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„Nie” dla zmiany granic powiatu
R

adni Powiatu Krośnieńskiego
negatywnie zaopiniowali zmianę granic powiatu polegającą na
włączeniu części terenów położonych
w granicach administracyjnych gmin
Krościenko Wyżne i Miejsce Piastowe
do terytorium miasta Krosna. Uchwałę
przyjęto jednomyślnie.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem
na sesji w dniu 6 lutego br. szczegółowo
przedstawił wicestarosta Andrzej Guzik.
Prezydent Miasta Krosna zwrócił się
3 grudnia 2018 r. z wnioskiem o wyrażenie
opinii przez Radę Powiatu Krośnieńskiego
w sprawie poszerzenia granic miasta o część
terenów położonych w powiecie krośnieńskim: w gminie Krościenko Wyżne – część
obrębu ewidencyjnego Krościenko Wyżne
oraz w gminie Miejsce Piastowe – część obrębu ewidencyjnego Targowiska i Łężany.
Przed wyrażeniem opinii konieczne było
przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami gmin Krościenko Wyżne i Miejsce
Piastowe, które za pośrednictwem strony
internetowej odbyły się w dniach od 7 do
25 stycznia 2019 roku. W konsultacjach łącznie wzięło udział 612 osób. Spośród 597 ważnie udzielonych odpowiedzi 482 osoby były

przeciw, natomiast 114 wyraziło akceptację
na przyłączenie tych terenów do Krosna.
– Zarząd Powiatu, rekomendując Radzie
wyrażenie negatywnej opinii w przedmiotowej sprawie, kierował się m.in. wynikami
konsultacji, zdaniem lokalnych społeczności, a także faktem, że gmina Miejsce Piastowe nie mogła skorzystać z przysługujących
jej praw choć Rada Gminy zabezpieczyła
odpowiednie środki na wykup prawa do
użytkowania wieczystego części lotniska
położonego w granicach gminy. Rozpatrując tę kwestię warto podkreślić, że powiat
broniąc integralności terytorialnej gmin

Miejsce Piastowe i Krościenko Wyżne broni
swoich granic. Nie oznacza to oczywiście, że
jesteśmy przeciw rozwojowi miasta Krosna,
które odgrywa kluczową rolę w południowej części województwa. Naszym zdaniem
najlepszym rozwiązaniem byłoby wypracowanie kompromisu w kwestii wspólnego
wykorzystania terenu lotniska – podkreślił
wicestarosta Andrzej Guzik.
Ostateczną decyzję w sprawie zmiany
granic podejmie Rada Ministrów po przedłożeniu wniosku przez Radę Miasta Krosna
wraz z wymaganymi dokumentami, w tym
opinią Rady Powiatu Krośnieńskiego.
Ewa Bukowiecka

Karetka dla krośnieńskiego szpitala

Z

arząd Powiatu Krośnieńskiego
w dniu 23 stycznia br. podjął
uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania ambulansu sanitarnego
dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.
Karetka była własnością Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego
w Krośnie. Jest to Mercedes Sprinter 313
CDI z 2003 r.
Z uwagi na to, że starosta krośnieński
Jan Pelczar jest członkiem Rady Społecznej
krośnieńskiego szpitala doskonale zna jego
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problemy i potrzeby, dlatego podjęto decyzję o nieodpłatnym przekazaniu ambulansu.
– Mając na uwadze trudną sytuację
ekonomiczną krośnieńskiego szpitala i kierując się troską o dobro mieszkańców powiatu krośnieńskiego, którzy są pacjentami
lecznicy, Zarząd Powiatu przychylił się do
prośby dyrekcji szpitala – powiedział, uzasadniając przyjęcie uchwały starosta Jan
Pelczar. Mamy nadzieję, że karetka uzupełni tabor szpitalny i jeszcze długo będzie
służyła jednostce.
Ewa Bukowiecka

Nasz Powiat

Filia infolinii PGE w Krośnie

W

Krośnie zainaugurowała
działalność Contact Center – filia infolinii PGE.
Jest to część ogólnopolskiego systemu
infolinii poprzez którą Polska Grupa
Energetyczna obsługuje klientów, nie
tylko indywidualnych gospodarstw

domowych, ale także małe i średnie
przedsiębiorstwa.
W oficjalnym otwarciu, które odbyło
się 4 lutego br., uczestniczyli m.in. prezes
PGE Obrót w Rzeszowie Robert Choma,
wiceprezes Zenon Wajda, dyrektor Marlena Skrzydłowska oraz starosta krośnieński

Jan Pelczar, który w imieniu mieszkańców
powiatu zabiegał o przywrócenie Punktu
Obsługi Klienta PGE w Krośnie. – Uruchomienie Contact Center to przede wszystkim
dodatkowe miejsca pracy – podkreślił starosta. Infolinia jest niezbędna, bo klienci
potrzebują rzetelnej informacji w wielu
sprawach związanych ze sprzedażą energii elektrycznej. Dziękuję Zarządowi za
przychylność i uruchomienie tego Punktu
właśnie w Krośnie. Udało się i bardzo nas
to cieszy. Podziękowania skierował także
do posła Piotra Babinetza, który zgłaszał
potrzebę przywrócenia takiego Punktu i był
zaangażowany w jego uruchomienie oraz
dyrektor PUP w Krośnie za pomoc w organizacji przedsięwzięcia.
Na razie w filii infolinii pracuje 10 konsultantów, w miarę potrzeb pracowników
będzie przybywać, zapewnił prezes, ponieważ potrzeby informacyjne są bardzo
duże, a nam zależy aby były profesjonalnie
wykonywane.
Infolinia czynna jest od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8.00 do 19.00 pod
numerem telefonu: 422 222 222.
Ewa Bukowiecka

URZĄD PRACY

Wsparcie dla osób bezrobotnych

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego, która dobyła się 6 lutego br. radni jednogłośnie przyjęli uchwały w sprawie przystąpienia Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie do
realizacji dwóch projektów: Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój (PO WER) i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP).
Projekty uchwał omówił wicedyrektor PUP Paweł Nadziakiewicz.
Projekt POWER jest adresowany dla osób do 29 roku życia.
Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez
pracy, w tym szczególnie tych którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Projekt zakłada aktywizację 297 osób
poprzez realizację: staży, bonów na zasiedlenie, dotacji na
podjęcie działalności gospodarczej i doposażenia stanowisk
pracy. Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2020 r.
Drugi projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP 2014-2020. Jego celem jest
zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku
życia pozostających bez pracy. PUP zamierza tym projektem
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objąć 65 osób poprzez przekazanie jednorazowych środków
na podjęcie działalności gospodarczej dla 25 osób i doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla 40 osób. Projekt
skierowany jest przede wszystkim do osób powyżej 50 roku
życia, długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób niepełnosprawnych i o niskich kwalifikacjach zawodowych. Projekt będzie
realizowany do 31 grudnia 2019 r.
– Jako samorząd Powiatu Krośnieńskiego popieramy każdą
formę działań podejmowaną przez PUP w Krośnie na rzecz
aktywizacji osób bezrobotnych. Troszczymy się również o osoby zagrożone utratą pracy oraz posiadające zawody deficytowe, aby mogły zdobyć dodatkowe kwalifikacje, wykorzystując
w tym celu m.in. środki z Krajowego Funduszu oraz środki
z PUP na szkolenia indywidualne i grupowe. Chcemy w ten
sposób zmotywować osoby bezrobotne do korzystania z szerokiej oferty urzędu, ale również zachęcić pracodawców do tworzenia nowych miejsc pracy – powiedział starosta Jan Pelczar.
Projekty łącznie pozwolą zaktywizować 407 osób.
Zasady finansowania oraz kryteria dostępu do udziału
w projekcie dostępne są na stronie PUP w Krośnie.
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Termomodernizacja Pogotowia

P

oczątkiem marca br. rozpoczną
się prace budowlane związane
z inwestycją polegającą na modernizacji energetycznej budynku Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Krośnie.
Projekt został złożony przez Powiat
Krośnieński w ramach osi priorytetowej
III Czysta Energia. Wartość robót budowlanych opiewa na kwotę 614 420 zł.
Zakres prac obejmuje m.in. docieplenie
ścian zewnętrznych i fundamentowych
(piwnic) budynku oraz stropodachu. Wy-

mianę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Modernizację systemu grzewczego.
Montaż ogniw fotowoltaicznych oraz modernizację oświetlenia.
– Rozpoczęty projekt jest niezwykle istotny w powiatowym planie inwestycyjnym.
Jego celem jest poprawa efektywności wykorzystania energii w budynku użyteczności publicznej. Dzięki termomodernizacji
budynek pogotowia zyska nową elewację,
a placówka ograniczy zużycie energii cieplnej i elektrycznej przy jednoczesnej popra-

wie komfortu jego użytkowania – informuje
starosta krośnieński Jan Pelczar.
Zakończenie prac przewidziano na koniec września 2019 roku.
Ewa Bukowiecka

Bezpłatna pomoc prawna w powiecie krośnieńskim

O

d 1 stycznia 2019r.zmieniły się
przepisy dotyczące zapewnienia
mieszkańcom dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej
przez radców prawnych i adwokatów
wyznaczonych przez samorządy prawnicze. Od stycznia br. nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie,
która złoży pisemne oświadczenie, że
nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady u prawnika.
Udzielanie pomocy prawnej odbywać
się będzie według kolejności zgłoszeń, po
wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu: 13 43 75 849
w godzinach od 8.00 do 14.00, od poniedziałku do piątku.
Na terenie powiatu funkcjonują cztery
punkty pomocy prawnej. Zlokalizowane
są w Starostwie Powiatowym w Krośnie
(pokój nr 024) oraz w siedzibach Urzędów
Gmin w Dukli, Jedliczu i Rymanowie.
– Cieszę się, że w powiecie krośnieńskim
od kilku lat z powodzeniem funkcjonują
punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Jest
to wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, których nie stać na płatną pomoc
prawną – mówi starosta krośnieński Jan
Pelczar. Warto dodać, że celem działalności
takich punktów jest nie tylko pomoc osobom
potrzebującym porady prawnej. To także
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Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie powiatu krośnieńskiego
Udzielający pomocy Od poniedziałku do
prawnej
piątku w godzinach

Lp.

Siedziba punktu

1.

Starostwo Powiatowe w Krośnie
Krosno ul. Bieszczadzka 1
lokal Nr 024

Radcy prawni

10.00-14.00

2.

Urząd Miejski w Dukli
Dukla ul. Kościuszki 4
lokal Nr 8

Radcy prawni

8.00-12.00

3.

Urząd Gminy w Rymanowie
Rymanów ul. Mitkowskiego 14a
lokal Nr 220

Adwokaci

10.00-14.00

4.

Urząd Gminy w Jedliczu
Jedlicze ul. Rynek 6
lokal Nr 16

Adwokaci

11.00-15.00

poszerzenie świadomości prawnej społeczeństwa. Dlatego zachęcam wszystkich
mieszkańców, którzy potrzebują pomocy,
do korzystania z bezpłatnych porad.
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Kobiety w ciąży przyjmowane będą poza kolejnością. Natomiast
osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osoby mające trudności
w komunikowaniu się, o których mowa
w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) mogą
skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej

poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) p oinformowanie osoby fizycznej, zwanej
dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących
jej uprawnieniach lub spoczywających
na niej obowiązkach, w tym w związku
z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym
lub sądowoadministracyjnym lub,
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu
rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzeniu projektu pisma w sprawach,
o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłącze-

Nasz Powiat

niem pism procesowych w toczącym się
postępowaniu przygotowawczym lub
sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie
od kosztów sądowych lub ustanowienie
pełnomocnika z urzędu w postępowaniu
sądowym lub ustanowienie adwokata,
radcy prawnego, doradcy podatkowego
lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz
poinformowanie o kosztach postępowa-

nia i ryzyku finansowym związanym ze
skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie
może być rozwiązany w całości albo części
poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy
prawnej, w szczególności stwierdzenia,
że problem nie ma wyłącznie charakteru
prawnego, prawnicy poinformują osobę

uprawnioną o możliwościach uzyskania
innej stosownej pomocy w jednostkach
nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na
„Liście jednostek nieodpłatnego poradnictwa”, dostępnego dla mieszkańców powiatu.
Szczegółowe informacje znajdują się
na stronie BIP Starostwa Powiatowego
w Krośnie http://spkrosno.bip.gov.pl oraz
na tablicach ogłoszeń w urzędach gmin na
terenie powiatu.
Zainteresowanych mieszkańców powiatu zachęcamy do korzystania z profesjonalnych porad prawnych.
Ewa Bukowiecka

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
Lp.
1.
2.
3.

Jednostki nieodpłatnego poradnictwa
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miejscu Piastowym

4.

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie

5.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) przy PCPR w Krośnie oraz Punkty Konsultacyjne dla mieszkańców z terenu Gmin Powiatu
Krośnieńskiego
Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy oraz Rodzin z Problemem Alkoholowym w Jedliczu
Gminny Punkt Informacyjno-Edukacyjny dla Osób z Problemem Alkoholowym, Ofiar Przemocy i ich Rodzin w Korczynie
Punkt Porad Psychologicznych w Krościenku Wyżnym
Punkt Konsultacyjny dla Osób z Rodzin Dysfunkcyjnych w tym z Problemem Alkoholowym w Rymanowie
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorkówce
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dukli
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśliskach
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedliczu
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Korczynie
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krościenku
Wyżnym
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miejscu
Piastowym
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymanowie
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wojaszówce
Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Krośnie
Infolinia Urzędów Pracy – Zielona Infolinia
Pomoc dla rodziców, których dzieci piją oferowana jest poprzez tzw. Pomarańczową Linię
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Rzecznik Praw Dziecka – dziecięcy telefon zaufania
Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych
Rzecznik Praw Pacjenta
Rzecznik Praw Obywatelskich
Rzecznik Finansowy (Ubezpieczonych)
Telefon zaufania – uzależnienia behawioralne
Telefon zaufania dla osób w kryzysie emocjonalnym
Fundacja Wielkie Serce w Korczynie

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
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Iwonicki „Gastronomik” szkołą na medal!

T

radycyjnie na początku stycznia,
redakcja miesięcznika „Perspektywy” ogłosiła wyniki ogólnopolskiego rankingu liceów i techników.
Wśród szkół prowadzonych przez Powiat Krośnieński najwyżej ocenione zostały osiągnięcia Technikum ZSGH w Iwoniczu-Zdroju, zdobywając tytuł „Brązowej

Szkoły 2019”, plasując się na 27 miejscu
w województwie Podkarpackim.
W rankingu wzięto pod uwagę dane
z 1731 techników w Polsce. Kryteria, które
oceniano to: sukcesy szkoły w olimpiadach,
wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego.

Jak mówi dyrektor ZSGH Jan Barsznica – To duża radość i satysfakcja dla całej
społeczności szkolnej. Jest to prestiżowy
ranking. Nasza szkoła po raz kolejny zdobyła to wyróżnienie. To pokazuje, że mamy
znaczące osiągnięcia nie tylko zawodowe,
ale też w kształceniu ogólnym.
Ewa Bukowiecka

III Miejsce dla uczennicy
Zespołu Szkół przy OSiW OHP w Iwoniczu

31

stycznia 2019 r w Zespole
Szkół Zawodowych w Gorlicach odbyła się II Edycja
okręgowego Turnieju na Najlepszego
Ucznia w Zawodzie kucharz.
Tematem przewodnim konkursu były:
WARIACJE Z WIEPRZOWINY.
Uczniowie musieli w ciągu 60 minut
rozwiązać test a następnie wykonać przy-

gotowaną potrawę. ZS przy OSiW OHP reprezentowała Klaudia Kuźma uczennica
III klasy ZSZ w zawodzie kucharz, która
przygotowała: Polędwiczkę wieprzową
podaną z kulkami migdałowymi i sosem
szpinakowo-kokosowym. Klaudia za swoje
„wariacje” zajęła III miejsce.

Uczennica LO w Jedliczu w Kadrze Narodowej

N

atalia Maciejczyk, uczennica
2 klasy Liceum Ogólnokształcącego w Jedliczu została powołana do składu Kadry Narodowej
w strzelectwie sportowym na rok 2019
w karabinie juniorek.
Zaczęło się od zajęć dodatkowych
w szkole, skończyło na medalu Mistrzostw
Polski. Pierwszy raz próbkę możliwości
pokazała w lutym 2018 roku w Lublinie,
podczas ogólnopolskich zawodów o Puchar
Żołnierzy Wyklętych, gdzie w finale zawodów zajęła 2 miejsce. Kolejnym przełomowym startem było strzelanie we Wrocławiu
o Puchar Prezesa Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, gdzie zajęła 7 miejsce
w Polsce w swojej kategorii wiekowej, juniorek młodszych.
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Następnie dwukrotnie 7 miejsce
w III Rundzie Pucharu Polski w kategorii
wiekowej juniorek, czyli kategorii o jeden
szczebel wyższej od tej, w której Natalia
startuje w bieżącym roku.
W lipcu przyszedł najważniejszy start
w zawodach Finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich, które
to zawody są Mistrzostwami Polski w kategorii wiekowej juniorów młodszych.
W tym konkursie Natalia zajęła 3 miejsce, zdobywając brązowy medal w konkurencji karabinu pneumatycznego.
Dobre starty w całym roku kalendarzowym 2018 zaowocowały powołaniem do
Kadry Narodowej na rok 2019.

Nasz Powiat

podstawy RODO w urzĘDZIE
W

grudniu 2018 roku minęło pół
roku odkąd stosujemy przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych, czyli RODO. RODO
jest obiektem wielu żartów, ale i długiej listy pytań. W artykule postaramy
się odpowiedzieć na niektóre z nich.
RODO to europejskie przepisy dotyczące
prywatności i ochrony danych osobowych.
Przepisy obejmują wszystkie podmioty,
które gromadzą i wykorzystują dane dotyczące osób fizycznych. Nakładają one wiele
nowych obowiązków na tzw. administratorów danych. Są to wszystkie firmy, urzędy,
strony internetowe, aplikacje, sklepy, które
zbierają nasze dane osobowe.
Danymi osobowymi są wszelkie informacje zbierane na temat tej osoby, które
pozwalają na jej zidentyfikowanie tzn.
ustalenie jej tożsamości. Jako przykładowe
dane osobowe można podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, pesel, nr dowodu
osobistego, płeć, adres e-mail.
Celem rozporządzenia jest ujednolicenie
przepisów o ochronie danych osobowych
w całej Unii Europejskiej. RODO zostało
ostatecznie przyjęte przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w kwietniu
2016 r. i weszło w życie 25 maja 2018 roku.
RODO przyznaje osobom fizycznym,
których dane osobowe są przetwarzane,
szereg nowych uprawnień.
Masz prawo do:
• informacji – administrator danych na
etapie pozyskiwania danych osobowych jest zobowiązany, m.in. do podania informacji, kto jest administratorem danych, o podstawie prawnej
przetwarzania, danych kontaktowych
do Inspektora Danych Osobowych,
okresie przechowywania danych, oraz
o prawach osoby fizycznej przysługujących jej na mocy rozporządzenia.
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• informacji o naruszeniu Twoich danych
– w sytuacji wycieku danych czy ich
zgubienia. Czasami np. zmiana hasła
w systemie internetowym czy zastrzeżenie dokumentów pozwoli Ci zabezpieczyć swoje dane i uniknąć np. kradzieży tożsamości i związanych z tym
konsekwencji, jak np. zaciągnięcie
w Twoim imieniu pożyczki.
• prawo do bycia zapomnianym”, czyli
trwałe usunięcie danych osobowych
przetwarzanych przez daną instytucję.
Należy jednak pamiętać, że prawo to
nie obowiązuje w każdej sytuacji. Co
do zasady każdy użytkownik, klient
sklepu internetowego, członek forum
itd. dzięki rozporządzeniu ma możliwość zażądania usunięcia swoich danych przez administratora. Prawo to
jednak w niektórych sytuacjach jest
ograniczone lub nie obowiązuje. Tak
jest w przypadku kontaktów z organami administracji publicznej. Jest
to spowodowane tym, że starostwo,
urząd gminy czy szkoła muszą wykorzystywać nasze dane, by zrealizować
nałożony na nie obowiązek prawny
np. przepisy dotyczące obowiązku
archiwizacji dokumentacji. Trudno
sobie wyobrazić realizacje tego prawa
np. w przypadku wystąpienia o dowód
osobisty, paszport czy prawo jazdy.
Urząd skarbowy także nie usunie danych podatnika.
• żądania przeniesienia danych. Z prawa do przenoszenia danych może skorzystać wyłącznie osoba, której dane
osobowe są przetwarzane przez administratora na podstawie udzielonej
zgody na przetwarzanie danych lub na
podstawie zawartej z osobą fizyczną

umowy np. przy zmianie banku lub
operatora komórkowego.
Inne uprawnienia to rozszerzone prawo
dostępu i wglądu obywatela w jego dane
m.in.: prawo do otrzymania kopii danych,
czy prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podstawą do przetwarzania danych
osobowych osób fizycznych, co do zasady
najczęściej jest zgoda, przepis prawa lub
umowa (dane są niezbędne do zawarcia
umowy).
Administracja publiczna przetwarza
dane osobowe głównie na podstawie przepisów prawa. Przetwarzanie większości danych osobowych posiadanych przez organy
administracji wynika z obowiązku prawnego. Oznacza to że np. w przypadku rejestracji samochodu lub wydawania prawa
jazy czy pozwolenia na budowę Starostwo
pobiera dane osobowe od stron w oparciu
o konkretne przepisy prawa np. ustawy Prawo budowlane. Nie jest wtedy wymagana
zgoda na przetwarzanie danych, ponieważ
już z przepisów ustawy wynika, w jakich
sytuacjach i jakie dane organ administracji
może przetwarzać.
Starostwo Powiatowe w Krośnie dokłada
wszelkich starań, aby chronić dane osobowe
petentów. W tym celu stosuje odpowiednie
środki techniczne i organizacyjne. Głównie
dotyczy to zabezpieczeń informatycznych
takich jak ochrona komputerów firmowych
i urządzeń mobilnych poprzez korzystanie
z legalnego i aktualnego systemu operacyjnego, oprogramowania antywirusowego i oprogramowania użytkowego, a także
stosowania bezpiecznych haseł. Pracownicy
Starostwa przechodzą szkolenia w zakresie
ochrony danych osobowych, wprowadzane
są odpowiednie procedury mające na celu
zabezpieczenie danych.
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Finał XVIII Plebiscytu Na Najpopularniejszego Sportowca
oraz Najlepszych Sportowców, Trenera i Działacza Powiatu Krośnieńskiego

Z

namy już nazwiska najpopularniejszych i najlepszych sportowców
oraz najlepszych trenerów i działaczy powiatu krośnieńskiego w 2018 r.
Uroczysta gala wręczenia statuetek odbyła się 21 lutego br. w sali widowiskowej
Orlen – Południe.
Plebiscyt mógł zaistnieć dzięki organizatorom, którymi byli: Starostwo Powiatowe
w Krośnie, dziesięć urzędów gminnych
powiatu i tygodnik „Nowe Podkarpacie”.
Organizatorzy desygnowali do organizacji
tego przedsięwzięcia swoich przedstawicieli
i w ten sposób powstała 16 osobowa Kapituła, pod kierunkiem przewodniczącego Rady
Powiatu Andrzeja Krężałka.
Swoich faworytów spośród kilkudziesięciu kandydatur wybierali czytelnicy
„Nowego Podkarpacia”, wysyłając kupony
i smsy.

Najpopularniejsi sportowcy:
1. Ewelina Marcisz (MKS Halicz Ustrzyki
Dolne, biegi narciarskie)
2. Wojciech Munia (LKS Polonia Kopytowa,
piłka nożna)
3. Kamila Cichoń (IKN Górnik Iwonicz
-Zdrój, biathlon)
4. Izabela Marcisz (Stowarzyszenie Sportowe PrządkiSki Korczyna, biegi narciarskie)
5. A
 leksandra Gaj (Górniczy Klub SportowyCzarni Bytom, judo)
Kapituła plebiscytu kierując się osiągnięciami sportowymi wspólnie ze Starostą
dokonała wyboru najlepszego działacza
i trenera powiatu. Spośród nominowanych
do tego tytułu: Rafał Czapor, Edward Jakieła, Stanisław Janik, Jerzy Kaleta, Janusz
Kuzian, Tomasz Lisowski, Tomasz Sieniawski, Józef Skomiał, Marcin Szelc, Wojciech
Węgrzyn, tytuł najlepszego działacza otrzymał Edward Jakieła – prezes IKN Górnik
Iwonicz-Zdrój, wiceprezes Podkarpackiego
Związku Biathlonu, organizator i koordynator szkolenia biathlonistów.
Z kolei najlepszym trenerem roku 2018
została Izabela Centnarska-Czyż – instruktor strzelectwa sportowego w Towarzystwie
Gimnastycznym Sokół w Rymanowie. Pozostali nominowani w tym gronie to: Ry8

szard Chowaniec, Krzysztof Gajda, Jacek
Gałuszka, Patryk Krzywda, Kamil Pelczar,
Grzegorz Tomoń, Kamil Walaszczyk.
W tym roku Starosta Krośnieński przyznał jeszcze siedem nagród w trzech kategoriach: najlepsi sportowcy, najlepsi piłkarze
i najlepszy sportowiec niepełnosprawny.
Wyniki:

Najlepsi Sportowcy:
1. Ewelina Marcisz (biegaczka narciarska)
2. Izabela Marcisz (biegaczka narciarska)
3. Kamila Cichoń (biathlonistka)

Najlepsi Piłkarze:
1.Wojciech Munia
2. Rafał Nikody
3. Robert Kozubal

Nagrody Specjalne:
1. Piotr Grabowski i Jerzy Skwirut
2. Józef Maraj
Wszystkich nominowanych oraz wyróżnionych sportowców uhonorowano nagrodami oraz statuetkami, które wręczali:
przewodniczący Sejmiku Województwa
Podkarpackiego Jerzy Borcz, przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Krężałek,
starosta Jan Pelczar, wicestarosta Andrzej
Guzik, wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu, członkowie Zarządu Powiatu oraz
radni powiatu.

Na zakończenie spotkania głos zabrali
gospodarze imprezy starosta Jan Pelczar,
burmistrz gminy Jedlicze Jolanta Urbanik
oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Jerzy Borcz. Zwracają się do sportowców starosta Jan Pelczar powiedział. – Drodzy Państwo, nie byłoby tej gali, gdyby Was
nie było. Dobrze, że plebiscyt połączony jest
o wybór najlepszych nie tylko sportowców,
ale trenerów i działaczy. Bowiem wyniki
sportowe i osiągnięcia są nierozerwalnie
związane z pracą trenerów i działaczy, którzy wielokrotnie angażują się społecznie.
Chciałem dzisiaj serdecznie podziękować
za ich pracę, wkład, za wszystkie sukcesy,
które sprawiają nam wielką radość i przepełniają dumą, a także promują powiat krośnieński nie tylko w kraju, ale i za granicą.
Jeszcze raz gratuluję wszystkim nagrodzonym i nominowanym i proszę o dalsze
osiągnięcia. Starosta słowa podziękowania
skierował również do współorganizatorów
plebiscytu wójtów, burmistrzów, redakcji
tygodnika „Nowe Podkarpacie” oraz sponsora imprezy.
Do sportowców list z najlepszymi życzeniami oraz gratulacjami przesłał również
poseł RP Piotr Babinetz przekazując słowa
uznania i szacunku oraz podziękowania
pod adresem organizatorów plebiscytu.
Galę sportu uatrakcyjniły występy solistów, zespołów muzycznych, tanecznych
oraz sekcji sportowych. Wystąpili m.in. Ze-

Nasz Powiat

spół Mini Iskierki, Iskierki, Zespół Szasse,
para taneczna ze Studia Gracja, duet wokalny oraz sportowcy z Krośnieńskiego Klubu
Kyokushin Karate.
Gwiazdą wieczoru była Dominka Farbaniec, która wystąpiła z krótki recitalem.
1 (67) I-II 2019

Dominika jest absolwentką wokalistyki
w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Wokalistka
wszechstronna, która z łatwością porusza
się w wielu stylistykach od jazzu poprzez

piosenkę rozrywkową, aż po klasyczny repertuar.
Sponsorem plebiscytu był Bank Spółdzielczy w Rymanowie.
Ewa Bukowiecka
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie pełniące funkcję Organizatora Rodzinnej
Pieczy Zastępczej w Powiecie Krośnieńskim poszukuje kandydatów na: rodziny zastępcze
niezawodowe, rodziny zastępcze zawodowe, rodziny zastępcze zawodowe o charakterze
pogotowia rodzinnego i rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne.

Zostań rodziną zastępczą!!!
Jeśli jesteś wrażliwy, umiesz słuchać, umiesz rozwiązać problemy, nie boisz się wyzwań i chciałabyś się opiekować
dziećmi – zostań rodzicem zastępczym.
W tym celu przyjdź do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie na rozmowę wstępną, na której dowiesz
się jakie warunki musisz spełnić, by stać się rodzicem zastępczym.
Jeżeli spełnisz określone przepisami wymagania zaprosimy Cię na szkolenie, które uzupełni Twoją wiedzę z zakresu
rodzicielstwa zastępczego, rozwieje Twoje obawy i wątpliwości.
Decyzję o tym czy zostaniesz rodziną zastępczą podejmiesz po szkoleniu, a także po rozmowie ze specjalistami i doświadczonymi rodzinami zastępczymi.
Będziemy Ci towarzyszyć na każdym etapie i udzielać wsparcia i wskazówek!
Zapraszamy mieszkańców Powiatu Krośnieńskiego!
Dane kontaktowe:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie
pełniące funkcję
Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Krośnieńskim
ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno,
Telefon i fax 13 34 75 732 i 13 43 75 766

ZAPROSZENIE

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM!!!
Jeżeli jesteś osobą pełnoletnią, chętną do pomocy, dysponującą wolnym czasem i chciałbyś zrobić coś dobrego – zapraszamy do PCPR w Krośnie!
Organizujemy wolontariat dla wychowanków rodzin zastępczych, który da Ci doświadczenie życiowe i zawodowe
w zakresie pomocy pedagogicznej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie pełniące funkcje Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Krośnieńskim, ma pod swoją opieką rodzin zastępczych, w których wychowuje się 143 dzieci. Większość z tych dzieci
jest w wieku szkolnym, wymagających pomocy w nauce. Rodziny zastępcze, szczególnie wielodzietne, nie są w stanie
poświecić każdemu z dzieci tyle czasu i uwagi, ile faktycznie potrzebują ze względu na realizowaną naukę w różnych
klasach, ale co najważniejsze ze względu na deficyty, choroby, dysfunkcje i zaległości tych dzieci. Wychowankowie
rodzin zastępczych pochodzą ze środowisk, w których nikt nie dbał o wiele sfer rozwoju dziecka, a również o to, by codziennie odrobić z dzieckiem zadanie, przypilnować co ma się nauczyć na następny dzień. Wychowankowie mają bagaż
dużych zaległości szkolnych, przez co przeżywają duży stres. Sama rodzina nie jest w stanie pomóc wszystkim swoim
podopiecznym, dlatego potrzebujemy osób odpowiedzialnych, z talentem pedagogicznym, wiedzą oraz umiejętnościami
w przekazywaniu wiedzy z każdego przedmiotu.
Zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie pełniącego funkcję Organizatora Rodzinnej Pieczy
Zastępczej w Powiecie Krośnieńskim mieszczącego się na ulicy Bieszczadzkiej 1 w Krośnie, w godzinach pracy tj. od 7.30
do 15.30 od poniedziałku do piątku. W sprawie wolontariatu można też dzwonić pod numerami telefonów: 13 43 75 732,
13 43 75 727, 13 43 75 766 lub wysłać email: pcpr_krosno@adres.pl
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Pomoc dla osób bezdomnych w okresie zimowym

Z

inicjatywy starosty krośnieńskiego Jana Pelczara, w dniu
10 stycznia br. w Starostwie
Powiatowym w Krośnie, odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem wójtów, burmistrzów oraz przedstawicieli
gmin z terenu powiatu krośnieńskiego.
Celem spotkania było zintensyfikowanie działań zmierzających do szybkiego reagowania i przygotowania na zagrożenia
wynikające z niekorzystnych warunków
atmosferycznych, przez podległe staroście
służby, inspekcje i straże. Sezon zimowy
i związane z nim trudne warunki pogodowe
wymagają ścisłej współpracy między samorządami, a służbami odpowiedzialnymi za
zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.
Z informacji przedstawionych przez obecnych na spotkaniu wójtów, burmistrzów
i pracowników urzędów gmin odnośnie
monitorowania warunków mieszkaniowych osób będących w trudnej sytuacji, samotnych, zapewnienia miejsc noclegowych,
punktów wydawania ciepłych posiłków czy
dostarczania posiłków osobom chorym zajmują się tym Miejskie i Gminne Ośrodki
Pomocy Społecznej. W tym trudnym okre-

sie zimowym nikt nie jest pozostawiony bez
opieki. Samorządy mają podpisane umowy
ze schroniskami dla osób bezdomnych, ponadto posiadają odpowiednią bazę lokalową z miejscami noclegowymi i możliwością
wydawania ciepłych posiłków, są to głównie domy ludowe, remizy OSP, internaty
szkolne czy schroniska, gdzie mogą znaleźć
tymczasowe zakwaterowanie zarówno
osoby bezdomne jak i większe grupy osób
w przypadku katastrofy drogowej lub innego zdarzenia. Z przedstawionych informacji
wynika, że jesteśmy dobrze przygotowani
do przeciwdziałania i sprostania potencjalnym zagrożeniom związanym z zimowymi

Ewa Bukowiecka

Spotkanie Rzeczników Konsumentów

W

Starostwie Powiatowym
w Krośnie 11 stycznia odbyło
się spotkanie Powiatowych
(Miejskich) Rzeczników Konsumentów
z przedstawicielami Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.

warunkami pogodowymi oraz w przypadku
wystąpienia kryzysowych sytuacji – powiedział na zakończenie starosta Jan Pelczar,
dziękując wszystkim za udział w spotkaniu.
Podczas spotkania przypomniano o bezpłatnej całodobowej infolinii 987. Można tam
zgłaszać wszelkie przypadki osób znajdujących się w sytuacji zagrażającej życiu lub
zdrowiu w związku z trudnymi warunkami
atmosferycznymi. Zainteresowani otrzymają też informacje o miejscach noclegowych i jadłodajniach oraz punktach udzielania pomocy. Niezależnie od tego w takich
sytuacjach można oczywiście dzwonić na
numer alarmowy 112.

Zaproszonych gości powitał Starosta
Krośnieński Jan Pelczar, który podkreślił
wagę spotkania nawiązując do jednego
z poruszanych tematów. – Jest to bardzo ważna kwestia nie tylko dla naszych

mieszkańców, ale również wszystkich konsumentów, którzy coraz częściej spotykają
się z nieuczciwymi przedsiębiorcami, stosującymi różne nie zawsze uczciwe praktyki
w pozyskaniu nowych klientów.
Podczas spotkania omówione zostały
problemy konsumentów z terenu Podkarpacia i Małopolski związane ze stosowaniem nieuczciwych praktyk rynkowych
w szczególności przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, energetycznych oraz
prowadzonych sprzedaż poza lokalem
przedsiębiorstwa. Rzecznicy zwrócili także
uwagę na konieczność szerszej współpracy
instytucji i działających na rzecz ochrony
konsumentów w celu systemowego przeciwdziałania tego rodzaju praktykom.
Spotkanie zostało zorganizowane przez
Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Krośnie Elżbietę Sługocką-Krupę
w ramach współpracy z Delegaturą UOKiK
w Krakowie.
Ewa Bukowiecka
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Regulamin Powiatowej Olimpiady Tenisa Stołowego – 2019
I. Cel:
1. Upowszechnianie sportu wśród dzieci,
młodzieży i całych rodzin.
2. A ktywizacja wszystkich środowisk
w uprawianiu sportu a szczególnie wiejskich i małomiasteczkowych.
3. Integracja osób niepełnosprawnych z całym środowiskiem sportowym.
4. Popularyzacja tenisa stołowego jako dyscypliny sportu możliwej do upowszechniania w każdych warunkach.
5. Likwidacja sportowych dysproporcji międzyśrodowiskowych.
II. Uczestnicy:
Uczestniczyć mogą osoby niepełnosprawne
oraz wszyscy chętni nie zrzeszeni od trzech
lat w sekcjach tenisa stołowego w klubach
sportowych.
III. Organizatorzy:
– na szczeblu podstawowym – stowarzyszenia sportowe, placówki oświatowe, kulturalne i straży pożarnej,
– n a szczeblu miejskim, gminnym
– urzędy miast, gmin

– na szczeblu powiatowym – Starostwo
Powiatowe w Krośnie oraz Gminny
Ośrodek Kultury w Rymanowie
– na szczeblu wojewódzkim – Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego
IV. Termin i miejsce:
1. E liminacje środowiskowe, miejskie
i gminne w terminie do 1103. br. w miejscach określonych przez organizatorów.
Wykaz zakwalifikowanych zawodników
na etap powiatowy należy przesłać e-mail (gjo@tlen.pl) do 15.03.br.
2. Eliminacje powiatowe – hala sportowa
w Sieniawie – 30.03.19 r. – kat. I, II, III
– godz. 9.00-30.03.19 r. – kat. IV, V i niepełnosprawni – godz. – 12.00
3. Finał wojewódzki – termin i miejsce
zawodów na stronie internetowej podkarpackiego Związku Tenisa Stołowego
IV. System współzawodnictwa:
1. Zawody przeprowadzone będą w grach
indywidualnych wg przepisów Polskiego

Związku Tenisa Stołowego systemem pucharowym lub każdy z każdym. Decyzję
dotyczącą wyboru systemu podejmuje organizator przed zawodami.
2. Współzawodnictwo rozgrywane będzie
w sześciu grupach wiekowych dla dziewcząt i chłopców oraz kobiet i mężczyzn:
– do 13 lat (ur. w 2006 r. i młodsi)
– od 14-16 lat (ur. w latach 2003-2005)
– od 17-19 lat (ur. w latach 2000-2002)
– od 20-44 lata (ur. w latach 1975-1999)
– 45 lat i powyżej (ur. w roku 1974 i starsi)
– osoby niepełnosprawne bez względu na
wiek
3. Do eliminacji wyższego szczebla aż do
finału przechodzą zdobywcy I i II miejsca
w poszczególnych kategoriach.
V. Nagrody:
Przewiduje się nagrody indywidualne
w postaci dyplomów i nagród rzeczowych
dla zdobywców od I-III miejsca na wszystkich szczeblach zawodów.
Organizatorzy

IX POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI POLSKIEJ POEZJI SYBIRACKIEJ
dla dzieci i młodzieży powiatu krośnieńskiego i miasta Krosna
REGULAMIN
CELE:
2. Uczestnicy konkursu podzieleni są na
– krzewienie wśród dzieci i młodzieży wiekategorie wiekowe:
dzy historycznej i postaw patriotycznych,
– uczniowie szkół – VII i VIII klasa SP
– kształtowanie wrażliwości na piękno jęoraz III Gimnazjum,
zyka polskiego,
– uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
– upowszechnianie najbardziej wartościo- 3. Etapy eliminacji:
wej poezji o tematyce sybirackiej wśród
– szkolny do 18 marca br.
młodych mieszkańców powiatu krośnień– przesłuchania finału powiatowo-miejskiego i miasta Krosna,
skiego odbędą się 28 marca br. w Li– promocja lokalnych talentów
ceum Ogólnokształcącym im. Marii
Konopnickiej w Jedliczu:
WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU:
–d
 la SP – kl. VII i VIII i III gimnazjów
1. Konkurs organizowany jest w dwóch eta– godz. 9.00
pach: szkolnym i powiatowo-miejskim.
– d la szkół ponadgimnazjalnych
– godz. 12.00
12

Zgłoszenia max. 3 laureatów w każdej kategorii wiekowej dokonują szkoły
do 19 marca do Starostwa Powiatowego w Krośnie (Wydz. Oświaty, Promocji
i Spraw Społ – tel. 13 43 75 779, e-mail:
gjo@tlen.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko ucznia, imię i nazwisko nauczyciela, nazwę gminy, szkoły, wiek
laureata, tytuł wiersza i nazwisko autora.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi
po przesłuchaniach konkursowych.
Organizator Konkursu:
– Starostwo Powiatowe w Krośnie,
– Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu
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Ludzie z pasją

Mieszkanki Wróblika Szlacheckiego założyły Koło Gospodyń Wiejskich

E

nergiczne, aktywne i pomysłowe.
Podjęły wyzwanie i założyły Koło Gospodyń Wiejskich we Wróbliku Szlacheckim.
Danuta Ziemiańska – przewodnicząca,
Gabriela Duell i Dorota Miętka podzieliły się swoimi planami i przemyśleniami,
ale i problemami z jakim przyszło im się
zmierzyć.
Jak mówi pani Danuta – Od dawna
chciałyśmy „coś” zrobić dla naszej lokalnej
społeczności. Zintegrować wieś, wyciągnąć,
szczególnie, kobiety z domu, wrócić do tradycji. Inspiracją była dla nas zapowiedź
premiera Mateusza Morawieckiego o moż-

liwości zarejestrowania KGW i wsparcia
dla takiej działalności. Nie namyślając się
długo podjęły wyzwanie. W grudniu ubiegłego roku załatwiły wszystkie niezbędne
formalności i teraz pozostaje tylko zacząć
działać. Są już wstępne plany, są ciekawe
pomysły i przede wszystkim zapał. Jak
mówi przewodnicząca KGW Danuta Ziemiańska prowadzą przygotowania do konkursu na palmę wielkanocną, w planach są
także różnego rodzaju wyroby kulinarne,
rękodzielnicze, artystyczne, ale i imprezy
kulturalne czy festyny dla mieszkańców
wsi. Chcą podtrzymywać tradycje polskiej

wsi, kultywować to co piękne i przekazywać młodym pokoleniom. Niestety są
i problemy, największy to brak siedziby,
która jest niezbędna do prowadzenia Koła. Najwłaściwszym rozwiązaniem byłoby
zagospodarowanie lokalu w miejscowym
Domu Ludowym. Jak przyznaje zastępca
burmistrza Gminy Rymanów Grzegorz
Wołczański – Gmina jest przychylna temu,
aby Koła Gospodyń działały na naszym terenie. Dzięki takim inicjatywom jest szansa
na integrację lokalnych społeczności. Aktualnie trwają rozmowy z sołtysem wsi, który
na spotkaniu z radnym Wróblika Szlacheckiego Krzysztofem Guzylakiem i przewodniczącą Koła Danutą Ziemiańską twierdził,
że na chwilę obecną nie ma pomieszczenia
w Domu Ludowym dla powstałego Koła.
– Trudne początki nas nie zrażają – podkreśla pani Danuta. Myślę, że to co się rodzi
w bólach będzie przynosiło piękne efekty.
Na chwilę obecną w skład Koła wchodzi
15 osób, w tym dwóch mężczyzn. Rozpiętość wiekowa od 26 lat wzwyż. Członkowie
KGW, prawdopodobnie pierwszego w tej
miejscowości, zaczynają od przysłowiowego „zera”. Szukają sponsorów, aby zdobyć
środki na stroje i początki swojej działalności. Dzięki takim aktywnym osobom nasze
wsie tętnią życiem, a ich wyroby regionalne
promują region w różnych zakątkach kraju
i za granicą.

Aktywne ferie w iwonickim „Gastronomiku”

T

egoroczny okres ferii zimowych część młodzieży iwonickiego „Gastronomika” spędziła aktywnie, uczestnicząc
w kursach w ramach projektu pn. „Program poprawy jakości
kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju”.
W programie kursów znalazły się m.in. informacje dot. nowoczesnych
trendów i innowacyjnych technik, polegających na gotowaniu w niskich
temperaturach metodą sous vide, gotowaniu w azocie czy wykorzystaniu
techniki vacum. Młodzież w trakcie ćwiczeń przygotowywała potrawy z wykorzystaniem wszystkich poznanych wcześniej innowacyjnych
technik gotowania, serwowania oraz aranżacji potraw takich jak: food
pairing, kuchnia fusion, slow food, finger food czy food desing.
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KALENDARZ IMPREZ
marzec-kwiecień
Kultura
Marzec
1 III – Dyktando Gminne. Konkurs w Dukli
2 III –	Gminna Biesiada Karnawałowa Kół Gospodyń Wiejskich w Bratkówce
2 III – Biesiada „Na Lubatowską Nutę” w Lubatowej
2 III – Gminny Dzień Kobiet w Jaśliskach
8 III – Koncert z okazji Dnia Kobiet w Dukli
9 III – Dzień Kobiet w Krościenku Wyżnym
9 III – Koncert z okazji Dnia Kobiet w Rymanowie
10 III – Koncert z okazji Dnia Kobiet w Jedliczu
10 III –	XXIII Gminny Konkurs Inscenizacji Wiersza w Iwoniczu-Zdroju
15 III –	Gminny Konkurs Poezji Obcojęzycznej w Dukli
16-17 III –	Dzień Krystyn w Rymanowie
23 III –	Kiermasz Wielkanocny, Konkurs na Gigantyczną
Palmę Wielkanocną w Jedliczu
26 III –	Powiatowy Konkurs Poezji Sybirackiej w Jedliczu
III –	XXIII Gminny Konkurs Inscenizacji Wiersza w Iwoniczu-Zdroju
III –	Dzień Kobiet w Gminie Chorkówka
III –	Dzień Żołnierzy Wyklętych w Iwoniczu-Zdroju
III –	Gminny Konkurs Kulinarny dla Dzieci i Młodzieży
w Odrzykoniu
III –	Konkurs Talentów Przedszkolnych „O Nagrodę Pluszowego Misia” w Rymanowie
III –	Przegląd Chórów w Korczynie
III –	Konkurs Wielkanocny w Korczynie
III –	Spotkanie autorskie z Edwardem Marszałkiem w Krościenku Wyżnym
III-V –	Wystawa „Instrumenty muzyczne świata z kolekcji
Wilfried’a de Meyera”. Wystawa połączona z koncertem w 200-rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki
w Muzeum Historycznym – Pałac Dukla

Kwiecień
2 IV – Dzień Papieski w Posadzie Jaśliskiej
5 IV –	Eliminacje Gminne Powiatowego Konkursu Polskiej
Poezji Patriotycznej w Dukli
9 IV –	Powiatowy Konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej
w Iwoniczu
10 IV – Rocznica Katyńska w Rymanowie Zdroju
10 IV – Warsztaty Malowania Jaj w Dukli
12 IV –	Powiatowe Uroczystości Rocznicowe Zbrodni Katyńskiej i Tragedii Smoleńskiej w Krośnie
12 IV –	Konkurs na Najpiękniejszą Pisankę, Kraszankę, Palmę
i Stroik Świąteczny w Dukli
14

13 IV – XX Karpacka Wielkanoc w Zręcinie
14 IV – Kiermasz Wielkanocny w Dukli
14 IV –	XIV Prezentacja Obrzędów i Zwyczajów Wielkanocnych w Iwoniczu–Zdroju
26 IV –	Powiatowy Konkurs Pieśni Religijnej „Śpiewajmy
Świętym” w Korczynie
28 IV – Koncert Wielkanocny w Rymanowie
28 IV – Koncert Charytatywny w Dukli
IV –	Akademia „Pamiętajmy o Smoleńsku” w ZSGH
w Iwoniczu-Zdroju
IV – Międzynarodowy Dzień Baletu w Dukli
IV – Kiermasz Wielkanocny w Iwoniczu-Zdroju
IV – Gminny Konkurs Wielkanocny w Chorkówce
IV –	Gminne Eliminacje do XII Powiatowego Konkursu
Polskiej Poezji Patriotycznej w Iwoniczu-Zdroju
IV –	„Każdy Nowy Dzień jest Kwiatem, który Rozkwita
jak Wiosna” Gminny Konkurs Recytacji i Piosenki
w Wojaszówce
IV –	Elimanacje Gminne Powiatowego Konkursu Polskiej
Poezji Patriotycznej w Rymanowie
IV –	Gminne Eliminacje do Powiatowego Konkursu Polskiej Poezji Patriotycznej w Odrzykoniu
IV –	Eliminacje Gminne Powiatowego Konkursu Polskiej
Poezji Patriotycznej w Chorkówce
IV –	Gminny Konkurs Recytacji i Piosenki z okazji Dnia
Patrona Szkoły w Łękach Strzyżowskich
IV-V – Turniej Wiedzy Ekologicznej w Rymanowie
IV-V –	Turniej Wiedzy Pożarniczej – konkurs OTWP w Jaśliskach

Sport
Marzec
2 III –	Gminne Eliminacje do Powiatowej Olimpiady w Tenisie Stołowym w Jedliczu
9 III –	Turniej w Piłce Koszykowej o Puchar Burmistrza
Gminy Rymanów w Sieniawie
16 III –	X Gminny Turniej Piłki Siatkowej Drużyn OSP w Jedliczu
24 III –	X Ogólnopolski Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych Jedlicze 2018
27 III –	VIII Gminna Liga Szachowa o Puchar Burmistrza
Dukli – edycja wiosenna w Dukli
30 III – Powiatowa Olimpiada Tenisa Stołowego w Sieniawie
III –	Otwarty Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza
Dukli
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III – Gminne Zawody Tenisa Stołowego w Iskrzyni
III –	X Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Krośnieńskiego
III –	Gminna Olimpiada Tenisa Stołowego w Sieniawie
III –	Mini Olimpiada Sportowa dla dzieci Klas „2” i „3”
w Sieniawie
III –	Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego pod Patronatem
Wójta Gminy Krościenku Wyżnym
III –	„Know Your English” – II edycja konkursu języka
angielskiego dla szkół podstawowych w LO Jedlicze

Kwiecień
6 IV –	II Międzynarodowy Turniej Karate Kyokushin IKO
PRZEŁĘCZ CUP – DUKLA
18 IV –	Wielkanocny Turniej Piłki Nożnej Chłopców – Szkoła
Podstawowa kl. IV-VI w Jedliczu
18 IV –	Wielkanocny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt Dwójek i Trójek w Jedliczu
23 IV –	Wielkanocny Turniej Piłki Nożnej Chłopców – Szkoła
Podstawowa kl.VI-VIII i kl. III Gimnazjum w Jedliczu
26 IV –	Podkarpacka Liga Rowerowa w Fomule XC w Bóbrce
IV –	Gminna Olimpiada Tenisa Stołowego w Dukli
IV –	Gminne Zawody w Halowej Piłce Nożnej
IV –	„MUNDURIADA” w ZS Iwonicz
IV-IX –	Indywidualny i Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego
w Krościenku Wyżnym

Edukacja zdrowotna

Kwiecień
IV –	VII Powiatowy Piknik Artystyczny „Żyj Zdrowo i Kolorowo” w RCKP w Krośnie

Turystyka
Marzec
8 III –	XXX Konkurs „O Bieszczadach wiem prawie wszystko” na Czarnej Górze
21 III –	XLIII Rajd Górski „Powitanie Wiosny” – Pustelnia św.
Jana z Dukli – Tylawa – Stasiana
III –	„Cudze chwalicie swego nie znacie” – konkurs wiedzy
turystyczno-krajoznawczej w Dukli

Kwiecień
2 IV –	„Płomień Pamięci” – XIV rocznica śmierci Papieża
Św. Jana Pawła II w Lipowicy i Cergowej
5 IV –	VII Rajd „Poznajemy Pogórza – Korona Pogórzy” –
Herby
5 IV –	XXXIV Wojewódzki Rajd „Śladami Historii i Legend”
– Pogórze Ciężkowickie
19 IV –	XVIII Rajd Wielkopiątkowy – Tarnica – Smerek
IV –	IX Powiatowy Konkurs „Powiat Krośnieński – Moja
Mała Ojczyzna” w Dukli
UWAGA!!!
Organizatorzy imprez zastrzegają sobie możliwość
zmiany terminu bądź odwołania imprezy z przyczyn
niezależnych.

Marzec

oprac. Jolanta Przybyła

III –	V Konkurs Literacki w ramach Obchodów Narodowego Dnia Życia w Krośnie

Powiat dotuje lokalne zabytki

P

owiat Krośnieński w tym roku
przekaże ze swojego budżetu
84 tys. zł na prace remontowe
i konserwatorskie przy obiektach zabytkowych Spośród dziewięciu wniosków o przyznanie dotacji Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował osiem.
Stosowne umowy z podmiotami, które
otrzymały dotacje podpiszą starosta
krośnieński Jan Pelczar i wicestarosta
Andrzej Guzik.
– Samorząd Powiatu Krośnieńskiego od
lat otacza zabytki w powiecie szczególną
opieką przyznając dotacje na wspieranie
prac konserwatorskich, restauratorskich
i robót budowlanych, aby przywrócić im
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świetność. Działania Powiatu są dużym
wsparciem dla właścicieli i zarządców
obiektów zabytkowych, wpływają na poprawę stanu zachowania wielu cennych
dóbr naszego lokalnego dziedzictwa kulturowego, które mają znaczenie historyczne,
artystyczne lub naukowe – mówi starosta
krośnieński Jan Pelczar.
Dofinansowanie przyznano m.in. parafii
w Zręcinie na prace konserwatorskie przy
organach; parafii w Krościenku Wyżnym
na prace budowlane przy kościele parafialnym oraz w Jaśliskach na konserwację
ołtarza w kaplicy Matki Bożej Różańcowej.
Dzięki dotacji zabytkowy kościół parafialny
w Klimkówce doczeka się konserwacji sto-

larki drzwiowej, a w Muzeum Zamkowym
Kamieniec przeprowadzone zostaną prace
renowacyjno-konserwatorskie.
O finansowe wsparcie do planowanych
prac mogą starać się właściciele i osoby zarządzające takimi obiektami.
Ewa Bukowiecka
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W 200. ROCZNICĘ URODZIN STANISŁAWA MONIUSZKI

R

ok 2019 został ustanowiony
Rokiem Stanisława Moniuszki.
W tym roku – 5 maja – przypada
200. rocznica urodzin tego wybitnego
kompozytora, dyrygenta, dyrektora
Teatru Wielkiego w Warszawie.
Moniuszko nazywany jest „ojcem polskiej
opery narodowej”. Jego dorobek kompozytorski imponuje różnorodnością, bogactwem
melodycznym i głębokim zakorzenieniem
w narodowej tradycji muzycznej. Pochodził
z domu o tradycjach napoleońskich, został
wychowany i ukształtowany w duchu miłości ojczyzny, co potwierdzają jego słowa:
Pierwszą szkołą pojmowania muzyki były
dla mnie Śpiewy historyczne Niemcewicza,
wykonywane dziwnie miłym głosem przez
moją Matkę. Do znanych i najliczniejszych
jego dzieł należą pieśni, oparte najczęściej
na utworach polskich poetów, m.in.: K. Brodzińskiego, T. Lenartowicza, A. Mickiewicza, W. Pola, W. Syrokomli, S. Witwickiego
i in. Z ponad 300 pieśni solowych większość
została opublikowana w Śpiewnikach domo-

wych (sześć zeszytów zostało wydanych za
życia kompozytora, a sześć po jego śmierci). Do najpopularniejszych pieśni należą
m.in.: Znasz-li ten kraj, Pieśń wieczorna,
Prząśniczka, Dziad i baba, O matko moja,
czy Stary kapral. Do najsłynniejszych dzieł
Stanisława Moniuszki zaliczane są opery:
Halka, Straszny dwór i Paria. Oprócz pieśni i oper Moniuszko komponował również
operetki i wodewile, balety, kantaty, utwory orkiestrowe (głównie tańce), kameralne
i fortepianowe (polonezy, mazury, polki,
galopy, walce, nokturny, miniatury i in.).
Zawdzięczamy mu także wspaniałą muzykę sakralną (msze, hymny, psalmy, pieśni
na chór a cappella albo z towarzyszeniem
organów, orkiestry lub fortepianu).
***
W ramach obchodów 200. rocznicy urodzin
Stanisława Moniuszki końcem marca w Muzeum Historycznym – Pałac w Dukli odbędzie się otwarcie wystawy instrumentów
muzycznych, m.in. z kolekcji Wilfrieda de
Meyera. Wernisaż połączony będzie z kon-

Stanisław Moniuszko (rys. Ksawery Pillati)
(fot. Wikipedia/domena publiczna/Polona.pl)

certem instrumentalno-wokalnym poświęconym twórczości Stanisława Moniuszki.
Aleksandra Żółkoś

Otwarcie Domu Ludowego w Puławach

W

dniu 19 lutego br. oddano
do użytku Dom Ludowy
w Puławach. W uroczystości uczestniczyli m.in. przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz, członek Zarządu
Województwa Podkarpackiego Maria
Kurowska, starosta krośnieński Jan
Pelczar, władze gminy Rymanów z burmistrzem Wojciechem Farbańcem.
Inwestycję zrealizowano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W ramach prac m.in. wyremontowano
budynek Domu Ludowego w Puławach
i utworzono izbę pamięci, w której zgromadzono i wyeksponowano pamiątki z ostatnich 50 lat osiedlania się Polaków z Zaolzia
w Puławach i Wisłoczku. Potrzeba realizacji
tego zadania, wynikała nie tylko z chęci zagospodarowania niszczejącego budynku, ale
została również podyktowana troską mieszkańców o sferę edukacyjną wsi, o zorganizo-
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wanie miejsca do spotkań lokalnej społeczności i rozwijania własnych zainteresowań.
Ogólna wartość projektu to kwota
614 694,60, w tym koszt całkowity robót

związanych z przebudową domu ludowego
w Puławach 539 600,00, dofinansowanie ze
środków Unii Europejskiej wynosi 338 853 zł.
Ewa Bukowiecka

