zupę zmiksowanym serkiem topionym. Doprawić do smaku. Podawać z grzankami
lub kapuśniaczkami.
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Uroczyste obchody 71. rocznicy zbrodni w Lesie Grabińskim
Zakończenie projektu BZ WBK „Tu mieszkam tu zmieniam”

P

od pomnikiem zamordowanych partyzantów w Lesie
Grabińskim odbyła się uroczystość upamiętniająca
okrutną, hitlerowską zbrodnię i przywracająca pamięć o tamtych strasznych, okupacyjnych czasach.

Uroczystość rozpoczęła Gminna Orkiestra Dęta z Iwonicza odegraniem hymnu państwowego. Następnie Prezes Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” Rajmund Boczar przedstawił
krótko historię zbrodni, którą upamiętnia pomnik w Lesie Grabińskim.
Burmistrz Gminy Witold Kocaj w swoim wystąpieniu zaakcentował potrzebę szacunku dla tego miejsca i dla pamięci po zamordowanych. Podziękował również Stowarzyszeniu za wykonane prace
i przywracanie pamięci historycznej.
Recytacja przez dziewczęta z Ruchu Apostolstwa Młodzieży w Iwoniczu fragmentów poematu „Śmierć bohaterów w Lesie Grabińskim
w Iwoniczu”, wycisnęła łzy z oczu wielu mieszkańców Gminy uczestniczących w uroczystości.
Starosta Krośnieński Jan Juszczak poprzez skojarzenia – Las Katyński i Las Grabiński, powiązał te dwie tragedie, które łączy strzał w tył
głowy jako sposób egzekucji i ich wymiar, równie wielki, pierwszej
dla Polski a drugiej dla tej Gminy, a zwłaszcza dla mieszkańców
Lubatowej. Starosta podkreślił, że współczesny patriotyzm, to również
pamiętanie o tych, którzy zginęli i o tym kto był ich katem. Nawiązując do nazwy projektu Stowarzyszenia Starosta powiedział: „Bo [dla

przyszłych pokoleń] przekaz musi być jasny i czytelny, ABY UMARLI
MOGLI ŻYĆ, a żyć mogą tylko poprzez naszą pamięć i prawdę historyczną nie zakłamaną i nie sfałszowaną”. Starosta pogratulował
Stowarzyszeniu, że realizując projekt dopięło swego, mimo występujących przeszkód i trudności natury prawnej, formalnej i proceduralnej.
Po oddaniu hołdu Gminna Orkiestra Dęta odegrała pieśń „My
Pierwsza Brygada” („Legiony”) kończąc część oficjalną uroczystości.
Uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza w Iwoniczu, gdzie spoczywają szczątki ofiar zbrodni,
które nie zostały zidentyfikowane podczas ekshumacji.

Jest w orkiestrach dętych jakaś siła

W

Rymanowie Zdroju odbyły się
już po raz piętnasty Rymanowskie Spotkania Orkiestr Dętych.
Jubileuszowe spotkania rozpoczęła przemarszem Orkiestra Dęta OSP z Beska prowadzona przez mażoretki, wprowadzając
wszystkich w muzyczny i rytmiczny klimat.
Miłym akcentem dla wszystkich, a szczególnie dla dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie Danuty Litarowicz były
podziękowania za współpracę z samorządem
powiatu. Od wielu lat Starosta Krośnieński
organizuje Dzień Działacza Kultury, podczas
którego wręczane są, poza nagrodami i odzna-
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czeniami, prestiżowe statuetki za współpracę
z Powiatem Krośnieńskim na niwie kultury.
W tym roku pani dyrektor, nie mogła odebrać
nagrody w maju. Dlatego starosta Jan Juszczak podczas spotkań orkiestr dętych dokonał
aktu wręczenia – Dzisiaj to wspaniałe miejsce,
Państwo tak licznie zgromadzeni, piękna sceneria i towarzyszące orkiestry, to jest wymarzony moment do wręczenia statuetki. Pozostaję w nadziei, że współpraca powiatu z GOK
w Rymanowie będzie się nadal dobrze układała
i będzie podtrzymywana, również dla Państwa
dobra i satysfakcji – podkreślił starosta.

Tekst i zdjęcie: Marek Bliżycki

Na rymanowskiej scenie wystąpiło sześć
orkiestr: Gminna Orkiestra Dęta z Krościenka Wyżnego, Młodzieżowa Orkiestra Dęta
z Jaćmierza, Orkiestra OSP w Odrzykoniu,
Orkiestra Dęta z Beska, Orkiestra Dęta z Miejsca Piastowego, Rymanowska Orkiestra Dęta.
Prezentacje orkiestr przeplatane były występami laureatek powiatowych konkursów wokalnych Marysi Jarosz i Mileny Wacławskiej.
Spotkania orkiestr podsumowali gospodarze: urzędujący członek zarządu Powiatu
Aleksander Mercik i burmistrz gminy Wojciech Farbaniec, którzy pogratulowali muzykom i podziękowali orkiestrom za udział
i zaangażowanie, wręczając na ręce kapelmistrzów pamiątkowe puchary i kwiaty. Głos zabrała również wicewojewoda Grażyna Borek
dziękując organizatorom za wspaniałą imprezę. Gratulacje kapelmistrzom złożyli również
radny sejmiku województwa podkarpackiego
Dariusz Sobieraj i przewodniczący rady powiatu krośnieńskiego Edward Nowak
Przegląd nie jest konkursem i nie jest oceniany przez jury. Występy orkiestr oceniała
publiczność, która gromkimi brawami nagradzała wszystkie prezentacje.
Organizatorami spotkania byli: Starostwo
Powiatowe w Krośnie, Gmina Rymanów
i Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie.

W

Na Theatrum w Dukli

związku z przypadającą w tym
roku 250. rocznicą powstania
Teatru Narodowego Muzeum
Historyczne – Pałac w Dukli w połowie
października tego roku nawiąże do dworskiego teatru Jerzego Augusta Wandalina Mniszcha w Dukli, (wg S. Windakiewicza założonego w 1765 r.), który w dużej
mierze wzorował się na osiągnięciach
repertuarowych teatru warszawskiego.
Zostanie wystawiona sztuka ze Zbioru komedyi granych na Theatrum w Dukli w Pałacu
Jaśnie Oświeconego JMCi Pana Jerzego Wandalina Hrabi z Wielkich Kończyc i Ossownicy Mniszcha, kasztelana krakowskiego […].
Aktorzy ze sceny krakowskiej zaprezentują
z tego zbioru komedię Rada skuteczna. Komedya w jednym akcie na Theatrum Dukielskim
grana […] Scena w Dukli z Moliera przerobiona p. Fr. Bohomolca (Le mariage force).
Po spektaklu odbędzie się otwarcie wystawy, na której wyeksponowane zostaną teatralia dukielskie oraz kostiumy, rekwizyty
i inne obiekty związane tematycznie z XVIII
-wiecznym teatrem dworskim. Z rękopisów
i starodruków związanych z dukielskim teatrem Mniszchów, które będą eksponowane
na wystawie, do najcenniejszych należy wy-

mieniony już rękopis Zbiór komedyi granych
na Theatrum w Dukli […], z l. 1774-1777 (na
stałe znajduje się w Bibliotece Państwowej
Akademii Umiejętności i Państwowej Akademii Nauk w Krakowie). Ponieważ budynek
teatru urządzonego przez marszałka Jerzego
Mniszcha w obrębie francuskiego ogrodu
w jego dukielskiej siedzibie nie przetrwał,
ten dokument stanowi najważniejsze źródło
historyczne do poznania działalności sceny
dukielskiej. Dzięki temu rzadkiemu zabytkowi znamy nie tylko repertuar teatru Mniszchowskiego, ale wiemy, że była to scena typu amatorskiego. Znamy także osoby, które
wcielały się w role postaci scenicznych. Stąd
na wystawie znajdą się także wizerunki najważniejszych osób, które uczestniczyły w inscenizacjach dukielskich, bądź współpracowały z tym teatrem. Ważne miejsce na ekspozycji
zajmą przedstawienia różnych typów teatrów
magnackich, przykłady dekoracji teatralnych
oraz rekwizyty i kostiumy teatralne nawiązujące do epoki. Wystawa będzie też próbą
przywołania tradycji dawnych teatrów, które
stanowiły ozdobę monarszych i magnackich
pałaców i parków, były istotnym elementem
ówczesnego życia kulturalnego w Europie.
Aleksandra Żółkoś

Nasz Powiat

Karta tytułowa komedii „Rada skuteczna” ze „Zbioru
komedii granych na Theatrum w Dukli […]” (fot. Jakub Chojnacki, Biblioteka PAU i PAN w Krakowie)

„OSTATNI DYŻUR” – społeczna kampania pielęgniarek i położnych

P

ielęgniarki i położne zatrudnione
w podmiotach leczniczych funkcjonujących na terenie Krosna i powiatu krośnieńskiego, sanockiego, bieszczadzkiego i leskiego z dużym zaangażowaniem
włączyły się w realizację akcji „Ostatni
dyżur”, która rozpoczęła się 27 maja 2015
r. i trwać będzie do końca września br.
Kampania jest traktowana jako „alarm”
ostrzegający Polaków o ogromnym zagrożeniu społecznym, z którym już dzisiaj zderza-

my się. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w opracowanym „Raporcie” informuje,
że za 5 lat zostaniemy bez opieki pielęgniarskiej i położniczej.

Pielęgniarki i położne od kilku lat systematycznie znikają ze szpitalnych oddziałów, szkół,
domów pomocy społecznej, hospicjów oraz
naszych domów i miejsc pracy. Co roku coraz
większa liczba koleżanek odchodzi na emeryturę, za 7 lat liczba pielęgniarek i położnych w Polsce zmniejszy się o 54 tysiące, a na Podkarpaciu
2500-3000. Coraz więcej młodych pielęgniarek/
pielęgniarzy, położnych po ukończeniu studiów

występuje po zaświadczenie o uznaniu kwalifikacji potrzebnych do pracy za granicą i opuszcza kraj – mówi Barbara Błażejowska-Kopiczak
przewodnicząca ORPiP w Krośnie.
OSTATNI DYŻUR to inicjatywa której
centralnym punktem jest zbieranie podpisów pod petycją w formie recepty. Recepta
jest apelem kierowanym do rządu i parlamentu o podjęcie natychmiastowych działań
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Podmioty lecznicze
Na terenie Krosna
i powiatu krośnieńskiego
Na terenie powiatu jasielskiego
Na terenie powiatu brzozowskiego
Na trenie powiatu sanockiego

Z oceny zasobów kadrowych pielęgniarek
i położnych zarejestrowanych w Okręgowej
Izbie Pielęgniarek i Położnych w Krośnie wynika że:

Średnia wieku Średnia wieku
pielęgniarki
położnych
46

50

49
45
47

49
46
50

w celu opracowania i wdrożenia programu
zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia realizowane przez pielęgniarki i położne.
Pielęgniarki i położne potrzebują społecznego wsparcia dlatego prowadza tą kampanię.
Każdy kto chce przeczytać raport i podpisać
się pod tym apelem, może to zrobić na specjalnym druku lub wchodząc na stronę kampanii
www.ostatnidyzur.pl
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KALENDARZ IMPREZ
wrzesień-październik

– Muzyczna Niedziela w Dukli
–	Koncert Gminnej Orkiestry Dętej w Iwoniczu-Zdroju
25.09
–	Uroczystości Rocznicowe Powstania Polskiego Państwa Podziemnego w Ustrobnej
20.09-11.11 –	VIII Międzynarodowy Festiwal im. Księcia Michała
Kleofasa Ogińskiego w Iwoniczu-Zdroju
IX
–	Wystawa „W 250 Rocznicę Powstania Polskiego
Teatru Publicznego. XVII-wieczna Scena Teatralna
w Dukli”
IX
–	II Gminne Święto Pieczonego Ziemniaka w Pietruszej Woli

październik

15.10
22.10
X
X
X
X
X
X
X

–	Obchody 71 Rocznicy Operacji Karpacko-Dukielskiej
w Dukli
– X Biesiada KGW w Kobylanach
– Biesiada Zaleska
–	Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej
w ZS w Iwoniczu
–	Gminny Konkurs Polskiej Pieśni Patriotycznej
w Iwoniczu-Zdroju
–	Gminny Konkurs Polskiej Pieśni Patriotycznej
w Dukli
–	Gminny Konkurs Polskiej Pieśni Patriotycznej
w Chorkówce
– „Święto Drzewa” w Krościenku Wyżnym
– Konkurs Piosenki „Aleją Gwiazd” w Rymanowie
– Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej w Ustrobnej
–	Konkurs Recytatorski i Plastyczny „Literatura
i Dzieci” w Rymanowie
– Plener Malarski/Rzeźbiarski w Korczynie
– Biesiada KGW w Klimkówce lub Desznie

oprac. Grażyna Ostrowska

20.09

13.10
16.10
24.10
25.10
X
X
X
X
X

–	Dzień Sportu Szkolnego w Powiecie Krośnieńskim
w Iwoniczu
–	V Wojewódzkie Zawody w Biegach na Nartorolkach
o Puchar Burmistrza Gminy Jedlicze w Jedliczu
–	III GRAND PRIX Gminy Jedlicze w Biegach Przełajowych w Jedliczu
–	Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Gminy Miejsce Piastowe w Głowience
–	II Jesienny Halowy Turniej Piłki Nożnej SP o Puchar
Burmistrza Gminy Rymanów w Sieniawie
–	Towarzyski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy
–	Turniej DARTA dla Młodzieży Szkolnej w Sieniawie
–	Mecz Piłki Nożnej o Puchar Przechodni dla Drużyn
OSP w Krościenku Wyżnym
–	II Wielobój Siłowy o Puchar Burmistrza Gminy
Rymanów w Sieniawie

Edukacja Zdrowotna
październik
X

– Jesienna Akcja Profilaktyczna „5 Ton Zdrowia”

Turystyka
wrzesień
8.09

– XLV Ogólnopolski Dukielski Zlot Turystów

październik
9.10
9.10

– XL Młodzieżowy Złaz po Ziemi Krośnieńskiej
–	XXVII Wojewódzki Rajd „Śladami Historii i Legend”
w Beskidzie Niskim

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

Sport
wrzesień
5-6.09
13.09
13.09
20.09

IX

październik

13.09
13.09

10.10
10.10
13.10

–	Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Dukli
–	Turniej Piłkarzyków dla Dzieci i Młodzieży w Sieniawie
– Mistrz OZPC do lat 15 w Sieniawie
–	IX Ogólnopolski Bieg uliczny „Pożegnanie Lata”
w Krościenku Wyżnym

IX
IX

Kultura
wrzesień

5.10

IX

– VI Zlot Motocyklowy MOTO-PARTY Jedlicze 2015
– CYKLOKARPATY w Dukli
– Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Potoku
–	VII Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora GOK w Miejscu Piastowym
– XVI Bieg Górski „Na Górę Cergową”
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„Z aniołami, ze świętymi”
Już po raz 31 bramy Michaylandu w Miejscu
Piastowym otwarły się na przyjęcie tysięcy
dzieci z całej Polski, a szczególnie Podkarpacia. W spotkaniu wzięło udział ponad
3,5 tysiąca uczestników. Tegorocznemu pielgrzymowaniu najmłodszych towarzyszyło
hasło „Z aniołami, ze świętymi” i tychże nie
zabrakło podczas radosnego świętowania.
Po Mszy św. plac zamienił się w ogromną
krainę zabaw. Na dzieci czekało mnóstwo
atrakcji: można było pojeździć na kucyku, poszaleć w dmuchanej kuli w basenie,
sprawdzić sportową kondycję w rzucie do
kosza, w strzelaniu goli, w torze z przeszkodami czy w zorbingu. Dla odważnych ratownicy Bieszczadzkiej Grupy GOPR z Sanoka przygotowali ścianę wspinaczkową
a Policja i Straż „szkoliła” przyszłych funkcjonariuszy. Cyrk Anime zaprosił dzieci do
wypróbowania przeróżnych sztuczek i akro-

bacji, a utalentowani mali malarze mogli
wykazać się swoimi zdolnościami w sektorze plastycznym. Jak co roku wielką popularnością cieszyły się stoiska z malowaniem
twarzy i kreatywny sektor „zrób to sam”,
gdzie można było samodzielnie zrobić sobie
biżuterię. Dla uczestników przygotowane
były także kiermasze: anielski, misyjny
i rozmaitości, które cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem. Dzieci pociągał również
„Namiot spotkania”, w którym mogły bliżej
zapoznać się z życiem świętych patronujących tegorocznemu pielgrzymowaniu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się kolejki
turystyczne, które kursowały od sanktuarium „na górce” przez miejsteckie rondo
do domu macierzystego sióstr michalitek,
gdzie czekali na podróżujących: św. Michał
Archanioł, św. Jan Paweł II, św. Jan Bosko,
bł. Bronisław Markiewicz i Sł. B. M. Anna

Kaworek. W postacie tych świętych wcieliła
się młodzież, która przy gitarowym akompaniamencie s. Diany, radosnym śpiewem
witała przybywających gości.
Finałem tegorocznego Michaylandu był
koncert „Armii Dzieci”, która roztańczyła
wszystkich zebranych oraz spotkanie „z naszymi świętymi” – bohaterami tego dnia,
którzy ostatnim kursem kolejki z przed domu sióstr przyjechali na plac, by pożegnać
się z dziećmi.
Wyrażamy wdzięczność wszystkim
sponsorom i współorganizatorom, a wśród
nich Powiatowi Krośnieńskiemu, dzięki
którym dzień ten był tak obfity w przeróżne atrakcje.
s. Grażyna Ciepała

KLASA III A SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORCZYNIE NA „ZIELONEJ SZKOLE” W RYMANOWIE ZDROJU

W

nawiązaniu do zaproszenia przez placówkę Domu Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju opublikowanego
w nr 2 (III/IV) br. dwumiesięcznika „Nasz Powiat” chciałabym podzielić się swoimi, ale również i dziecięcymi refleksjami
dotyczącymi pobytu w tej placówce.
Uczniowie klasy III A Szkoły Podstawowej w Korczynie wraz z wychowawczynią Elżbietą Pałka uczestniczyli w zajęciach „Zielonej Szkoły”
w Rymanowie Zdroju. Podczas pobytu w Rymanowie nasze dzieci nawiązały i budowały kontakty z rówieśnikami ze Straszęcina koło Dębicy.
Bardzo dużym atutem placówki jest panujący tu klimat wzajemnych relacji – dało się odczuć atmosferę ciepła, serdeczności, szacunku, akceptacji
i ogromnej życzliwości na potrzeby dzieci ze strony personelu placówki.
I taki też charakter miały wszystkie zajęcia, bowiem nastawione były na
rozwijanie wśród uczniów świadomości tego, że we wzajemnych kontaktach mogą dać, ale też otrzymać pomoc, zrozumienie, życzliwość i wsparcie
ze strony kolegów i koleżanek w trudnych, i przykrych dla nich sytuacjach.
Wielka radość na twarzach dzieci podczas pobytu w DWDz – placówce
o długoletniej już tradycji – a także ogromna chęć ponownego wyjazdu
na „Zieloną szkołę” sprawiła i nam – rodzicom – ogromną radość, a zarazem wzmocniła wiarę w to, że nasze dzieci umieją pokonywać przeróżne
przeszkody i zdybywać swoje dziecięce „bieguny”.
Wyjazd na „Zieloną szkołę” połączony z nauką, mimo iż to trudna
forma pracy, daje bardzo dużo możliwości rozwijania aktywności poznawczej i twórczego działania uczniów. Zdobyte w ten sposób umiejętności,
sprawności i wiedza wydają się być bardziej trwałe i efektywne. Dlatego
też za podjęcie się tego trudu, za poświęcony czas, za troskę i opiekę nad
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naszymi dziećmi kierujemy słowa podziękowania dla pani
wychowawczyni Elżbiety Pałki.
Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa… Wtedy
proste „Dziękuję” zawiera wszystko, co chcemy wyrazić. Niech
zatem to słowo, słowo „Dziękujemy” popłynie też w stronę
całego personelu pracującego w DWDz w Rymanowie Zdroju.

Na zakończenie chciałabym dodać, iż warto wspierać
działania mające na celu podnoszenie jakości pracy takich
placówek oraz realizowania przez nie wyznaczonych celów
– tym bardziej, gdy wiedza i umiejętności grona pracującego w takich placówkach są ich wielkim zasobem.
Beata Kandefer
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Wielką rzeczą jest wolność

N

apis ten wyryty na tablicy, która jest wyrazem hołdu dla znanych i nieznanych z nazwiska
rodaków, walczących w powstaniach,
na frontach I i II wojny światowej, oraz
ofiar Katynia i Katastrofy Smoleńskiej.
Pomnik i tablica zostały ufundowane
przez społeczeństwo Iwonicza z inicjatywy Stanisława Kenara radnego powiatu i Społecznego Komitetu Budowy
Pomnika.
Uroczystość odsłonięcia pomnika odbyła
się 15 sierpnia 2015 roku w 95 rocznicę Bitwy Warszawskiej, w dniu święta Wojska

Polskiego i Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny. Rozpoczęła ją Msza święta
pod przewodnictwem proboszcza parafii
Iwonicz. Dalszy ciąg uroczystości odbył
się na cmentarzu komunalnym w Iwoniczu.
Po odśpiewaniu hymnu narodowego odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali: senator Alicja Zając, wdowa po śp. Stanisławie
Zającu, który zginął pod Smoleńskiem, Elżbieta Adamczyk, bratanica śp. Stanisława
Adamczyka, zamordowanego w Katyniu
w 1940 roku, oraz Stanisław Kenar, radny
powiatu krośnieńskiego. Pomnik poświęcił
proboszcz ks. Kazimierz Giera.

Wyeksponowanie słowa „wolność” w tytułowej inskrypcji podkreśla, ze wolność
należy do takich wartości, które są bliskie
Polakom za względu na wielowiekowe dążenie do jej odzyskania; zdobywanej z poświęceniem tego, co najdroższe dla człowieka
– życie. To dzięki postawie i ofierze krwi
cieszymy się prawem do niezależnego bytu
państwowego – powiedział Stanisław Kenar, który podziękował organizatorom za
wsparcie i zaangażowanie oraz fundatorom
i sponsorom. Dodał, że Pomnik ten będzie
żywą lekcją historii dla obecnych i przyszłych pokoleń.

90 lat OSP w Sieniawie
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sierpnia 2015 r. był szczególnym dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieniawie, ponieważ obchodzili 90. rocznicę
powstania Jednostki. połączoną z poświęceniem i przekazaniem nowego sztandaru.
Sztandar został ufundowany przez społeczeństwo wsi
Sieniawa oraz zacnych fundatorów. Uroczystości rozpoczęły się w kościele filialnym w Sieniawie mszą św. Strażacy
ofiarowali do nowego sieniawskiego kościoła obraz papieża
Jana Pawła II.
Uroczystość była okazją do podsumowania działalności oraz wspomnień o ludziach, którzy pracowali na ten
chlubny Jubileusz.
Niewiele organizacji społecznych może pochwalić się
tak długą i bogatą historią i niewiele z nich tak mocno
wrosło w nasze środowisko. Bez wątpienia OSP Sieniawa
ma powody do radości, że przetrwała mino zawirowań
historycznych i przeciwności losu.
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Na przestrzeni ostatnich dwóch lat jednostka pozyskała w ramach dofinansowania sprzęt do ratownictwa medycznego, defibrylator AED, fantomy szkoleniowe, sprzęt komputerowy.
Jednostka czynnie uczestniczy w likwidacji skutków pożarów i miejscowych zagrożeń, zawodach pożarniczych oraz ćwiczeniach i manewrach
ratowniczych. OSP Sieniawa skupia obecnie 47 członków czynnych, 2 honorowych i nie jest włączona do KSRG.
Kazimierz Gładysiewicz – Prezes OSP Sieniawa

