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POWIATOWE OBCHODY ZBRODNI KATYŃSKIEJ
I KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

S

amorząd Powiatu Krośnieńskiego
uczcił 76. rocznicę zbrodni katyńskiej oraz 6. rocznicę katastrofy
smoleńskiej organizując patriotyczne
obchody, by oddać hołd ofiarom tych
tragicznych wydarzeń.
Uroczystości odbyły się 11 kwietnia br.
pod pomnikiem Ofiar Katynia, przed budynkiem Starostwa Powiatowego, z udziałem senator RP Alicji Zając, wicewojewody podkarpackiego Witolda Lechowskiego,
przedstawicieli władz powiatu krośnieńskiego, miasta Krosna, radnych, wójtów,
burmistrzów, księży, służb mundurowych,
Związku Sybiraków, AK, kombatantów,
delegacji NSZZ „Solidarność”, dyrektorów
szkół i jednostek organizacyjnych powiatu
oraz młodzieży.
Z okazji rocznicowych wydarzeń referat okolicznościowy wygłosił dyrektor
Muzeum Podkarpackiego w Krośnie Jan
Gancarski.(…) Zbrodnia katyńska pozbawiła Polskę najlepszych elit, ludzi najlepiej
wykształconych, specjalistów, patriotów
oddanych Ojczyźnie. Podkreślić należy, że
podobnej zbrodni na jeńcach wojennych nie
dokonał nikt w najnowszej historii świata. (…) Sześć lat temu na lotnisku w Smoleńsku zginęła polska elita. Osoby te jak
wiemy chciały złożyć hołd zamordowanym
w Katyniu. Organizacji wizyty i późniejszych wydarzeń towarzyszył przemysł pogardy, kłamstwa i nienawiści.(…) Dlatego,
my Polacy musimy upominać się o prawdę.
Prawdę trzeba odkryć, prawdy nie wolno
się bać, prawda nas wyzwoli. Zakłamy-
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wanie tragedii smoleńskiej przypomina
zakłamywanie mordu katyńskiego.
Po wysłuchaniu „Roty” ks. archiprezbiter Jan Bielec odmówił modlitwę w intencji
poległych. W ciszy i zadumie wysłuchano
listy ofiar katastrofy smoleńskiej i Katyński
Apel Pamięci.
Dla upamiętnienia tych ważnych dla
narodu polskiego rocznic kompania honorowa V Batalionu Strzelców Podhalańskich
z Przemyśla oddała salwę honorową.
Szczególnym punktem uroczystości było
symboliczne posadzenie „Dębu Pamięci”.
Kilka lat temu odbyła się pielgrzymka do
Katynia i Smoleńska oraz innych miejsc
kaźni narodu polskiego. Uczestniczył
w niej Stanisław Syzdek, który przywiózł
z tej pielgrzymki sadzonkę i przekazał dla
samorządu powiatu. O posadzenie dębu
poproszeni zostali senator RP Alicja Zając,
Helena Jabłecka, krewna ks. mjr. Mieczysława Janasa – zamordowanego w Katyniu, ks.
prałat Kazimierz Kaczor i starosta krośnieński Jan Juszczak. Dąb Pamięci jest kolejnym
symbolem, po pamiątkowych tablicach, ziemi katyńskiej i smoleńskiej, upamiętnienia
tragedii, które dotknęły naród polski.
Do organizatorów i uczestników uroczystości list z życzeniami przesłał marszałek
województwa Władysław Ortyl, życząc aby
„płynąca z tego wydarzenia refleksja stawała
się fundamentem jeszcze głębszego poczucia odpowiedzialności za sprawy Ojczyzny”.
Następnie głos zabrała senator RP Alicja
Zając. – Ja w tym miejscu, jako członek rodziny śp. Stanisława Zająca, pragnę w swoim
imieniu, ale także wszystkich tych, którzy

ponieśli wielką ofiarę życia swoich bliskich,
wtedy 10 kwietnia 2010 roku w drodze do
Katynia, bardzo serdecznie podziękować za
te miejsca upamiętniania w kraju i zagranicą i za tą pamięć w sercach. Bo ważne są
pomniki, ważne są miejsca upamiętniania,
ale najważniejsza jest ludzka pamięć przekazywana z pokolenia na pokolenie.
Obchody zakończyła ceremonia składania kwiatów, wieńców oraz zniczy przez
poszczególne delegacje.
Dziękując wszystkim za przybycie
i udział w uroczystości starosta Jan Juszczak powiedział – Wasza obecność jest
znakiem, jest świadectwem szacunku dla
tych, którzy oddali życie za naszą Ojczyznę.
Tutaj, przed tym pomnikiem pamiętamy
i kładziemy fundamenty pod piękny pałac
pamięci i chcemy, aby ten obelisk był takim
wyzwaniem i wołaniem dla nas i przyszłych
pokoleń. Musimy i chcemy wrócić do upamiętniania symbolami tych tragicznych wydarzeń – podkreślił starosta. Zamontowana
dwa lata temu na pomniku urna z ziemią
katyńską i smoleńską została kilka dni temu skradziona. Czy uczyniono to z lichej
chciwości? Czy uczyniono to z nienawiści,
która zaślepia i powoduje brak poczucia
więzi z narodem, z historią narodu? Nie
wiem. Ale my jako samorząd powiatu
umieścimy tę urnę po raz kolejny, aby ten
pomnik był wyrzutem, znakiem sprzeciwu
dla niektórych. Jednak dla większości, jestem tego pewien, będzie to przypomnienie i wezwanie nas do tego abyśmy dawali
świadectwo prawdzie i historii i pamiętali o tych, którzy zasługują na tę pamięć.

Nasz Powiat
Dlatego, wierząc w świętych obcowanie, wołam ponownie do tych, którzy zostali zbrodniczo zgładzeni w Katyniu, w Starobielsku,
Bykowni i wielu innych miejscach na nieludzkiej ziemi. Wzywam tych, którzy roztrzaskali się o smoleńską ziemię – wstańcie do apelu, z nami tutaj i pomóżcie nam
budować Polskę według Waszych marzeń
i oczekiwań i ponieście z nami tę Ojczyznę
w naszych sercach dla przyszłych pokoleń.
Oprawę artystyczną zapewniła Orkiestra Dęta z Iskrzyni pod kierunkiem Wiesława Wojnara, recytacje laureatów Powiatowego Konkursu Poezji Sybirackiej oraz
poczty sztandarowe. Po raz kolejny w uroczystości uczestniczyła umundurowana
młodzież z Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół” z Rymanowa.
Ewa Bukowiecka

RECYTOWALI POEZJĘ SYBIRACKĄ
Po raz szósty Starostwo Powiatowe w Krośnie zorganizowało powiatowy konkurs
Polskiej Poezji Sybirackiej.
Przesłuchania uczestników odbyły się
17 marca br. w Liceum Ogólnokształcącym
im. M. Konopnickiej w Jedliczu.
Zainteresowanie konkursem każdego roku jest bardzo duże o czym świadczy ilość
uczestników. Do tegorocznej edycji zgłosiło
się 64 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. Celem
konkursu, którego inicjatorką była prezes
Związku Sybiraków w Krośnie Romana Zoła, jest propagowanie wiedzy historycznej,
kultywowanie pamięci o losach Sybiraków.
Po wysłuchaniu wszystkich recytacji
wyłoniono zwycięzców. Nagrody wraz
z gratulacjami laureatom wręczali wicestarosta Adolf Kasprzyk i dyrektor LO
w Jedliczu Iwona Pytel. Wszyscy uczestnicy
otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział.
Wyniki konkursu:
Gimnazja
I miejsce – Borek Karolina – G. Równe
II miejsce – Gonet Karolina – G. Korczyna
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III miejsce – M
 ercik Magdalena
– G. Krościenko Wyżne
III miejsce – K
 atarzyna Kochanek
– G. Jedlicze
Wyróżnienia:
– Mercik Jakub – G. Michalitów
M. Piastowe
– Danek Aleksandra – G. Odrzykoń
– Ziemiańska Oliwia – G. Targowiska
– Brulińsla Kinga – G. Dukla
– Stanisz Wioletta – G. Lubatowa

Szkoły Ponadgimnazjalne
I miejsce – G
 óra Dominika – ZS nr 5
Krosno
II miejsce – N
 iemiec Marlena – ZS nr 5
Krosno
III miejsce – S urowiec Eryk – Technikum nr 6
Krosno
Wyróżnienia:
– Waląg Paulina – ZSP Nr 1 Krosno
– Zoła Wiktor – LO przy Niższym
Seminarium w Miejscu Piastowym.
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System Informacji Przestrzennej Powiatu
Krośnieńskiego niedawno obchodził swoje „pierwsze urodziny”. Jak można podsumować ten okres i czy system sprawdził się
w praktyce? Rzut oka na statystyki oglądalności wystarczy, aby stwierdzić, że rzeczywistość przerosła oczekiwania. W pierwszym
roku funkcjonowania SIP odwiedziło i skorzystało z niego prawie 25 tysięcy użytkowników. To niemal dwukrotnie więcej niż zakładano na etapie prac przygotowawczych.
Stale rośnie również liczba podmiotów
wykonujących prace geodezyjne, które dokonują zgłoszeń poprzez dedykowany dla nich
Portal Geodety. Widząc duże zainteresowanie mieszkańców powiatu dotyczące możliwości wykorzystywania e-usług w codziennym życiu Starostwo Powiatowe w Krośnie
postanowiło wyjść naprzeciw oczekiwaniom.
Efektem podjętych działań, ukierunkowanych na rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Krośnieńskiego, jest uruchomienie Portalu Interesanta. Platforma ta
umożliwia złożenie wniosku o udostępnienie
wypisów, wyrysów z operatu ewidencyjnego
oraz innych materiałów Powiatowego Zasoby
Geodezyjnego i Kartograficznego.

Co jest potrzebne? Wystarczy posiadać
dostęp do Internetu oraz Profil Zaufany
ePUAP, który nazywany jest również bezpłatnym podpisem elektronicznym. Wszyscy, którzy nie posiadają jeszcze profilu mogą wystąpić o niego bezpłatnie poprzez platformę ePUAP, a następnie potwierdzić swoją tożsamość poprzez jednorazową wizytę w punkcie potwierdzania profili zaufanych. Lista punktów potwierdzających jest
dostępna w serwisie epuap.gov.pl, a jeden
z nich od niedawna jest dostępny również
w Starostwie Powiatowym w Krośnie.
Wszystkie te udogodnienia nie miałyby
szansy dorównać obowiązującym standardom bez możliwości elektronicznego i natychmiastowego dokonania płatności za
zamówione materiały. W tym celu Starostwo Powiatowe w Krośnie zawarło umową z Krajową Izbą Rozliczeniową na świadczenie usługi PayByNet, która zapewnia
szybkie oraz bezpieczne płatności zarówno dla Portalu Geodety, jaki i wdrożonego w ostatnim czasie Portalu Interesanta. Lista obsługiwanych banków dostępna jest na stronie internetowej Krajowej
Izby Rozliczeniowej – paybynet.pl.

Wszystkie osoby prywatne oraz firmy
i instytucje zachęcamy do sięgnięcia po
nowe rozwiązania. Zapraszamy również
do kontaktu z nami, jeśli będą Państwo
mieli jakiekolwiek pytania lub wątpliwości. Jesteśmy również otwarcie na wszelkie
uwagi dotyczące funkcjonalności oddanego do Państwa dyspozycji systemu.
Warto również dodać, że w czasie pierwszego roku funkcjonowania systemu portal
mapowy wzbogacił się o kilkadziesiąt nowych warstwa tematycznych, dotyczących
głównie sieci uzbrojenia terenu (GESUT)
oraz sytuacji terenowej (BDOT500). Informacje to mogą okazać się niezwykle przydatne w procesie planowania inwestycji, wykonywania prac terenowych oraz usuwania
usterek związanych z sieciami przesyłowymi.
System Informacji Przestrzennej Powiatu
Krośnieńskiego jest niezmiennie dostępny
pod adresem sip.powiat.krosno.pl. Wszelkie
pytania dotyczące systemu należy kierować
na adres: sip@powiat.krosno.pl lub zgłaszać
pod numerem telefonu 13 43 758 30.

Projekt „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (II)”
Całkowita wartość projektu w 2016 r. wyniesie 1 263 034 zł.
mieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należące co najmniej do
Okres realizacji projektu od 01.04.2016 r do 31.12.2016 r.
jednej z następujących grup:
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ra•
osoby od 50 roku życia,
mach Europejskiego Funduszu Społecznego.
•
osoby długotrwale bezrobotne,
Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnie•
kobiety,
nia osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy.
•
osoby niepełnosprawne,
Projektem w 2016 r. planujemy objąć 94 osoby w następujących
•
osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (osoby posiazadaniach:
dające wykształcenie na poziomie średnim lub niższym).
•
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
2. Rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne go8 osób – wartość zadania 144 000 zł,
spodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść z rol•
prace interwencyjne – 20 osób – wartość zadania 96 034 zł,
nictwa należący do ww. grup.
•
doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy – 50 osób
Dodatkowe informacje na temat projektu można uzyskać w Powartość zadania 900 000 zł,
wiatowym
Urzędzie Pracy w Krośnie w pokoju 331 lub pod nu•
staże – 16 osób – wartość zadania 123 000 zł.
merem
telefonu
13 43 213 89 wew. 331.
Projekt skierowany jest do następujących grup:
1. Osoby powyżej 29 roku życia, bez pracy, zarejestrowane w PUP
jako bezrobotne, należące do I lub II profilu pomocy w rozu4
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PROMESA

			 DLA POWIATU

Powiat Krośnieński otrzymał 250 tys. zł dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji. Promesę z rąk wojewody
podkarpackiego Ewy Leniart odebrał starosta krośnieński Jan Juszczak podczas uroczystej gali, która odbyła się 12 kwietnia br.
w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim
w Rzeszowie.
Środki z rezerwy celowej budżetu państwa zostaną przeznaczone na realizację
zadania pn. „Remont drogi powiatowej
nr 1975R Miejsce Piastowe – Wrocanka
Górna”. Planowany zakres prac przewiduje wykonanie nawierzchni na odcinku
od Wrocanki do skrzyżowania z drogą
powiatową nr 2003 R Równe – Kopalnia
w miejscowości Równe, wraz ze ścięciem
i uzupełnieniem poboczy. Jest to pierwsza
w tym roku transza dla poszkodowanych
w latach 2013-2015 gmin i powiatów z Podkarpacia. Łącznie samorządy otrzymały
23 mln zł, które zostaną przeznaczone na
remont lub odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku żywiołu.
Ewa Bukowiecka

BEZMYŚLNE WYPALANIE TRAW
I POZOSTAŁOŚCI ROŚLINNYCH

Codziennie strażacy gaszą od kilku do kilkunastu pożarów dziennie. Palą się trawy
na brzegach cieków wodnych, wzdłuż torów kolejowych i poboczach dróg, łąkach
i nieużytkach rolnych. Tam gdzie przyroda
zaczyna się rozwijać, zostaje spalona przez
ogień. Zdarzają się pożary od kilku arów do
kilku hektarów powierzchni.
Jak co roku apelujemy do społeczeństwa,
aby zminimalizować ten niechlubny proceder, przynoszący tylko straty dla środowiska naturalnego oraz generujących duże
koszty w budżetach Komendy Miejskiej
PSP w Krośnie oraz jednostek samorządu
terytorialnego.
Osoby podpalające suchą trawę, wykazują się wielką bezmyślnością. Nie zwracają
uwagi na to czy pożar ten w konsekwencji
swojego rozwoju komuś lub czemuś zagrozi. Podpalają również wtedy, gdy wiatr
jest silny i sprzyja bardzo szybkiemu roz2 (51) III/IV 2016

przestrzenianiu się ognia. Jest to nie tylko
zagrożenie dla osób wypalających trawy,
ale również dla gaszących je strażaków.
Przy szybkich przerzutach ognia, nie trudno jest dostać się w centrum szalejącego
pożaru (ognia, wysokiej temperatury, duszącego dymu). Bardzo łatwo wtedy stracić
orientację, panowanie nad sobą i wybrać
niewłaściwy kierunek ewakuowania się
z zagrożonego miejsca.
Niestety w dalszym ciągu dla jednych
jest to sposób na zabawę czy robienie „porządków” na polach przy wypalaniu pomimo obowiązujących zakazów, a dla drugich
męcząca i niejednokrotnie niebezpieczna
praca przy gaszeniu.
Naczelnik Wydziału
Operacyjno-Rozpoznawczego
KM PSP w Krośnie
bryg. Mariusz Kozak
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ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ!
P

owiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie pełniące funkcje
organizatora Rodzinnej Pieczy
Zastępczej w Powiecie Krośnieńskim realizując zapis art. 32 i art. 76 ust. 4 pkt
1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej prowadzi nabór na
kandydatów na rodziców zastępczych
przez PCPR.
Bycie rodzicem zastępczym to odpowiedzialna funkcja. Odpowiedzialność dotyczy nie tylko kwestii zapewnienia dziecku
poczucia bezpieczeństwa ale godnego prowadzenia dziecka, kształtowania go i rozumienia jego zachowań i potrzeb. Wśród
mieszkańców powiatu na pewno znajduje
się wiele osób, które słyszało o rodzicielstwie zastępczym i przez głowę przemknęła
im myśl, że może podjąć się takiej roli.

Rodzicami zastępczymi mogą zostać
osoby, które:
1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
2) nie są i nie były pozbawione władzy
rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
3) wypełniają obowiązek alimentacyjny
– w przypadku gdy taki obowiązek
w stosunku do nich wynika z tytułu
egzekucyjnego;
4) nie są ograniczone w zdolności do
czynności prawnych;
5) są zdolne do sprawowania właściwej
opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
a) zaświadczeniem lekarskim o stanie
zdrowia wystawionym przez lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej oraz

b) opinią o posiadaniu predyspozycji
i motywacji do pełnienia funkcji
rodziny zastępczej lub prowadzenia
rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada
co najmniej wykształcenie wyższe
magisterskie na kierunku psychologia
oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające
dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb;
8) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
9) posiada stałe źródło dochodów.

HISTORIA DZIECKA, JEDNA Z WIELU

ZAOPIEKUJ SIĘ MACIUSIEM
Maciuś urodził się zdrowy i pełen nadziei
na miłość rodzicielską. Tata Maciusia to
młody, lubiący imprezy chłopak. Urodzenie
dziecka nie zainteresowało go specjalnie,
chociaż sam poród suto z kolegami opił.
Potem, zanim poznał Maćka i się do niego
uśmiechnął, pomyślał, że teraz trzeba będzie płacić alimenty. Po porodzie odwiedził
syna i jego Mamę kilka razy, ale potem odwiedzał ich coraz rzadziej. Dzisiaj nikt nie
wie , gdzie jest i co się z nim dzieje.
Mama Maćka dziś niespełna 24-letnia
kobieta, ma jeszcze inne dzieci, z różnymi
partnerami. Po urodzeniu się Maciusia, nie
cieszyła się nim tak, jak zrobiłaby każda
matka. Ale czasem jak miała dobry dzień,
brała go na kolana i się z nim bawiła, to
Maciek bardzo lubił. Pewnie teraz każdy
pomyśli co to za matka, jednak drogą osądu
nie pomożemy Mamie wziąć odpowiedzialności za dzieci, a samemu dziecku rodzącym się w naszym sercu uczuciem poczucia krzywdy, nie pomożemy odnaleźć się
w życiu i zrozumieć zachowania jego Matki.
Maciuś pyta dlaczego Mama tak robisz,
dlaczego mnie odpychasz, nie chcesz mnie?
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Krótka historia Mamy
Mama, gdy urodziła się jako dziewczynka
była wielkim zdziwieniem w rodzinie, bo
przecież miał to być chłopak. Nawet imię
otrzymała wprawdzie w wersji żeńskiej, ale
męskie. Nie lubiła swojego imienia, wstydziła się go. Ojciec od samego początku jej
nie akceptował. Od małego wyzywał, mówił, że jest gruba, głupia. Najgorzej było
jak pił, wówczas razem z mamą zamknięte
w pokoju trzęsły się całe i czekały na to co
się stanie. Póki mama żyła, czuła, że ma
ochronę. Gdy zmarła jacyś ludzie zabrali
ją do Domu Dziecka tam było wprawdzie
czysto, nawet miała swoje łóżeczko, ale nie
miała mamy, a tęskniła do niej każdego
dnia i w każdej chwili.
Nie rozumiała jej sytuacji pani w szkole,
która ciągle mówiła, że jest rozkojarzona
i dostawała za to dwóje, często słyszała
„zejdź na ziemię”, ale ona wolała pozostać
myślami w niebie bo wiedziała, że tam jest
jej mama.
Nie rozumieli jej też rówieśnicy, którzy się z niej śmiali, że jest z bidula, że nie
ma rodziców. Gdy opuściła Dom Dziecka

szukała miłości, wydawało się jej, że każdy kto jest dla niej miły ją kocha. Potem,
gdy zachodziła w ciąże, zostawała sama, bo
z żadnym z mężczyzn nie umiała stworzyć
relacji, czasem jak krzyknął na nią jej partner widziała złego ojca, a wówczas chciała
tylko uciekać.
Co z Maćkiem? Maciek czeka na swoją
Mamę, a jego Mama nie ma siły by zająć się
Maciusiem. Widzą to pracownicy Ośrodka
Pomocy Społecznej i decydują, by Maciek
trafił do rodziny zastępczej.
Jeżeli czujesz, ze chcesz wychowywać
to dziecko lub inne z trudną historią, jeżeli
rozumiesz potrzeby tego dziecka , przyjdź
na szkolenie powiemy Ci jak opanować
poczucie żalu i straty tego dziecka, jak odbudować jego poczucie niskiej wartości.
Dane adresowe:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Krośnie
ul. Bieszczadzka 1
38-400 Krosno
Telefon i fax 13 34 75 732 i 13 43 75 766

Nasz Powiat

DZIEDZICTWO
CHRZEŚCIJAŃSKIE
W HISTORII
I KULTURZE POLSKI
Z okazji Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski 21 kwietnia w Muzeum Historycznym
– Pałac w Dukli została otwarcia wystawa
nawiązująca do dziedzictwa chrześcijańskiego w historii i kulturze Polski.
Wystawa składa się z dwóch części:
w pierwszej zatytułowanej „1050 lat dziejów Polski w kolekcjach Zbigniewa Więcka”
temat został ukazany głównie w numizmatyce, filokartystyce i pamiątkach historycznych. W tym szczególnym zapisie
ekspozycyjnym przypomniano historyczną
rolę tego aktu w dziejach państwa, narodu i Kościoła polskiego. Wśród symboli
narodowych i pamiątek historycznych na
wymienienie zasługuje miniatura szczerbca
– miecza koronacyjnego królów Polski,
jedynego zachowanego insygnium koronacyjnego dynastii piastowskiej oraz Medal
Jubileuszowy wydany z okazji 1050. Rocznicy Chrztu Polski.

Drugą część ekspozycji pn. „Dziedzictwo
chrześcijańskie w historii i kulturze Polski”
stanowią przedmioty kultu od początków
chrześcijaństwa do czasów obecnych, zabytki religijno-patriotyczne oraz paramenty
liturgiczne i aparaty kościelne pochodzące
z Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Marii
Panny w Jaśle oraz od osób prywatnych.
Do najstarszych zabytków na wystawie
należy lunula (słowiańska ozdoba w kształcie sierpa księżyca z dodanym krzyżykiem
będącym oznaką wpływów chrześcijańskich) i zawieszka kolista z wyobrażeniem
oranta, obydwie z X w. Na uwagę zasługują średniowieczne enkolpiony (krzyże relikwiarzowe) datowane od XI do XIII w.,
które zawierały np. fragmenty relikwii
lub wybrane zdania z Pisma Świętego.
Do niezwykle interesujących obiektów
na ekspozycji zaliczany jest krzyż karawakowy z XVII w., zwany karawaką (od

miejscowości Caravaca w Hiszpanii), który miał chronić przed zarazą. Na wystawie
duży zespół tworzą medaliki, datowane od
średniowiecza do czasów współczesnych,
pochodzące z różnych miejsc kultu, upamiętniające uroczystości religijne, kanonizacyjne, jubileuszowe, czy koronacje obrazów Matki Boskiej. Do ważnych obiektów
należy pamiątkowy medal z XVII w. ze
sceną Chrztu. Ornamentacją wyróżnia się
także XIX-wieczny medal ze św. Jerzym,
patronem podróżników.
Na wystawie prezentowane są również
zabytkowe paramenty, m.in. XVIII-wieczne kapy, stuły, ornat, czy palka z XVII w.
Zgromadzone obiekty nie tylko obrazują
aspekty życia duchowego społeczeństwa,
ale również pokazują rozwój artystycznego
rzemiosła w Polsce. Wystawa czynna będzie
do 10 czerwca br.
Aleksandra Żółkoś

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA OSÓB
STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Krośnie informuje, że w ramach pozyskanych środków finansowych z budżetu
Wojewody Podkarpackiego, prowadzi nabór do grupy realizującej ,,Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących
przemoc w rodzinie na rok 2016”, przyjęty
Uchwałą Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 19 lutego 2016 roku.
Planowany do realizacji Program korekcyjno-edukacyjny zostanie przeprowadzony w grupie do 15 osób w cyklu 62 godzin
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zajęć indywidualnych i grupowych z chwilą
zrekrutowania grupy docelowej (w budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie przy
ulicy Bieszczadzkiej 1).
Podstawowym celem programu jest
wprowadzenie zmian w zachowaniu i postawach osób stosujących przemoc w rodzinie, w kierunku zmniejszenia ryzyka
dalszego występowania przemocy, zwiększenia poziomu samokontroli oraz rozwijania zdolności konstruktywnego współżycia
w rodzinie.

Uczestnikami programu mogą być
wyłącznie mieszkańcy Powiatu Krośnieńskiego.
Zgłoszenia do programu przyjmowane
są w PCPR w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1
– w terminie do 10 maja 2016 roku
(I piętro, pokój 107 lub II piętro, pokój 220)
w godz. 7:30-15:30, a także drogą elektroniczną e-mail: pcpr_krosno@adres.pl.
Osoba do kontaktu – p. Joanna Wojewoda
– nr tel. 13 43 75 766 lub 13 43 75 732.
7

Nasz Powiat

8

Nasz Powiat

2 (51) III/IV 2016

9

Nasz Powiat

ZSGH SZANSĄ
NA ZAWODOWY SUKCES
Lubisz gotować? A może wolisz przygotowywać efektowne torty i słodkie desery?
Pasjonuje Cię dekorowanie potraw i stołów?
Robi na Tobie wrażenie profesjonalna obsługa kelnerska lub hotelarska? A może lubisz
planować dalekie podróże i marzy Ci się
poznawanie ciekawych miejsc? Jeżeli choć

na jedno z tych pytań odpowiedziałeś „tak”
to „Gastronomik” w Iwoniczu-Zdroju jest
szkołą dla Ciebie!!!
U nas zgłębisz tajniki wybranego przez
Siebie zawodu, a jeśli Twoje zainteresowanie przerodzi się w pasję masz szansę przekuć ją w sukces, tak, jak to zrobił
Maciek Dudek, który zdobył I miejsce na
dwóch ogólnopolskich konkursach (Monin Cap Junior Poland 2015 i Calvados
Nouvelle Vogue International Trophies
2016), a potem z sukcesem podbijał Europę (I i III miejsce w Austrii, V miejsce
we Francji). Nie gorsi byli w tym roku
nasi cukiernicy – Karolina Potocka i Kornel Pelczarski, którzy na Mistrzostwach
Polski Uczniów Szkół Cukierniczych zajęli III miejsce. Wysoki poziom nauczania
w „Gastronomiku” potwierdza również tytuł „Brązowej Szkoły 2016” nadany naszej

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
SZANSĄ NA WSZECHSTRONNY ROZWÓJ
Już od ponad 15 lat w strukturze Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
w Iwoniczu-Zdroju funkcjonuje Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.
SOSW skierowane są do młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Oferta
edukacyjna realizowana przez profesjonalnie przygotowaną kadrę, przy współpracy
rodzin wychowanków, przygotowuje młodych ludzi do samodzielnego i aktywnego
życia w społeczeństwie.
Poprzez zajęcia indywidualne i grupowe
nauczyciele oraz wychowawcy uczą niezależności, zaczynając od podstawowych
czynności niezbędnych do samodzielnego
funkcjonowania w społeczeństwie, samoobsługi, umiejętności radzenia sobie
w sytuacjach typowych, np. bezpiecznego
korzystania ze sprzętów, podróżowania
środkami komunikacji publicznej, radzenia
sobie w urzędach, bankach czy szpitalach,
10

a także w sytuacjach trudnych – unikania
i rozwiązywania problemów, udzielania
pierwszej pomocy.
SOSW w Iwoniczu-Zdroju proponuje
naukę w ramach trzyletniej szkoły zawodowej w następujących zawodach:
– kucharz,
– cukiernik,

placówce w prestiżowym Rankingu Szkół
Ponadgimnazjalnych Perspektywy.
W „Gastronomiku” masz szansę realizować Siebie na wiele sposobów: możesz brać
udział w kółkach zainteresowań, poznając
sekrety baristy, tajniki carvingu lub tajemnice barmaństwa i hotelarstwa. Na odważnych czekają zagraniczne staże w ramach
projektu Erasmus+, projekty filmowe, wyzwania sportowe, a nawet teatralne. Nie zabraknie też wycieczek, konkursów bankietów, rajdów i, oczywiście, dobrej zabawy.
Jeśli jeszcze nadal masz wątpliwości
przyjedź i zobacz profesjonalnie wyposażone pracownie: gastronomiczne, cukierniczą, hotelarską, kelnerską. Poczuj niespotykany klimat, tak charakterystyczny
dla naszej szkoły. Obejrzyj zdjęcia z konkursów i olimpiad, gdzie uczniowie ZSGH
pod kierunkiem nauczycieli – pasjonatów
zdobywają nagrody i wyróżnienia, za jakość, kreatywność i oryginalność. Odkryj
miejsca, gdzie uczniowie wyjeżdżają na
praktyki zawodowe oraz międzynarodowe
staże w ramach projektu Erasmus+. Nasi
absolwenci znajdują zatrudnienie w renomowanych hotelach i restauracjach, znajdując uznanie w oczach pracodawców.
Tego wszystkiego możesz się dowiedzieć
wchodząc na stronę www.zsgh.pl, możesz
też polubić profil szkoły na Facebooku i zostać jej fanem!

– piekarz,
– pracownik pomocniczy obsługi
hotelowej.
Nauka w SOSW to nie tylko zajęcia
w profesjonalnie wyposażonych pracowniach zawodowych, to także poszerzanie
wiedzy i umiejętności społecznych przydatnych w życiu codziennym.
Wychowankowie mają możliwość zamieszkania w internacie ZSGH, gdzie pod
stałą opieką wychowawców, uczą się poprawnego funkcjonowania w grupie rówieśniczej młodzieży nie tylko SOSW, ale
całego zespołu szkół. W internacie działa
wiele kółek zainteresowań np. artystycznych, dających możliwość rozwijania pasji
i zainteresowań. Internat to także miejsce,
gdzie wspólnie spędzany czas wolny sprzyja zawierani u znajomości i długotrwałych
przyjaźni.
W SOSW w Iwoniczu-Zdroju funkcjonują również gimnazjum specjalne oraz
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy na podbudowie gimnazjum specjalnego.
Szczegółowe informacje można uzyskać
w sekretariacie szkoły lub na www.zsgh.pl.
B. Korab, J. Sałata, A. Topolska

Nasz Powiat
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DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH
W RYMANOWIE ZDROJU

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 jest 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. Ośrodek 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.

Adres: ul. A. J. Potockich 3,
38-481 Rymanów Zdrój
tel: 013 43-574-04
dwdz-rymanowzdroj.vot.pl
e-mail: dwdz@vp.pl

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, świetlica, 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!
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KALENDARZ IMPREZ
MAJ-CZERWIEC
KULTURA

01.05
Zdroju
03.05

–

Maj
Koncert Kapeli Ludowej Rymanowianie w Rymanowie

–	Powiatowe Obchody Święta Konstytucji 3-go Maja
w Chorkówce
03.05
– Uroczystości 3 Majowe w Iwoniczu-Zdroju
03.05
– Uroczystości 3 Majowe w Rymanowie
03.05
– Obchody 3 Maja – Święta Konstytucji w gminie Kroczyna
03.05
– Uroczystości 3 majowe w Jaśliskach
3, 29.05 – Koncerty Gminnej Orkiestry Dętej w Iwoniczu Zdroju
07.03
–	Piknik na Strażackiej Polanie – OSP w obliczu 650-lecia
Jaślisk w Jaśliskach
08.05
– Dzień Patrona Powiatu w Korczynie
08.05
– Koncert Papieski w Rymanowie Zdroju
15.05
–	Międzynarodowy Festiwal „Dialog Kultur” w Rymanowie
Zdroju
15.05
–	Konkurs Jaśliskich Talentów – nie ważne co i jak ważne,
że mamy 650 lat w Jaśliskach
15.05
– „Święto Polskiej Niezapominajki” w Krościenku Wyżnym
18, 22.05 – XX Wojewódzki Festiwal Piosenki w Miejscu Piastowym
20.05
– Powiatowy Dzień Działacza Kultury w Targowiskach
20.05
–	XXIV Gminny Przegląd Piosenki Religijnej, Poezji
i Plastyki w Dukli
22.05
– XI Imieniny Miasta w Iwoniczu-Zdroju
22.05
– Rodzinna Majówka w Rymanowie Zdroju
V
– XI Imieniny Miasta w Iwoniczu-Zdroju
V
– Rodzinna Majówka w Rymanowie Zdroju
V
– Festiwal Piosenki Obcojęzycznej w Chorkówce
V
– „Złote Gody” – 50-lecie Małżeństw w Rymanowie
V
–	Gminna Biesiada KGW z okazji Dnia Matki w gminie
Wojaszówka
V
–	Gminny Konkurs Matematyczno-Ortograficzny
w Odrzykoniu
V
– Dzień Rodziny w Iwoniczu-Zdroju
V
–	Wystawa pocztówek i Fotografii Rymanowa – Miasta
w Rymanowie
V
– Przegląd Pieśni i Muzyki Ludowej KROPA – Korczyna 2016
V
–	„Zdrojowe Spotkania Pokoleń” Prezentacje Artystyczne
Dzieci i Młodzieży w Rymanowie Zdroju
V-VIII –	Wieczory Muzyki i Poezji przy Źródle Bełkotka
w Iwoniczu Zdroju
V
–	Konkurs na Najpiękniejszy Ogród w Gminie Korczyna
„Kolorowe Ogrody” na terenie gminy Korczyna
V-VIII –	Wystawa „Dookoła świata w fotografii Jana Wojciecha
Wrońskiego” w Dukli
Czerwiec
04.06
–	Gminny Dzień Dziecka oraz Noc Bibliotek – nocne odkrywanie Jaśliskiej przeszłości – 650 lat w jedną noc w Jaśliskach
05.06
– Piknik Rodzinny w Krościenku Wyżnym
05.06
– Gminny Dzień Dziecka w Chorkówce
05-11.06 – Plener Malarski na terenie gminy Dukla
12.06
–	Międzynarodowy Przegląd Chórów Kościelnych
i Cerkiewnych w Dukli
09.06
–	XXIII Powiatowy Festiwal Twórczości Dziecięcej
„Skrzacik” w Iwoniczu-Zdroju
19.06
–	Sobótkowe Spotkania z Folklorem 2016 Targi Rzemiosła
i Rękodzieła Artystycznego w Dukli
25.06
–	Konkurs Wiedzy o Jaśliskach 1366-2016 Historia bliska
Nam w Jaśliskach
26.06
– Festyn „To już Lato” w Rymanowie Zdroju
26.06
– VI Festiwal Pieroga w Iwoniczu-Zdroju
VI
– Festyn z okazji Dnia Dziecka w Wojaszówce
VI
– Dzień Patrona w Iwoniczu-Zdroju
VI
–	Wystawa Fotografii Koni Huculskich Łukasza Grudysza
w Rymanowie Zdroju
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SPORT

03.05
03.05
07.05
14.05
15.05
19.05
21.05
V
V
V-IX

Maj
–	Rodzinny Turniej Strzelecki z okazji Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja w Jedliczu
–	IX Otwarty Turniej Szachowy z okazji Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja w Jedliczu
– Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego w Jedliczu
–	XVI Ogólnopolski Turniej Ringoo Puchar Burmistrza
Gminy Jedlicze
– XII Międzynarodowy Turniej Szachowy w Rogach
– Biegi Szlakiem Ignacego Łukasiewicza w Chorkówce
– Grand Prix Gminy Jedlicze w Kolarstwie Górskim – I edycja
–	XVIII Międzynarodowy Rodzinny Turniej w Tenisie
Stołowym w Wojaszówce
– Szkolna Liga Piłki Nożnej w dukli
– Podkarpacka Liga Rowerowa w Fomule XC

Czerwiec
01.06
– Gry i Zabawy z okazji Dnia Dziecka w Krościenku Wyżnym
03-04.06 – Sportowy Dzień Dziecka w Jedliczu
04-05.06 – II Zlot Motocyklowy w Dukli
05.06
– Gminny Dzień Dziecka na Sportowo w Dukli
05.06
– Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka w Dukli
05.06
–	Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka nad
Zbiornikiem „Chlebianka”
11.06
–	VII Ogólnopolski Bieg Uliczny „Jedlicka Siódemka”
w Jedliczu
18.06
–	Grand Prix Gminy Jedlicze w Kolarstwie Górskim
– II edycja w Długim
19.06
– Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Potoku
25.06
–	Powitanie Lata – Poszukiwanie Skarbu Jaślisk ukrytego
w 1366 r. (rekreacyjne biegi górskie – geokeszing)
w Jaśliskach
26.06
–	XXX Bieg im. Ignacego Łukasiewicza Ziemią Krośnieńską
w Rogach
VI
–	Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Prezesa Firmy
KROSMET w Krościenku Wyżnym
VI
–	VII Wojewódzkie Mistrzostwa Podkarpacia Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Piłce Siatkowej w Jedliczu
VI
–	XII Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta
Gminy Wojaszówka w Bratkówce
VI
– Nocny Turniej Piłki Nożnej w Bajdach
VI
–	II Cross Gminy Dukla „Ekstremalna 10”, Nordic Walking
w Dukli
VI
– Bieg do Źródeł Rymanowskich w Rymanowie Zdroju

EDUKACJA ZDROWOTNA

V
V-X

Maj
– V Powiatowy Bieg Rotmistrza Pileckiego
–	Oświata Ratownicza, Pokazy Udzielania Pierwszej
Pomocy na terenie Powiatu Krośnieńskiego

VI

–

Czerwiec
MICHAYLAND w Miejscu Piastowym

TURYSTYKA

Maj
12-12.05 –	XVIII Wojewódzki Rajd Szkolnych Kół PTSM
Między–Zdroje w Beskid Niski, okolice Iwonicza, Rymanowa
13.05
– XXV Rajd im. Ignacego Łukasiewicza w Rzepniku i Węglówce
19-21.05 – IX Wojewódzki Rajd „Po Bezdrożach” po Beskidzie Niskim
Czerwiec
03.06
– XIX Rajd „Śladami Janka Wędrowniczka” po Beskidzie Niskim
10.06
–	XI Rajd „Śladami Świętego Jana Pawła II po Ziemi
Krośnieńskiej” po Beskidzie Niskim
25-26.06 –	VII Rajd Rowerowy „Rowerem w Magurski Park
Narodowy” po Beskidzie Niskim

UWAGA!!!

Organizatorzy imprez zastrzegają sobie możliwość zmiany
terminu bądź odwołania imprezy z przyczyn niezależnych.
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TURNIEJ MUNDUROWY Z UDZIAŁEM UCZNIÓW
JEDLICKIEGO LICEUM
W dniach 13-15 kwietnia 2016 roku w Ogrodzieńcu odbył się V Ogólnopolski Turniej Klas
Mundurowych. Liceum Ogólnokształcące im.
Marii Konopnickiej reprezentowały dwie drużyny w składzie: Kamil Zima, Dawid Doniek,
Karolina Jurczyk i Barbara Głód. Uczestnicy
turnieju mieli do zaliczenia 14 morderczych
konkurencji sprawdzających ich wiedzę, umiejętności i siłę charakteru (ostatni szczebel ratunku, trawers Pałkiewicza, pierwsza pomoc,
kluczowe uderzenie, nocny pościg, szturm na
zamek, piekielny spacer, tratwar, rzeźnik, komandos, Wietnam, strzelanie i test wiedzy).
W sumie w turnieju uczestniczyło 56 drużyn
z terenu całej Polski. Nasze uczennice w klasyfikacji ogólnej dziewcząt zajęły III miejsce
– brązowy medal! Ogromne brawa dla dzielnych i wytrzymałych kadetek! Drużyna chłopców zajęła 23 miejsce.
Inf. LO w Jedliczu

GASTRONOMIK PO RAZ KOLEJNY PODBIJA EUROPĘ
Uczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju
Maciej Dudek kolejny raz zanotował udany występ na międzynarodowych
zawodach barmańskich, które odbyły się 21 marca 2016 r. w Caen – stolicy
historycznej Normandii, leżącej nad rzeką Orne w pobliżu jej ujścia do
kanału La Manche. Tym razem zajął wysokie 5 miejsce, potwierdzając
przynależność naszej szkoły do ścisłej europejskiej czołówki. W jubileuszowej XX już edycji konkursu „TROPHEES INTERNATIONAUX DES
CALVADOS NOUVELLE VOGUE” wzięli udział reprezentanci 14 państw,
którzy zwyciężyli eliminacje krajowe. Konkurs poprowadził Colin Field
– legenda światowego barmaństwa, szef baru Hemingway w paryskim
hotelu Ritz. Barmani serwują tam około 200 drinków i cocktaili dziennie
na bazie calvadosu.
Tematem przewodnim konkursu było przygotowanie drinka na cześć
Wilhelma Zdobywcy, księcia Normandii i króla Anglii w 950. rocznicę
koronacji. Maciek przygotował short drinka o nazwie „Smak zwycięstwa”, którego kompozycja i dekoracja nawiązywała do historii Wilhelma.
Dodatkowym zadaniem był test wiedzy o calvadosie przeprowadzony
w języku angielskim. Kolejnym etapem zmagań konkursowych był toast,
wygłoszony oczywiście w języku angielskim, na cześć Wilhelma Zdobywcy. Ponadto wykonanie drinka podlegało bardzo skrupulatnej ocenie
technicznej, zaś sam drink ocenie degustacyjnej.
Opiekunem podczas przygotowań ucznia do konkursu była Irena Ząbkiewicz, natomiast tłumaczeniem tekstów zajęła się Ewa Oberc.
Inf. ZSGH w Iwoniczu-Zdroju
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KOLEJNY SUKCES
UCZNIÓW
ZS PRZY OSIW OHP
W IWONICZU
W dniu 15 kwietnia 2016 r. w Małopolskiej Szkole Gościnności w Myślenicach odbył się II Międzynarodowy konkurs Kulinarny „Smak Gościnności 2016”.Ideą konkursu jest promowanie i kultywowanie regionalnych i tradycyjnych produktów Małopolski. Tematem przewodnim
była „Kapusta Charsznicka”. W konkursie wzięło udział 28 uczestników
tworzących 14 dwuosobowych zespołów. Poza reprezentacją naszej
szkoły z Iwonicza, udział wzięli uczniowie z: Gdańska, Opola, Krakowa, Nowego Targu, Bochni, Kościerzyna oraz trzy drużyny z Austrii,
Węgier i Ukrainy. Konkurs polegała na przygotowaniu zakąski oraz
dania zasadniczego. W każdym daniu uczestnicy konkursu zobowiązani byli wykorzystać składnik stanowiący temat przewodni.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie II klasy Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Arkadiusz Żarnowski oraz Michał Widz. Dania przygo-

towane, przez uczniów zyskały uznanie wśród konkursowego
jury, plasując naszą szkołę na wysokim 5 miejscu. Oprócz tego,
uczniowie otrzymali nagrodą specjalną ufundowaną przez Wójta
gminy Charsznica Jana Żebraka.
Jako zakąską uczniowie przygotowali pieczone czekadełka,
natomiast danie główne składało się z zawijańca wieprzowego
w asyście placuszka z farszem charsznickim.
Komisja oceniła poziom konkursu jako bardzo wysoki.
Wyraziła również podziw i uznanie dla uczniów za pomysłowość i oryginalność przygotowanych dań. Uczniów do konkursu
przygotowała Małgorzata Wawro.
Inf. ZS przy OSiW OHP w Iwoniczu

KONKURS POLSKIEJ POEZJI PATRIOTYCZNEJ
W Zespole Szkół w Iwoniczu, 21 kwietnia
br., odbył się X Powiatowy Konkurs Polskiej
Poezji Patriotycznej. Celem przedsięwzięcia
realizowanego z powodzeniem od dziesięciu
lat jest krzewienie wśród dzieci i młodzieży
wiedzy historycznej i postaw patriotycznych, kształtowanie wrażliwości na piękno
języka polskiego oraz promocja lokalnych
talentów. Na przesłuchania zgłosiło się ponad 70 recytatorów ze szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krośnieńskiego. Każdy przygotował jeden utwór o tematyce patriotycznej,
dominowały wiersze autorów: Adama Mickiewicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,
Wisławy Szymborskiej, Władysława Bełzy,
Mariana Hemara, Juliusza Słowackiego, Marii Konopnickiej, a nawet naszej lokalnej poetki Bronisławy Betlej.
Komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca Wanda Belcik, Jolanta Bajgier,
Ewa Bukowiecka, oceniała interpretację,
dykcję, zrozumienie tekstu i ogólne wrażenia artystyczne. Po wysłuchaniu wszystkich
2 (51) III/IV 2016

uczestników wyłoniono zwycięzców. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział
w konkursie, a laureaci nagrody ksiązkowe,
które wręczali wicestarosta Adolf Kasprzyk
i dyrektor ZS w Iwoniczu Leszek Zajdel.

WYNIKI KONKURSU:
Kategoria szkoły podstawowe:
I m. – Gabriela Zając (Świerzowa Polska)
II m. – Jakub Kielar (Iwonicz)
II m. – Jagoda Przymusińska
(Krościenko Wyżne)
III m. – Izabela Siręga (Posada)
III m. – Kinga Uliaszyk (Lubatówka)
Wyróżnienie: Weronika Śliwka (Bratkówka)
Kategoria gimnazja:
I m. – Izabela Zima (Lubatówka)
II m. – Aleksandra Sołtysik (Sieniawa)
III m. – Marcelina Turek (Lubatówka)
Wyróżnienia: Kornelia Patla (Lubatówka),
Jakub Pitrus (Królik Polski),
Marcel Bytnar (Dukla)

Kategoria szkoły ponadgimnazjalne:
I m. – Aleksandra Zwierca (LO w Jedliczu)
II m. – Weronika Superson
(LO w Rymanowie)
III m. – Magdalena Niemiec
(ZS w Iwoniczu)
Wyróżnienia: Joanna Cysarz
(ZSGH w Iwoniczu-Zdroju),
Rafał Serafin (LO w Rymanowie).
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POWIATOWY PIKNIK ARTYSTYCZNY

„Żyj zdrowo i kolorowo” pod takim hasłem
już po raz piąty Starostwo Powiatowe w Krośnie we współpracy z dyrektorami szkół
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez
powiat, zorganizowało Piknik Artystyczny.
Uczestnikami imprezy, której głównym
celem jest promowanie rodzinnych wartości, dobrych wzorców oraz zdrowego stylu
życia, byli gimnazjaliści z terenu powiatu
i miasta Krosna, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wraz z nauczycielami i opiekunami. W imprezie uczestniczyło ok. 450 osób.
W ramach Pikniku odbyły się między
innymi prezentacje szkół ponadgimnazjalnych. Swoją ofertę edukacyjną przedstawiły: Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu,
Zespół Szkół w Jedliczu, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju, Zespół Szkół w Iwoniczu i Zespół
Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu. Ponadto uczniowie
mogli skorzystać z porad pracowników
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
z Krosna i Miejsca Piastowego. Badania
prowadzono pod kątem predyspozycji zawodowych. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem, uczniom udzielono również
indywidualnych porad dotyczących wyboru dalszej drogi kształcenia.
Tradycyjnie Powiatowy Piknik był okazją
do podsumowania rozstrzygnięcia konkursu literackiego zorganizowanego w ramach
obchodów Narodowego Dnia Życia pn.
„Naturalnie rodzina”. Powiat Krośnieński po

raz siódmy włączył się w ogólnopolską kampanię promującą zdrowe relacje rodzinne.
Działania te wpisują się w przyjęty do realizacji Plan Edukacji Zdrowotnej w powiecie
krośnieńskim. Podczas ogłaszania wyników
Jolanta Bajgier z jury podsumowała poziom
nadesłanych prac literackich – to wspaniale,
że znalazła się grupa ponad 40 gimnazjalistów, dla których pisanie jest pasją. Tutaj
nie ma przegranych. To ważne, że piszecie,
że macie coś do powiedzenia.
Kolejnym punktem spotkania było nagrodzenie stypendystów. Od 2010 roku
Starosta Krośnieński wspiera uzdolnionych
uczniów przyznając stypendia tym, którzy
osiągają wysokie wyniki w nauce i sporcie.
Powiatowy Piknik jest okazją do uhonorowania tych najzdolniejszych i wyróżniających się młodych ludzi. W tym roku listy
gratulacyjne wraz z życzeniami uczniom
w imieniu władz samorządu powiatu przekazali wicestarosta Adolf Kasprzyk i przewodniczący Komisji Oświaty Rady Powiatu
Krośnieńskiego Daniel Piwowar.
Specjalne wyróżnienia wraz z najlepszymi gratulacjami otrzymali również Maciej
Dudek uczeń ZSGH w Iwoniczu Zdroju
wraz z nauczycielką zawodu Ireną Ząbkiewicz oraz Klaudia Rymarczyk uczennica ZS
przy SOSiW OHP w Iwoniczu wraz z nauczycielką Małgorzatą Wawro.
Powiatowy Piknik Artystyczny to także zabawa. Imprezę uatrakcyjniły występy artystyczne, taneczne, wokalne, pokaz

JUBILEUSZ PODKARPACKIEGO
STOWARZYSZENIA
RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO
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musztry paradnej i barmański. Przez cały
czas trwania imprezy czynne było stoisko
Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno
Epidemiologicznej w Krośnie, na którym
pracownicy udzielali informacji związanych z profilaktyką antynikotynową.
Laureaci konkursu literackiego:
I m. – Olga Nagłowicz (Zręcin)
II m. – Aleksandra Paradysz (Korczyna)
II m. – Sara Kuliga (Korczyna)
III m. – Ewelina Wojnar (Odrzykoń)
Wyróżnienia: Milena Mnich (Korczyna),
Kamila Mandela (Węglówka),
Agata Tomacha (Zręcin),
Anita Paczkowska (Rymanów).

Lista stypendystów:
ZS im. Armii Krajowej w Jedliczu:
Sanocki Kamil, Wojtunik Daniel

ZS w Iwoniczu:

Domaradzka Patrycja, Kasprzycki Bartłomiej,
Krzanowski Jerzy, Łopatkiewicz Beata, Małek Karol

ZSGH w Iwoniczu-Zdroju:

Bałon Karolina, Barud Karolina, Biały Agnieszka,
Błaż Monika, Bober Dominik, Borkowska
Gabriela, Buczek Aleksandra, Dudek Maciej,
Dytko Natalia, Fryc Julia, Gąsior Wiktoria,
Hunia Aneta, Janas Szymon, Knap Andżelika,
Masłyk Natalia, Niedziela Gabriela, Owsiak
Marcelina, Paradysz Angelika, Pernal Agata,
Reguła Magdalena, Roterman Mateusz, Rygiel
Alicja, Serwiński Mateusz, Syzdek Beata,
Szwarc Marzena, Śnieżek Katarzyna,
Tomkiewicz Anna, Ulijaszyk Diana, Wołczański
Piotr, Zając Katarzyna, Zygmunt Natalia.

Podkarpackie Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Wielkie
Serce” zaprasza do udziału w Jubileuszowym Konkursie Plastycznym
„Rodzina z Wielkim Sercem”, szczegóły konkursu oraz regulamin
dostępne na stronie: www.uwagadziecko.eu
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę podczas Gali Jubileuszowej z okazji 10 lecia powstania Stowarzyszenia, która odbędzie się
4 czerwca 2016 roku o godz. 14.00 w Regionalnym Centrum Kultur
Pogranicza w Krośnie.

