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Dzień Pamięci i Prawdy

P
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owiatowe obchody 77 rocznicy
Zbrodni Katyńskiej i 7 rocznicy
Tragedii Smoleńskiej zgromadziły 12 kwietnia br. pod pomnikiem Ofiar
Katynia parlamentarzystów, władze
powiatu krośnieńskiego, miasta Krosna,
radnych, wójtów, burmistrzów, księży, służby mundurowe, przedstawicieli
Związku Sybiraków, AK, kombatantów,
dyrektorów szkół i innych jednostek,
młodzież oraz mieszkańców.
Samorząd Powiatu od wielu lat organizuje uroczystości rocznicowe, by oddać
hołd ofiarom tych tragicznych wydarzeń.
Wprowadzeniem do obchodów był referat okolicznościowy, który wygłosił poseł
na Sejm RP Piotr Babinetz.
Następnie odbył się akt powtórnego poświęcenia urny z ziemią katyńską i ziemią
smoleńską. Ponieważ poświęcona w 2014
roku urna przywieziona specjalnie z pielgrzymki dla Powiatu Krośnieńskiego została
skradziona. Urnę, wykonaną przez artystę
Andrzeja Samborowskiego-Zajdla, poświęcili ks. archiprezbiter Jan Bielec, ks. kustosz
Edward Sznaj i ks. prałat Kazimierz Kaczor.
Następnie w ciszy i zadumie wysłuchano listy 96 ofiar Katastrofy Smoleńskiej,
którą odczytał Grzegorz Czcibor członek
Towarzystwa Gimnastycznego Sokół z Rymanowa oraz Katyńskiego Apelu Pamięci,
odczytanego przez por. Piotra Gawłowskiego. Dla upamiętnienia tych ważnych dla
narodu polskiego rocznic kompania honorowa V Batalionu Strzelców Podhalańskich
z Przemyśla oddała salwę honorową.
Tradycyjnie delegacje zaproszonych
gości złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły
znicze w hołdzie pomordowanym i tragicznie zmarłym.

Do organizatorów i uczestników uroczystości list z życzeniami przesłała wojewoda
podkarpacki Ewa Leniart, kierując słowa
podziękowania dla wszystkich obecnych, za
danie świadectwa pamięci o polskich bohaterach. W imieniu senator RP Alicji Zając
głos zabrał Jerzy Sołtys.
Uroczystości zakończyło wystąpienie
starosty Jana Juszczaka, który powiedział
– Polska zawsze była wierna zasadniczym
wartościom. Zawsze opierała się, mimo
przeciwieństw, na trwałym fundamencie.
Chcę powiedzieć, zachowując skalę i proporcje, że samorząd powiatu krośnieńskiego, jest wierny swoim zasadom i wartościom
nie tylko zadaniom przypisanym z ustawy,
ale tym porywom wypływającym z serca
i z ducha oraz umiłowania naszej ojczyzny
i historii. W roku 2010 upamiętniając zbrodnię katyńską, zbieg okoliczności złączył
w tamtym momencie tragedię smoleńską.
I te upamiętniające tragiczne wydarzenia
symbole zachowane w kamieniu, dwie tablice, urna i dąb, są świadkami przenoszącymi pamięć. Jednak to wszystko byłoby za
mało, gdyby nie Państwa obecność tutaj od

siedmiu lat. Bo te kamienie, te pozostałości tamtych historycznych wydarzeń będą
tylkowówczas wołać kiedy nas zabraknie.
Dziękując za obecność wszystkim przybyłym na uroczystość starosta podkreślił
– Wierzę, że dzięki Wam, ale również przekazowi który będziecie czynić w swoich środowiskach pamięć o tamtych wydarzeniach
nie przeminie. Pamięć i prawda. Pamięcią
i prawdą buduje się przyszłość. A co z prawdą? Prawda jest jedna i sama się obroni.
To od nas zależy czy pamięć i prawda zostanie przeniesiona na następne pokolenia.
Bo my jako samorząd powiatu, będziemy
pamiętać. Ku pamięci, ale i budowaniu ducha i budowaniu Rzeczpospolitej.
Oprawę artystyczną zapewniła Orkiestra Dęta z Iskrzyni, recytacje laureatów
Powiatowego Konkursu Poezji Sybirackiej
oraz poczty sztandarowe. Po raz kolejny
w obchodach uczestniczyła młodzież z Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” z Rymanowa, klasa mundurowa z Zespołu Szkół
w Iwoniczu oraz uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego z Jedlicza i Zespołu Szkół
w Jedliczu.
Ewa Bukowiecka
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Recytowali poezję Sybiracką

P

onad 70 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów z powiatu krośnieńskiego i miasta
Krosna wzięło udział w powiatowym
konkursie Polskiej Poezji Sybirackiej.
Przesłuchania odbyły się 23 marca w gościnnych murach Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Jedliczu.
Oficjalnego otwarcia dokonali wicestarosta Adolf Kasprzyk i dyrektor szkoły
Iwona Pytel dziękując za liczne przybycie
i zainteresowanie się konkursem życzyli
sukcesów i zadowolenia z pobytu w jedlickim liceum. Przypomniano również,
że inicjatorką konkursu organizowanego
już od siedmiu lat była śp. Romana Zoła,
która sama przeszła przez „piekło” Sybiru.
Organizatorzy z powodzeniem kontynuują
Jej dzieło. Celem przedsięwzięcia jest także
propagowanie wiedzy historycznej i kultywowanie pamięci o losach Sybiraków.
Każdy z wykonawców przygotował jeden wybrany utwór. Jury oceniało zrozumienie tematu, interpretację, dykcję i ogólne wrażenia artystyczne.
Po wysłuchaniu wszystkich recytacji
przyznano nagrody i wyróżnienia, które
wręczali starosta krośnieński Jan Juszczak
i dyrektor LO w Jedliczu Iwona Pytel. Podsumowując zmagania konkursowe starosta przekazał słowa uznania uczestnikom
konkursu za to, że podjęli ten trudny temat
jak i opiekunom i nauczycielom za przygotowanie swoich uczniów do
konkursu.
Dla młodzieży oczekującej na rozstrzygnięcie konkursu przygotowano wiele
atrakcji. Uczniowie mogli
skorzystać ze strzelnicy, która znajduje się w szkole, z sali
relaksacyjnej oraz obejrzeć
wystawę przygotowaną przez
IPN w Rzeszowie poświęconą
powstaniu Aparatu Bezpieczeństwa na Podkarpaciu.

Wyniki konkursu:
Kat. Gimnazja
I m. – Aleksandra Delimata, Targowiska
II m. – Natalia Szelc, Krościenko Wyżne
II m. – Adrian Klamut, Wróblik Szlachecki
III m. – Aleksandra Danek, Odrzykoń
III m. –	Wiktoria Nowak, Gimnazjum Nr 1
Krosno
Wyróżnienia: Karolina Mazur (Miejsce
Piastowe), Katarzyna Prajsnar (Korczyna),
Dawid Jakieła (Królik Polski), Gabriela
Złotko (Krosno), Wiktoria Mazurek (Jasionka), Sandra Ziomek (Jedlicze)

Kat. Szkoły Ponadgimnazjalne
I m. – Dominika Góra (III LO Krosno)
II m. –	Maria Marszałek (Technikum Nr 6
Krosno)
II m. – Aleksandra Zwiercan (LO Jedlicze)
III m. –	Mateusz Buda (Technikum Nr 6
Krosno)
III m. – Anita Sobiecka (ZS Iwonicz)
Wyróżnienia: Alina Duszczyńska
(ZS Iwonicz), Joanna Cysarz (ZS przy OSiW
OHP Iwonicz), Beata Turczyńska (ZSP Nr 2
Krosno), Sabina Turczyn (ZSGH Iwonicz
-Zdrój)
Ewa Bukowiecka
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Promesa na osuwisko
W

icestarosta krośnieński Adolf Kasprzyk odebrał z rąk
wojewody podkarpackiego
Ewy Leniart promesę z Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz na zabezpieczenie osuwisk.
Spotkanie z udziałem podkarpackich
przedstawicieli samorządów poszkodowanych w latach 2010-2016, odbyło się
w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim
w Rzeszowie.
Środki w kwocie 1 517 213 zł pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa

i są przeznaczone na likwidację osuwiska
w ciągu drogi powiatowej nr 1940R Przybówka – Rzepnik – Bratkówka w miejscowości Pietrusza Wola. Zakres prac związanych z zabezpieczeniem osuwiska obejmuje
m.in. wykonanie palisady z pali, zabezpieczenie górnej części geosiatką z gwoździowaniem skarpy, rozbiórkę uszkodzonego
przepustu, wykonanie drenów wgłębnych
w górnej części osuwiska i wzdłuż drogi,
wyprofilowanie skarp wraz z umocnieniem.
W ramach zadania przebudowana zostanie
również droga powiatowa, na odcinku sta-

bilizowanego osuwiska, zostaną utwardzone pobocza, wykonana nowa nawierzchnia
jezdni, zwiększy się szerokość drogi od
5,5 do 6,00 m. Wartość inwestycji po przetargu wyniesie 1 936 877 zł.
Łącznie podkarpackie samorządy otrzymały 22,5 mln zł, które zostaną przeznaczone na remont lub odbudowę zniszczonej
infrastruktury.
Ewa Bukowiecka

Inwestycje na drogach powiatu w 2017 roku

Iwonicz – Iwonicz-Zdrój

P

owiat Krośnieński rozpoczął realizację trzech głównych zadań
związanych z przebudową dróg,
na które otrzymał dofinansowanie ze
środków zewnętrznych.
Pierwsze zadanie polega na przebudowie
drogi powiatowej nr 1956 R Zręcin – Wietrzno – Zboiska wraz z budową dwóch odcinków chodnika w miejscowościach Wietrzno
i Zboiska. Partnerem powiatu jest Zarząd
i Utrzymanie Dróg Regionu Autonomicznego Preszowa, a inwestycja realizowana
jest w ramach wspólnego projektu pn. Modernizacja drogowej infrastruktury komunikacyjnej Snina – Medzilaborce – Krosno
z programu Współpracy Transgranicznej
Interreg V – A Polska – Słowacja 2014-2020.
Powiat Krośnieński jest liderem tego
projektu.
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Zręcin – Wietrzno – Zboiska

Dzięki inwestycji zmodernizowany
zostanie jeden ciąg komunikacyjny Snina
– Medzilaborce – Krosno. Poprawa parametrów technicznych drogi przyczyni się
do poprawy dostępności komunikacyjnej,
zapewnienia bezpieczeństwa ruchu zarówno kołowego jak i pieszego. Przebudowa zapewni większą mobilność osób i towarów
pomiędzy sąsiadującymi ze sobą państwami, przyczyni się do zwiększenia spójności
społecznej, gospodarczej i kulturalnej.
Po stronie polskiej przebudowana zostanie droga powiatowa nr 1956R Zręcin
– Wietrzno – Zboiska na długości 6,293 km.
Zakres prac obejmuje m.in.: poszerzenie jezdni wraz z wykonaniem poboczy,
wzmocnienie nawierzchni wraz z odcinkową wymianą podbudowy, budowę dwóch
odcinków chodników, budowę zatok autobusowych, montaż barier energochłonnych.

Wartość całkowita projektu wynosi
5 677 708 euro, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
wynosi 85%, po stronie polskiej koszt zadania to kwota 2 321 950 euro z czego dofinansowanie z EFRR stanowi 1 973 657 euro.
Zadanie realizowane jest w dwóch etapach.
Zakończenie robót planowane jest na
8 września br.
Dwie inwestycje prowadzone są w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata
2016-2019 na terenie gmin Iwonicz-Zdrój,
Miejsce Piastowe i Rymanów.
Już trwają prace przy przebudowie dróg
powiatowych nr 2002R Iwonicz Wieś – Iwonicz-Zdrój i nr 1976R Krosno – Rogi – Iwonicz
w miejscowościach Iwonicz-Zdrój i Iwonicz.
Roboty obejmują m.in.: frezowanie
zniszczonej nawierzchni drogowej, wyko-

Nasz Powiat
nanie wzmocnień i poszerzeń konstrukcji
podbudowy jezdni, budowę nowych odcinków oraz przebudowę istniejących chodników, przebudowę skrzyżowania na rondo,
przebudowę i budowę zatok autobusowych
oraz wykonanie nawierzchni na zjazdach
i skrzyżowaniach.
Wykonawcą prac, które potrwają do
końca września br. jest Rejon Budowy Dróg
i Mostów w Krośnie. Wartość zadania wynosi ponad 4 mln 892 tys. zł.

Kolejną inwestycją jest przebudowa
dróg powiatowych nr 1974R Krosno – Targowiska – Wróblik Szlachecki w miejscowościach Targowiska, Widacz, Wróblik Królewski i Wróblik Szlachecki oraz nr 2008R
Wróblik Królewski – Ladzin w miejscowości Wróblik Królewski.
Zadanie na drodze nr 1974R obejmuje
m.in. przebudowę konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej wraz z poszerzeniem,
budowę chodników, zatok autobusowych,
wysp kanalizujących (rozwiązania uspo-

kajające ruch drogowy), remont mostów
na potoku Morwawa i rzece Tabor, przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową
nr 2008R oraz 2004R.
Zakres prac przewidzianych dla drogi
nr 2008R obejmuje m.in. przebudowę konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej,
budowę wyspy kanalizującej, przebudowę
skrzyżowania z drogą powiatową nr 1974R.
Koszt inwestycji wyniesie ponad
4 mln 726 tys. zł. Prace mają się zakończyć
31 października br.

Inwestycje zakończone w gminie Wojaszówka

D

obiegły końca prace przy budowanych przez Powiat Krośnieński, we współpracy z Gminą
Wojaszówka, chodnikach w Bratkówce i Wojkówce. Inwestycja ta – mimo
ograniczonego zakresu – była bardzo
oczekiwaną przez mieszkańców tych
miejscowości. W ramach zadania pod
nazwą „Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1924R Kobyle – Łęki Strzyżowskie
– Bratkówka – Odrzykoń” powstały
dwa odcinki chodnika o łącznej długości 630 mb. Koszt całkowity zadania
to kwota 398 658,86 zł. Powiat wyasy-

gnował na ten cel 216 935,86 zł, udział
finansowy gminy wyniósł 181 723 zł.
Gmina Wojaszówka przygotowała również dokumentację techniczną.
Ponadto w 2016 roku na terenie Gminy Wojaszówka zrealizowane zostały
przez Powiat Krośnieński trzy inne, ważne
z punktu widzenia mieszkańców, zadania
na drogach powiatowych. Z programu usuwanie skutków klęsk żywiołowych została
odbudowana droga Nr 1845R Chrząstówka
– Przybówka na odcinku 2204m. Kolejna
inwestycja obejmowała przebudowę drogi
Nr 1844R Chrząstówka – Niepla – Przy-

bówka gdzie wybudowano m.in. chodnik
w Przybówce na długości 200 mb. W ramach prac na drodze Nr 1941R Wojaszówka
– Łączki Jagielońskie na odcinku 990 mb
wykonano poszerzenie i wzmocnienie jezdni. Łączna wartość tych inwestycji wyniosła
999 451 zł, z czego wsparcie finansowe gminy to kwota 268 277 zł, a dofinansowanie
z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
399 654,87 zł.
Zarząd Powiatu Krośnieńskiego wyraża
wdzięczność Radzie Gminy Wojaszówka za
finansowe wsparcie wymienionych zadań.
Ewa Bukowiecka

Zakup nowego sprzętu dla Powiatowego Zarządu Dróg

P

owiatowy Zarząd Dróg w Krośnie wzbogacił się o dwa
samochody marki Ford Transit. Koszt zakupu wyniósł
ponad 250 tys. zł.
Jak informuje zastępca dyrektora PZD Bogumiła Brzostek – Zakup podyktowany był przede wszystkim względami ekonomicznymi
i bezpieczeństwem pracowników, którzy na co dzień wykorzystują
je do bieżącej pracy. Dotychczasowe 20 letnie samochody wymagały częstych i kosztownych napraw, a remonty przewyższały ich
wartość rynkową.
Zakup samochodów jest kolejnym etapem wymiany sprzętu potrzebnego do utrzymania dróg w powiecie. W ciągu trzech ostatnich
lat wydano na ten cel ponad 683 380 zł. W roku 2015 zakupiono
m.in. ciągnik z osprzętem – ramię wysięgnikowe z frezarką do pni,
głowicą i pilarką do gałęzi, wykonano modernizację monitoringu.
W ubiegłym roku do Zarządu Dróg trafiły dwie kosiarki bijakowe, urządzenie do pomiaru ruchu, samochód Peugeot Partner oraz
drobne urządzenia.
– Stary wysłużony sprzęt zastępujemy nowoczesnym z większymi możliwościami technicznymi. Dzięki temu załoga stanie się
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bardziej mobilna i więcej prac będzie można realizować własnymi
siłami, zamiast zlecać firmom zewnętrznym. Liczymy także, że
uzyskamy duże oszczędności – mówi urzędujący członek Zarządu Powiatu Aleksander Mercik. Środki przeznaczone na zakup
nowego sprzętu pochodzą w całości z budżetu powiatu.
5

Nasz Powiat

URZĄD PRACY

Aktywizacja osób bezrobotnych przez PUP w Krośnie
Okres realizacji projektu od 01.04.217 r. do 31.12.2017 r.
Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie realizuje w 2017 r. projekt
„Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających
bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)”
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020
(RPO WP), Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy,
Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku
pracy – projekty pozakonkursowe PUP.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości
zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia pozostających
bez pracy.
Projektem w 2017 r. planujemy objąć 102 osoby w następujących zadaniach:
– jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
– 30 osób – wartość zadania 600 000 złotych,
– doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy – 50 osób
– wartość zadania 1 000 000 złotych,
– staże – 22 osoby – wartość zadania 168 182 złotych.
Całkowita wartość projektu w 2017 r. wyniesie 1 768 182 złotych. Projekt nie zakłada wniesienia wkładu własnego.

Projekt skierowany jest do następujących grup:
Osoby 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,
– kobiety,
– osoby niepełnosprawne,
– osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.
Projektem objęci zostaną również rolnicy i członkowie
ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne
do wielkości 2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa należący
do ww. grup.
Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu będą miały osoby, które zgodnie z zaplanowaną ścieżką zakończyły udział
w projektach realizowanych w ramach Działania 8.2 RPO
WP, oraz uczestnicy projektów w ramach Działania 7.4 RPO
WP kwalifikujący się do objęcia wsparciem.
Opracował Paweł Roman

Targi Edukacyjne

dla Gimnazjalistów

P

odczas czternastych Targów Edukacyjnych dla gimnazjalistów swoją ofertę zaprezentowały 22 szkoły z terenu powiatu krośnieńskiego i miasta Krosna.
Targi odbyły się 27 marca w hali widowiskowo-sportowej w Krośnie. Jak co roku były stoiska, ulotki, prezentacje multimedialne oraz
rozmowy z uczniami i nauczycielami. Targi mają pomóc młodym
ludziom w wyborze odpowiedniej szkoły, aby wybór był świadomy
i do końca przemyślany.
Na tegorocznych Targach zaprezentowały się m.in. szkoły dla których organem prowadzącym jest Powiat Krośnieński: Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Jedliczu; Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu; Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
w Iwoniczu-Zdroju oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
funkcjonujący w ramach ZSGH; Zespół Szkół w Iwoniczu; Zespół
Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu.
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Szkoły te dostosowują swoją ofertę kształcenia do zmieniającego
się zapotrzebowania na rynku pracy, oferują atrakcyjne kierunki
i ciekawe zajęcia pozalekcyjne. Wszyscy zainteresowani otrzymali
informatory dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok
szkolny 2017/2018. Oferta edukacyjna szkół prowadzonych przez
powiat dostępna jest także na stronie internetowej: www.powiat.
krosno.pl w menu: Edukacja.
Ewa Bukowiecka
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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,
e-mail: dwdz@vp.pl dwdz-rymanowzdroj.vot.pl
tel. 13 43-574-04
Rymanów Zdrój – uzdrowisko dziecięce, posiada wspaniały mikroklimat leczniczy, wykazuje cechy klimatu górskiego, a dzięki
znacznej zawartości jodu również cechy klimatu morskiego. Walory
bioklimatyczne podnosi lesistość terenu co sprzyja leczeniu górnych
dróg oddechowych i stanów astmatycznych.
Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju prowadzi całoroczną działalność: edukacyjną, wychowawczą, opiekuńczą i specjalistyczną, skierowaną do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych. W trakcie roku szkolnego organizujemy
turnusy: zdrowotne, profilaktyczno-wychowawcze, integracyjne,
zielone i białe szkoły.
Zapewniamy: zakwaterowanie – 55 uczniów, całodzienne wyżywienie – własna kuchnia (5 posiłków dziennie), bezpieczne warunki
pobytu, opiekę pedagogiczną – wykwalifikowaną kadrę posiadającą
bogaty i różnorodny warsztat pracy, co gwarantuje usługi na najwyższym poziomie merytorycznym i metodycznym, opiekę medyczną
(pielęgniarka ½ etatu), korzystanie z bazy placówki – trzy klasy
lekcyjne, 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 26 złotych.
W okresie ferii zimowych i letnich Dom Wczasów Dziecięcych
w Rymanowie Zdroju organizuje zimowiska i kolonie.

Serdecznie zapraszamy!
2 (57) III/IV 2017
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Towarzystwo Sportowe Pro-Familia, PZTS w Warszawie, POZTS w Rzeszowie, SPAR POLSKA S.A.
zapraszają wszystkich chętnych, sympatyków tenisa stołowego, dzieci, młodzież, rodziców,
zawodników z powiatu krośnieńskiego na:

XVIII Międzynarodowy Rodzinny Turniej w Tenisie Stołowym
TURNIEJ PRO-FAMILIA CUP 2017
Miejsce i czas:

Kategorie wiekowe:

Frysztak – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Wybickiego 25 (za gimnazjum publicznym nr 1).
Turniej odbędzie się w dniu 28.05.2017

Zasady uczestnictwa:

1. kategoria rodzic + dziecko do 11 lat – rocznik
2006 i młodsi
2. kategoria rodzic + dziecko od 12 do 13 lat – rocznik 2005-2004

– w turnieju mogą uczestniczyć wyłącznie drużyny
– (rodziny) w konfiguracjach rodzic + dziecko
– tzn: ojciec + dziecko, matka + dziecko, dziadek
+ wnuczek

3. kategoria rodzic + dziecko od 14 do 15 lat – rocznik 2003-2002

– w turnieju nie uwzględniamy rodzin w składzie
dziecko + dziecko, rodzic + rodzic

5. kategoria rodzic + dziecko powyżej od 18 lat
i wyżej – rocznik 1999 i starsi

4. kategoria rodzic + dziecko dod 16 do 17 lat
– rocznik 2001-2000

6. kategoria vipów – władze samorządowe, sponsorzy
współorganizatorzy

Stop

pożarom

traw!

NAGRODY w poszczególnych kategoriach
od 1 do 4 miejsca:
Za zajęcie I miejsca w każdej kategorii – sprzęt
sportowy (okładziny, nagrody rzeczowe)
Za zajęcie II miejsca w każdej kategorii – sprzęt
sportowy (okładziny, nagrody rzeczowe)
Za zajęcie III miejsca w każdej kategorii – sprzęt
sportowy (deski)
Za zajęcie IV miejsca w każdej kategorii – grawerowany puchar szklany, dyplom

Wszystkie rodziny za I; II; III miejsca otrzymują także grawerowane ręcznie puchary
szklane, dyplomy.
Dla wszystkich rodzin którzy ukończą
zawody po rozgrywkach grupowych nagrody pocieszenia od sponsorów, władz
samorządowych, organizatorów.
Możliwość nagród indywidualnych od
sponsorów – do wyboru.

SPONSOR TYTULARNY: SPAR POLSKA S.A.
Sponsorzy główni: PGNiG Sanok, ZPRE Jedlicze,
RBDiM Krosno, Inwentech Group.
Sponsorzy: Inwest Profil – Bajdy, EBA Krosno, PRiD
Krosno, KPB Krosno, Roksana Strzyżów,
Luks Granit Ustrobna, Krosoft Krosno, Ekomax Wolica,
Uzdrowisko Rymanów Zdrój

Pozostałe informacje związane z zawodami:
– Uczestnicy winni posiadać ważne ubezpieczenie NW.
– Wprzypadku braku ubezpieczenia organizator nie
ponosi odpowiedzialności.
– Dla wszystkich uczestników, zawodników zapewniamy ciepły posiłek.
– Podczas trwania turnieju całodzienny poczęstunek.
– Wszyscy uczestnicy otrzymają również zimne
napoje.
– Koszty wyżywienia i zakwaterowania pokrywa
organizator turnieju.

Zapisy przyjmuje Jerzy Kaleta
pod numerem 13 43 850 95
kom. 511496054
Informacje o Turnieju: www.pro-familia.net,
zgłoszenia zawodników do 15.05.2017
email:jerzy.kaleta@pro-familia.net
zgłoszenia – nazwisko imię rodzica
i dziecka; kategoria; numer telefonu
lub e-mail
Prezes Towarzystwa Jerzy Kaleta
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Lepsza jakość kształcenia w szkołach powiatu

R

adni powiatu przyjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.
„Poprawa jakości kształcenia ogólnego
w ZSGH w Iwoniczu-Zdroju, ZS w Iwoniczu i ZS w Jedliczu”.
Wniosek Powiatu Krośnieńskiego o dofinansowanie projektu ogłoszonego przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
konkursu w ramach RPO Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 został
pozytywnie oceniony i zakwalifikowany
do dofinansowania.

Całkowita wartość projektu wynosi
566 825 zł, w tym dofinansowanie to kwota 538 483,75 zł i wkład własny powiatu
28 341,25 zł.
Celem projektu jest poprawa jakości
kształcenia ogólnego w trzech placówkach
oświatowych prowadzonych przez powiat.
W ramach projektu zorganizowane zostaną
szkolenia dla nauczycieli w zakresie prowadzenia metody projektu edukacyjnego
oraz metody eksperymentu, a także różnorodne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

dla uczniów m.in. z matematyki, języków
angielskiego i niemieckiego, koło naukowe
„Szkiełko i oko”. Szkoły wyposażone zostaną
także w nowy sprzęt m.in. komputery przenośne, drukarki 3D, tablice interaktywne,
wizualizery, oprogramowanie dydaktyczne
oraz opracowanie i wdrożenie programu
„Bezpieczny internet” i szkolenia „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”. Ilość godzin
w poszczególnych placówkach uzależniona
będzie od wielkości szkoły i liczby uczniów.
Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2018 roku.
Ewa Bukowiecka

Problemy konsumenta z windykacją

Z

awierając umowę z przedsiębiorcą, np. bankiem, operatorem telekomunikacyjnym, czy też sprzedawcą prądu, konsument zobowiązuje
się do ponoszenia określonych kosztów
w zamian za świadczenie usługi. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy z powodu różnych przeszkód, nie jest w stanie
płacić zobowiązania albo zwyczajnie
spóźni się z uiszczeniem raty. Zaległość
spowodowana brakiem płatności lub jej
nieterminową wpłatą, powoduje negatywne dla konsumenta konsekwencje
w postaci zadłużenia, które przedsiębiorca może dochodzić samodzielnie
lub przy pomocy firmy windykacyjnej.
W praktyce przedsiębiorcy często dokonują sprzedaży wierzytelności co
oznacza, że firma windykacyjna może
dochodzić roszczeń w swoim imieniu.
Problemy konsumenta związane z działaniami windykacyjnymi, dotyczą najczęściej nieuczciwych praktyk stosowanych
przez przedsiębiorców w celu wyegzekwowania płatności na etapie przedsądowym.
Do takich praktyk można zaliczyć:
– Zbyt częsty kontakt telefoniczny (wcześnie
rano lub późnym wieczorem), mający na
celu nakłonienie konsumenta do zapłaty.
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– Zbyt częste monity pisemne.
– Nakłanianie konsumenta do zapłaty
w sposób, który może budzić niepokój np.
poprzez informowanie o planowanej wizycie w domu konsumenta lub w miejscu
pracy, informowanie o korzystaniu z usług
detektywistycznych czy też informowanie
w sposób wskazujący na toczące się już
postępowanie sądowe lub egzekucyjne
(przy udziale komornika).
Nękanie przez przedsiębiorcę czy też
wprowadzanie w błąd w celu nakłonienia
do zapłaty jest niedopuszczalne. Praktyki
tego rodzaju stanowią nieuczciwe praktyki
rynkowe, które mogą także mieć znamiona
przestępstwa lub wykroczenia. W świetle
ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, praktyka rynkowa stosowana przez
przedsiębiorców wobec konsumentów jest
nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi
obyczajami i w istotny sposób zniekształca
lub może zniekształcić zachowanie rynkowe
przeciętnego konsumenta przed zawarciem
umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej
zawierania lub po jej zawarciu. Szczególnym rodzajem nieuczciwej praktyki rynkowej jest niedopuszczalny nacisk, oznaczający każdy rodzaj wykorzystania przewagi

wobec konsumenta, w szczególności użycie
lub groźbę użycia przymusu fizycznego lub
psychicznego, w sposób znacznie ograniczający zdolność przeciętnego konsumenta
do podjęcia świadomej decyzji dotyczącej
umowy. Takie działania określa się mianem
agresywnych praktyk rynkowych, za które przewidziana jest kara grzywny. Jeżeli
działanie przedsiębiorcy będzie polegać na
nieustannym nękaniu, pomimo sprzeciwu
konsumenta, przez dłuższy upływ czasu,
a skutkiem tego działania będzie uzasadnione poczucie zagrożenia lub poczucie
istotnego naruszenia jego prywatności,
przedsiębiorca może zostać pociągnięty do
odpowiedzialności karnej w oparciu o przepisy prawa karnego.
W przypadku, gdy tego typu działania
są wykorzystywane podczas windykacji,
konsument powinien wyrazić przedsiębiorcy stanowczy sprzeciw. Jeżeli jednak
nie przyniesie on oczekiwanych skutków,
warto zadbać o dowody, zachowując otrzymane wiadomości pisemne, sms-y, maile,
czy też bilingi rozmów oraz zgłosić sprawę
do odpowiednich organów ścigana (policji,
prokuratury).
Oprac. Elżbieta Sługocka-Krupa
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
w Krośnie
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KALENDARZ IMPREZ

VI

maj–czerwiec

oprac. Grażyna Ostrowska

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

Kultura
maj
1 V –	Koncert Kapeli Ludowej Rymanowianie w Rymanowie Zdroju
1 V –	Muzyczna Niedziela Koncert Zespołu „Diamond Duo” w Iwoniczu
-Zdroju
3 V –	Powiatowe Uroczystości Święta Narodowego Konstytucji 3-go Maja
w Iwoniczu-Zdroju
3 V – Uroczystości 3 Majowe w Rymanowie
3V
–	Obchody 3 Maja – Święta Konstytucji na terenie Gminy Korczyna
3 V – Święto Konstytucji 3 Maja w Jedliczu
4, 22 V –	„Piosenki, które kochamy” Koncert „Ivo Stars Band” w Iwoniczu
-Zdroju
7 V – Dzień Patrona Powiatu w Korczynie
10 V – Festiwal Piosenki Obcojęzycznej w Chorkówce
12 V –	IV Powiatowy Przegląd Piosenki Znanej i Lubianej w Dukli
14 V – Koncert Papieski w Rymanowie Zdroju
14 V – Muzyczna Niedziela w Iwoniczu-Zdroju
15 V – „Święto Polskiej Niezapominajki” w Krościenku Wyżnym
18 V –	XXII Wojewódzki Festiwal Piosenki – przesłuchania w Miejscu
Piastowym
21 V – ROCK STAW FESTIVAL w Niżnej Łące
21 V –	Międzynarodowy Festiwal „Dialog Kultur” w Rymanowie Zdroju
21 V – XII Imieniny Miasta w Iwoniczu-Zdroju
25 V – Powiatowy dzień Działacza Kultury w Targowiskach
26 V –	XXV Gminny Przegląd Piosenki Religijnej, Poezji i Plastyki w Dukli
28 V –	XXII Wojewódzki Festiwal Piosenki – Koncert finałowy w Miejscu
Piastowym
28 V – Rodzinna Majówka w Rymanowie
V
– Konkurs „Młodych Talentów” w Sieniawie
V
– Dzień Projektów Unijnych w Iwoniczu-Zdroju
V
– „Złote Gody” – 50-lecie Małżeństw w Rymanowie
V
–	Gminny Konkurs Matematyczno-Ortograficzny „Czar-Par”
w Odrzykoniu
V
–	Gminna Biesiada KGW z okazji Dnia Matki w Odrzykoniu
V
– Polsko-Słowacki Plener Rzeźbiarski w Korczynie
V-VI –	Przegląd Pieśni i Muzyki Ludowej KROPA – Korczyna 2017
V-VI –	„Zdrojowe Spotkania Pokoleń” Prezentacje Artystyczne Dzieci
i Młodzieży w Rymanowie Zdroju
V-VIII –	Wystawa „Zapis w malarstwie artystów z Beskidu Niskiego” w Dukli
czerwiec
4 VI – Gminny Dzień Dziecka w Jaśliskach
4, 25 VI –	Koncerty Gminnej Orkiestry Dętej z Iwonicza w Iwoniczu-Zdroju
4 VI – Gminny Dzień Dziecka w Chorkówce
4 VI – Dzień Dziecka w Jedliczu
4-5 VI –	Dzień Dziecka pod Hasłem: „Rymanów Zdrój – Podkarpacka Stolicą
Dzieci” w Rymanowie Zdroju
5-11 VI – Plener Malarski na terenie gminy Dukla
8 VI –	„Piosenki, które kochamy” Koncert „Ivo Stars Band” w Iwoniczu-Zdroju
9 VI –	XXIV Powiatowy Festiwal Twórczości Dziecięcej „Skrzacik” w Iwoniczu-Zdroju
11 VI –	Międzynarodowy Przegląd Chórów Kościelnych i Cerkiewnych
w Dukli
11 VI – Piknik Rodzinny w Krościenku Wyżnym
11 VI – Muzyczna Niedziela w Iwoniczu-Zdroju
18 VI – VII Festiwal Pieroga w Iwoniczu-Zdroju
18 VI –	Zakończenie Roku Artystycznego GOK Jedlicze – Koncert w Jedliczu
24 VI – Koncert dla Młodzieży „Powitanie Wakacji” w Chorkówce
24 VI – „Świętojanki” w Żarnowce
24 VI –	Koncert w ramach XIII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Dzieci Gór i Dolin” w Iwoniczu-Zdroju
25 VI – Festyn „To już Lato” w Rymanowie Zdroju
25 VI –	Sobótkowe Spotkania z Folklorem 2016 Targi Rzemiosła i Rękodzieła
Artystycznego w Dukli
VI
– Noc Bibliotek w Jaśliskach
VI
– Festyn z okazji Dnia Dziecka w Wojaszówce
VI
– Dzień Patrona w Iwoniczu-Zdroju
VI
–	Znaczenie Przełęczy Dukielskiej w pradziejach – prelekcja multimedialna Jana Gancarskiego w Dukli

–	„Cała Polska Czyta Dzieciom” – Przedstawienie dla przedszkolaków
w Jedliczu
VI, VII – Wakacyjna Świetlica w Rymanowie
Sport
maj
3 V – Sportowa Majówka w Iwoniczu-Zdroju
3 V –	Rodzinny Turniej Strzelecki z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
w Jedliczu
3 V –	X Otwarty Turniej Szachowy z okazji Uchwalenia Konstytucji
3 Maja w Jedliczu
5 V –	VI Edycja MTB Wietrzno o Puchar Slow Beskid w Wietrznie
5-7 V – Dukla WOLF RACE
14 V – XIII Międzynarodowy Turniej Szachowy w Rogach
19 V – Biegi Szlakiem Ignacego Łukasiewicza w Bórrce
20 V – Podkarpacka Liga Rowerowa w Fomule XC w Bóbrce
20 V –	XVII Ogólnopolski Turniej Ringo o Puchar Burmistrza Gminy Jedlicze w Jedliczu
V
–	XIX Międzynarodowy Rodzinny Turniej w Tenisie Stołowym
w Wojaszówce
V
–	VI Powiatowy Bieg Rotmistrza Witolda Pileckiego w Iwoniczu
V
– Mini Olimpiada Sportowa dla Klas I-III w Sieniawie
czerwiec
2-3 VI – Sportowy Dzień Dziecka w Jedliczu
4 VI – Bieg Św. Jana Z Dukli w Dukli
4 VI – Gminny Dzień Dziecka w Dukli
10 VI –	VIII Ogólnopolski Bieg Uliczny „Jedlicka Siódemka” w Jedliczu
17 VI – II Otwarty Turniej Koszykówki Ulicznej w Targowiskach
17 VI –	Spotkajmy się na Sportowo i Rekreacyjnie w Iwoniczu-Zdroju
18 VI –	II Bieg „Powitanie Lata – Sport, Rodzina i Ja” w Krościenku Wyżnym
25 VI –	XXXI Bieg im. Ignacego Łukasiewicza Ziemią Krośnieńską w Rogach
30 VI –	1 VII – I Otwarty Turniej w Siatkówce Plażowej – Grand Prix Gminy Jedlicze
VI
– Gminny Turniej Badmintona w Odrzykoniu
VI
– Maraton Zumby w Sieniawie
VI
– Nocny Turniej Piłki Nożnej w Bajdach
VI
– Bieg do Źródeł Rymanowskich w Rymanowie Zdroju
VI
–	VIII Wojewódzkie Mistrzostwa Podkarpacia Placówek Opiekuńczo
-Wychowawczych w Piłce Siatkowej w Jedliczu
Edukacja zdrowotna
maj
V-X –	Oświata Ratownicza, Pokazy Udzielania Pierwszej Pomocy na
terenie Powiatu Krośnieńskiego
czerwiec
VI
– MICHAYLAND w Miejscu Piastowym
VI
–	Powiatowy Bieg Rotmistrza Witolda Pileckiego w Iwonicz
Turystyka
maj
11-12 V –	XIX Wojewódzki Rajd Szkolnych Kół PTSM „Między Zdroje” w Beskidzie Niskim, w okolicach Iwonicza i Rymanowa
12 V –	XXVI Rajd im. Ignacego Łukasiewicza w Chełmie – Skansen
Przemysłu Naftowego Magdalenka
25-27 V –	X Wojewódzki Rajd „Po Bezdrożach…” w Beskidzie Niskim i Dukli
czerwiec
8 IV –	Rajd Śladami Historii „Przysietnica 2017” w Pogórze Dynowskim
14 VI – XX Rajd „Śladami Janka Wędrowniczka”
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2017 – Rok Tadeusza Kościuszki

W

Muzeum Historycznym – Pałac
w Dukli można oglądać wystawę Tadeusz Kościuszko w historii i tradycji polskiej, której otwarcie miało
miejsce 29 marca i było połączone z wykładem prof. dra hab. Mieczysława Rokosza na
temat Dziejowej roli Tadeusza Kościuszki.
Tadeusz Kościuszko nazywany jest bohaterem
dwóch narodów, Polski i Stanów Zjednoczonych.
Thomas Jefferson, jeden z autorów amerykańskiej
„Deklaracji niepodległości”, nazwał Kościuszkę
najprawdziwszym synem wolności, Napoleon
zaś „bohaterem północy”, Władysław Reymont
pisał o jego wielkim sercu i umiłowaniu Ojczyzny.
200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki
i ustanowienie roku 2017 pod jego patronatem,
dało impuls do przypomnienia jaką rolę odegrał
w dziejach naszego narodu, także do pokazania
miejsca powstania kościuszkowskiego w naszej
pamięci narodowej oraz tradycji kościuszkowskiej na przestrzeni wieków.
Wystawa została przygotowana ze zbiorów:
Fundacji imienia Tadeusza Kościuszki w Krakowie, Muzeum Kultury Szlacheckiej w Kopytowej, Muzeum Regionalnego w Jaśle, Stowarzyszenia Kosynierów Parafii w Cieklinie oraz
z prywatnych kolekcji Zbigniewa Więcka, Jacka
Grocholskiego, Macieja Kilarskiego, Andrzeja
Nowakiewicza i Jerzego Marka. Wszystkim wymienionym składamy wielkie podziękowania.
Na wystawie można zapoznać się z biografią
Tadeusza Kościuszki ujętą w formie szczegółowego
kalendarium, jak również z ikonografią przedstawiającą wizerunki i ważniejsze epizody z życia
i działalności Naczelnika. W grupie ikonograficznej
do rzadkich zabytków należą heliograwiury Zygmunta Ajdukiewicza, z teki wydanej w Wiedniu
w 1892 roku, przedstawiające najważniejsze sceny
z życia Tadeusza Kościuszki.
Szczególne jednak miejsce na ekspozycji
zajmuje nieznany list Tadeusza Kościuszki
datowany w Dukli 19 października 1775 roku,
adresowany do kasztelana krakowskiego Jerzego Augusta Wandalina Mniszcha, ówczesnego
właściciela Dukli.
Kościuszko przybył do Dukli po 5-letnim pobycie we Francji, gdzie razem z Józefem Orłowskim, kolegą z warszawskiej Szkoły Rycerskiej,
studiował w Królewskiej Akademii Malarstwa
i Rzeźby w Paryżu, a także doskonalił wiedzę
w dziedzinie inżynierii wojskowej.
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Pobyt Kościuszki w Dukli i pozostawiony list
do magnata miał związek z poszukiwaniem przez
niego posady, ponieważ jesienią 1775 roku utracił
zatrudnienie w Sosnowicy, jako guwerner córek
Józefa Sosnowskiego, wojewody smoleńskiego,
z powodu romansu z Ludwiką, córką senatora.
Kościuszko w Dukli jednak nie zastał magnata,
więc pozostawił list, w którym zwraca się do
Mniszcha o wstawiennictwo w objęciu na dworze saskim posady w służbie dyplomatycznej lub
wojskowej. Sam zaś podążył za nim do Krakowa,
a następnie do Drezna. Starania te nie przyniosły
powodzenia, dlatego podjął dalszą podróż do Paryża. Kościuszko z Francji w czerwcu 1776 roku
wyruszył do Ameryki i wziął udział w wojnie
o niepodległość Stanów Zjednoczonych.
Na wystawie został też poruszony mało
znany wątek o jego dramatycznej podróży do
Filadelfii. W czasie rejsu statek wiozący Kościuszkę i pięciu innych, nieznanych Polaków,
wpadł w bardzo silny sztorm i rozbił się blisko
wyspy Martyniki (Małe Antyle) na pograniczu
Oceanu Atlantyckiego i Morza Karaibskiego.
Kościuszce i pozostałym Polakom udało się złapać maszt i dopłynąć do wybrzeża Martyniki.
Dalszą podróż do walczących Stanów odbyli łodzią rybacką. W wojnie o niepodległość Stanów
Zjednoczonych zasłużył się jako twórca fortyfikacji w wielu obozach wojskowych, zwłaszcza
wsławił się w 1777 roku przy oblężeniu Saratogi.
W uznaniu zasług w 1783 roku awansowany został na generała brygady.
Duża część zbiorów na ekspozycji nawiązuje
do powstania narodowego, znanego jako insurekcja kościuszkowska w 1794 roku, która była ostatnią próbą ratowania niepodległej Rzeczpospolitej.
Bitwa pod Racławicami i atak kosynierów urosła
do rangi symbolu, a Tadeusz Kościuszko stał się
przykładem dla kolejnych pokoleń polskich.
Kościuszko najczęściej przedstawiany był jako bohater spod Racławic w sukmanie i czapce
krakusce, często na galopującym koniu i tego
typu wizerunki przeważają na wystawie. Do ciekawszych należy plakietka żeliwna z podobizną
Kościuszki w konfederatce (popiersie w profilu),
z ok. 1850 roku, a także miniaturowe popiersie
wykonane ze stiuku we Francji, z 1853 roku.
Oprócz ikonograficznych przedstawień, do tego wydarzenia nawiązują elementy uzbrojenia
i umundurowania, m.in. tzw. szable kościuszkowskie, słynne kosy bojowe, stroje kosynierów, karabiny gładkolufowe, a nawet kule spod Racławic.

Prezentowane są także różnego rodzaju pamiątki nawiązujące do czasów Naczelnego Wodza, lub też z nim związane. Na uwagę zasługują
oryginalne klamry do pasa z l. 1861-1863, jedna
z podobizną Tadeusza Kościuszki w czapce krakusce, druga w mundurze generała wojsk koronnych. Ciekawa jest też Pamiątka odbytego
w dniu 10 października 1861 roku Nabożeństwa za poległych w bitwie pod Maciejowicami
i wzięcia do niewoli Naczelnika Insurekcji.
Postać Kościuszki i jego dokonania znalazły
również swoje odbicie w kolekcjach filokartystycznych, numizmatycznych i filatelistycznych
oraz innych upamiętnieniach, które zostały
zaprezentowane na wystawie. W zespole eksponowanych pocztówek duża część przedstawia różne ujęcia Panoramy Racławickiej. Ten
cykloramiczny obraz powstał z okazji 100-lecia
insurekcji kościuszkowskiej, a w zespole malarzy pod kier. Jana Styki i Wojciecha Kossaka był
m.in. Tadeusz Popiel – polski malarz, uczeń Jana
Matejki, który jest również autorem scen życia
i kultu św. Jana z Dukli w dukielskim kościele
OO. Bernardynów, z kolei jego brat Antoni Popiel, rzeźbiarz, wykonał projekt pomnika Tadeusza Kościuszki w Waszyngtonie, którego kopia
została ustawiona w Warszawie w 2010 roku.
Tadeusz Kościuszko jest jednym z najbardziej
znanych bohaterów – któremu poświęcono pomniki, nazwy ulic i miejscowości, różne instytucje, organizacje, czy góry, nawet Górę Kościuszki
w Australii (najwyższy szczyt kontynentu). Kościuszko stał się symbolem walki o niepodległość i symbolem wolności, do dziś trwa o nim
pamięć historyczna i tradycja, czego wyrazem
jest ta wystawa, która będzie prezentowana do
10 czerwca 2017 roku. Serdecznie zapraszamy.
Aleksandra Żółkoś
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Nasz Powiat

„Żyj Zdrowo i Kolorowo” Powiatowy Piknik Artystyczny

Nagrodzeni uczniowie z opiekunami i przedstawicielami powiatu

S

tarostwo Powiatowe w Krośnie
wspólnie z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Powiat Krośnieński, zorganizowało Piknik Artystyczny
dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Ideą imprezy jest promowanie rodzinnych wartości, dobrych wzorców oraz zdrowego stylu życia. Piknik jest połączeniem
zabawy z nauką i cieszy się dużym zainteresowaniem uczestników.
Jednym z wydarzeń imprezy było podsumowanie konkursu literackiego „Rodzina
Energią dla Polski” organizowanego w ramach Narodowego Dnia Życia. Działania
te wpisują się w przyjęty do realizacji Plan
Edukacji Zdrowotnej w Powiecie Krośnieńskim. Przewodnicząca jury Jolanta Bajgier
podsumowując konkurs podkreśliła, że
wszyscy, którzy starają się przelać swoje
myśli na papier zasługują na wyróżnienie,
słowa podziękowania należą się również
nauczycielom i opiekunom. Nagrody wraz
dyplomami i gratulacjami laureatom wręczył wicestarosta Adolf Kasprzyk. Od 2010 r.
Starosta Krośnieński wspiera wyróżniających się uczniów przyznając stypendia, za
wysokie wyniki w nauce i sporcie. Powiatowy Piknik jest okazją do uhonorowania
tych najzdolniejszych młodych ludzi. Okolicznościowe nagrody i słowa podziękowania przekazano również uczniom iwonickiego gastronomika Ewelinie Józefczyk
i Maciejowi Dudkowi za udział w prestiżowych konkursach i zdobycie wysokich lokat
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Laureaci konkursu literackiego

oraz nauczycielom zawodu Marcie Fejkiel
i Irenie Ząbkiewicz za profesjonalne przygotowanie swoich podopiecznych.
Listy gratulacyjne przekazali przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Gładysz
i wicestarosta Adolf Kasprzyk, który przypomniał zebranym, że blisko trzynaście lat
temu Sejm RP wprowadził święto Narodowego Dnia Życia, a Powiat Krośnieński już
po raz szósty przyłącza się do tych obchodów. – Dzisiejsze spotkanie jest okazją do
tego, aby zaprezentować naszych uczniów
ze szkół prowadzonych przez Powiat Krośnieński. Na scenie są Ci najlepsi z najlepszych, wyróżnieni przez Zarząd Powiatu za
ich pracę i osiągnięcia. Dzisiejsze spotkanie
jest również okazją by podsumować konkurs literacki i nagrodzić laureatów. Korzystając z okazji chcemy zaprosić wszystkich gimnazjalistów i pokazać co dzieje się
w naszych szkołach, poza codzienną pracą,
a jest się czym pochwalić i warto z tą ofertą
się zapoznać. Na zakończenie pogratulował
i podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i zapewnienia
takiej atmosfery podczas Pikniku.
Atmosferę dobrej zabawy zapewnili
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu. Na scenie wystąpili: Zespół Tańca „Krakowiak” z Zespołu Szkół w Iwoniczu,
Andżelika i Ada Bocheńskie absolwentki
Zespołu Szkół w Jedliczu, Ksena Dubis
z ZSGH. Musztrę paradną zaprezentowali
uczniowie z LO w Jedliczu, a w wykonaniu
uczniów ZS w Jedliczu można było obejrzeć
pokaz judo. Wszystkich zachwycił widowi-

skowy pokaz gastronomiczny z płonącymi
naleśnikami w roli głównej przygotowany
przez uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju.
Przez cały czas trwania imprezy czynne były stoiska szkół ponadgimnazjalnych:
ZS w Jedliczu, LO w Jedliczu, ZS w Iwoniczu, ZSGH w Iwoniczu Zdroju i ZS przy
OSiW OHP w Iwoniczu, na których nauczyciele wraz z uczniami prezentowali ofertę
edukacyjną swoich placówek. Uczniowie
mogli, także skorzystać z porad pracowników Poradni Pedagogicznych z Krosna
i Miejsca Piastowego. Badania prowadzono pod kątem predyspozycji zawodowych.
Mają one na celu umożliwić uczniom lepsze poznanie siebie i własnych predyspozycji zawodowych. Zainteresowani mogli
skorzystać również z porad związanych
z profilaktyką antynikotynową, badań
przeprowadzanych za pomocą narkogogli
i alkogogli oraz badań na zawartość tlenku
węgla w wydychanym powietrzu, których
udzielali pracownicy Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Krośnie.
Zwieńczeniem Pikniku była projekcja filmu
dla młodzieży „Power Rangers”.

Wyniki konkursu literackiego
I m. – Oliwia Zajdel (Iwonicz),
II m. – Zofia Kubit (Miejsce Piastowe),
III m. – Agata Tomacha (Zręcin),
Wyróżnienia: Weronika Skalska (Zręcin),
Olga Nagłowicz (Zręcin), Magdalena Komisarz (Potok), Magdalena Grzesik (Potok),
Mirosław Szybka (Iwonicz).

