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Dożynki – Święto plonów, radości i odpoczynku
Archidiecezjalne Dożynki w Markowej

W

niedzielę 25 sierpnia w Markowej (pow. łańcucki) odbyły się XXXVI Dożynki Archidiecezji Przemyskiej i XIX Dożynki Województwa

Podkarpackiego. Powiat krośnieński reprezentowany był przez
delegację Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotniczej Straży Pożarnej z Bzianki (gm. Rymanów) wraz z członkiem Zarządu Powiatu
Marcinem Józefowiczem.
W uroczystościach udział wzięło około 100 delegacji wieńcowych
z całego województwa. Przed uroczystą Mszą św. dziękczynną sprawowaną przez Metropolitę Przemyskiego abp. Adama Szala, Sekretarz
Stanu w Kancelarii Prezydenta Adam Kwiatkowski odczytał list Prezydenta Andrzeja Dudy, w którym potwierdził, że „dożynki to przejaw
patriotyzmu, w którym rzeczy proste, zyskując odświętny wymiar,
urastają do rangi symboli ważnych dla naszego narodu i naszej ojczyzny”. Odczytano także list od Premiera RP Mateusza Morawieckiego
i Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.
Po Eucharystii zgromadzeni na placu mogli wysłuchać występów zespołów artystycznych oraz wziąć udział w dożynkowej zabawie tanecznej.

Gminne Dożynki w Jedliczu

W

Jedliczu odbyły się dożynki
gminne. Uroczystości rozpoczęła dziękczynna msza święta
w intencji rolników, koncelebrowana
przez ks. proboszcza Stanisława Turonia.
Podczas eucharystii poświęcono wieńce
dożynkowe i wiernych, którzy przybyli by
podziękować Bogu za tegoroczne plony.
Następnie barwny korowód złożony z zaproszonych gości, delegacji dożynkowych
prowadzony przez Starostów Dożynek
Agnieszkę i Piotra Staszów, przemaszerował
na plac targowy „Mój Rynek”. Po oficjalnym
powitaniu nastąpiła prezentacja wieńców
dożynkowych. Zgodnie z tradycją delegacje
reprezentujące poszczególne miejscowości
gminy Jedlicze przekazały upieczone przez
siebie chleby na ręce Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanty Urbanik, które następnie zostały
podzielone wśród zebranych.
Podczas gminnych dożynek Powiat
Krośnieński reprezentował Wicestarosta Andrzej Guzik. W swoim wystąpie-

fot. UG Jedlicze

niu wyraził słowa uznania i szacunku dla
wszystkich rolników za ich ciężką pracę
i codzienny trud. Przekazał podziękowania
za pielęgnowanie tradycji i kontynuowanie
polskich zwyczajów, życząc zdrowia i wytrwałości oraz obfitości Łask Bożych na
kolejny rok. Wicestarosta podsumowując
ponad pół roku współpracy z gminą Jedlicze
podziękował Pani Burmistrz oraz radnym
na czele z Przewodniczącym Rady Miejskiej
w Jedliczu, za wspólne przedsięwzięcia,

głównie w obszarze infrastruktury drogowej nawiązując do trwających inwestycji
związanych z przebudową drogi powiatowej Jedlicze – Jaszczew i budową chodnika
w Jedliczu. Podkreślił również, że Zarząd
Powiatu wspiera inicjatywy służące rozwojowi produkcji Orlen Południe w oparciu
o jedlicką Rafinerię, które skutkować będą
powstaniem nowych miejsc pracy. Nowa
produkcja będzie bazować na potencjale
rolniczym okolicznych gmin i powiatów.

W Kobylanach dziękowali za plony

W

niedzielę, 25 sierpnia br.,
w Kobylanach odbyły się
Dożynki Gminne z Ekonomią Społeczną. Po mszy św. Korowód
dożynkowy przeszedł do miejscowego
parku, gdzie odbyła się uroczystość
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dożynkowa. Starostami dożynek byli
Lucyna Głowa i Jan Samborski.
Zgodnie z tradycją grupy wieńcowe
ośpiewały lub omówiły wieńce. Następnie
na ręce wójta gminy przekazały chleby do-

żynkowe, które zostały podzielone i rozdane uczestnikom święta.
Wśród gości, którzy przybyli, aby wspólnie dziękować rolnikom za trud i ciężką
pracę byli m.in. przedstawiciele Powiatu
Krośnieńskiego: przewodniczący Rady Po-

Nasz Powiat

fot. UG Chorkówka

wiatu Andrzej Krężałek, wicestarosta Andrzej Guzik, dyrektor – etatowy członek
Zarządu Monika Subik.
Uczestnicy dożynek mieli okazję obejrzeć widowisko „Żeby chleba było do syta”
w wykonaniu Zespołu Obrzędowego i Kapeli Ludowej „Graboszczanie” z Grabownicy Starzeńskiej.

Święto chleba w gminie Rymanów

W

miejscowości Głębokie, 1 września br., odbyły się dożynki
gminne. Po mszy dziękczynnej
barwny korowód dożynkowy przemaszerował na plac przy Domu Ludowym,
gdzie odbyły się główne uroczystości.

Tradycyjnie poszczególne sołectwa gminy
zaprezentowały i ośpiewały misternie wyplecione wieńce dożynkowe. Następnie delegacje upieczone przez siebie bochny chleba
przekazały włodarzom gminy i zaproszonym
gościom, wśród których był m.in. starosta
krośnieński Jan Pelczar. Skierował do rolni-

ków wiele ciepłych słów i życzeń z okazji ich
święta. Podziękował za ciężką pracę i trud
włożony w zbiór plonów oraz godną postawę
mimo wielu trudności i problemów.
W części artystycznej odbył się koncert
Kapeli Ludowej „Rymanowianie” i młodych
talentów z Głębokiego i Sieniawy.

Dożynki gminne w Rogach

N

a gminne dożynki w Rogach
przybyli licznie mieszkańcy gminy Miejsce Piastowe i zaproszeni
goście. Święto plonów rozpoczęła msza
dożynkowa w kościele pw. Miłosierdzia
Bożego. Następnie barwny korowód
prowadzony przez grupy dożynkowe
reprezentujące sołectwa gminy Miejsce
Piastowe przeszedł na stadion gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.
Zgodnie z tradycją zaprezentowały się
poszczególne delegacje, które ośpiewały
swoje wieńce. Następnie na ręce gospodarzy dożynek i zaproszonych gości przekazano chleby. Jeden z nich otrzymał wicestarosta krośnieński Andrzej Guzik.
fot. Janusz Węgrzyn
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Dotacje dla Jednostek OSP

W

Starostwie Powiatowym
w Krośnie, 6 września br.,
podpisano umowy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie dla jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych.
W uroczystym podpisaniu uczestniczyli prezes WFOŚiGW w Rzeszowie Adam
Skiba, poseł Piotr Babinetz, starosta krośnieński Jan Pelczar, komendant miejski
PSP w Krośnie Mariusz Bieńczak, burmistrz gminy Jedlicze Jolanta Urbanik oraz
prezesi jednostek OSP z terenu powiatów
krośnieńskiego i jasielskiego. Uczestników
spotkania powitał gospodarz – starosta Jan
Pelczar, który podkreślił, że jest otwarty na
potrzeby jednostek OSP, które na co dzień
dbają o bezpieczeństwo mieszkańców ratując zdrowie i życie ludzi.

Jednostki otrzymały dotacje w ramach
ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych oraz inicjatywy
WFOŚiGW. Celem programu jest wsparcie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych
oraz podczas usuwania skutków zagrożeń.

Jednostki wnioskowały głównie o dotacje
na zakup mundurów bojowych, aparatów
tlenowych, rękawów wodnych itp. Łącznie
w województwie podkarpackim fundusz
przekaże dla OSP ponad 3,5 mln zł dofinansowania.

Obchody 600-lecia Bzianki

gorz Wołczański przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pitrus oraz radni, członkowie
Komitetu Organizacyjnego, złożyli wiązanki
kwiatów oddając hołd pomordowanym.
Przed Domem Ludowym odprawiona
została msza święta polowa koncelebrowana przez proboszcza parafii Trześniów
ks. Witolda Szmyda, który w swojej homilii nawiązał do historii miejscowości.
Po nabożeństwie głos zabrali zaproszeni
goście. Jednym z ważniejszych punktów
było uhonorowanie najstarszych mieszkańców Bzianki – Marii Polańskiej urodzonej
w 1923 r. i Baltazara Wójcika urodzonego
w 1928 r. Spotkanie było także okazją do
wręczenia pamiątkowych grawertonów
osobom zasłużonym dla gminy.
Z okazji 600-lecia Bzianki wydano książkę autorstwa Zbigniewa Brzozowskiego,
który podczas obchodów wygłosił prelekcję
przypominając najważniejsze wydarzenia
z dziejów wsi.
Jubileuszowe obchody zakończył występ
artystyczny uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bziance. Wręczono także nagrody
laureatom konkursu na najciekawszą pocztówkę pt. „Moja miejscowość”.
Uroczystości towarzyszyły poczty sztandarowe oraz Orkiestra Dęta działająca przy
GOK w Rymanowie.

J

ubileuszowe obchody rozpoczęły się na placu przed remizą OSP
w Bziance. Na obelisku upamiętniającym 100-lecie niepodległości odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą
osobom, które straciły życie w wyniku
różnych reparacji.
4

Następnie zaproszeni goście wśród których byli m.in. senator RP Alicja Zając, poseł Piotr Babinetz, przedstawiciel Marszałka
Województwa Podkarpackiego Waldemar
Szumny, starosta krośnieński Jan Pelczar,
władze gminy Rymanów – burmistrz Wojciech Farbaniec, zastępca burmistrza Grze-

Ewa Bukowiecka
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Pożegnanie wakacji w Rudawce rymanowskiej

T

radycyjnie w ostatni weekend sierpnia (23-25.08)
w Rudawce Rymanowskiej odbyła się największa
na Podkarpaciu impreza plenerowa ph. „Pożegnanie wakacji z koniem huculskim”. Jest to przede wszystkim
impreza rolnicza. Właściciele bydła simentalskiego i koni
huculskich mają okazję zaprezentować swoje osiągnięcia
hodowlane. Pożegnanie lata w Rudawce Rymanowskiej
każdego roku przyciąga rzesze turystów z całej Polski.
Tak było i tym razem. Wśród licznie przybyłych gości był
starosta krośnieński Jan Pelczar.
W ramach imprezy odbyły się m.in. regionalny czempionat
konia huculskiego, krajowa wystawa bydła simentalskiego i krajowa wystawa ras rodzimych. Organizatorzy przygotowali także
dla zwiedzających szereg atrakcji m.in. ścieżkę huculską, konkurs
skoków przez przeszkody i zaprzęgi parakonne. Można było posmakować kuchni regionalnej i kupić wyroby rękodzieła artystycznego.
Organizatorem wydarzenia jest Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa.
Ewa Bukowiecka

Pożegnanie lata z DPS w Iwoniczu
29
sierpnia br. bonifraterski Dom Pomocy w Iwoniczu zorganizował przy wsparciu PFRON-u XIV już
Festiwal Zabawy i Rekreacji „Pożegnanie lata”.
Jak co roku, w imprezie uczestniczyło 500 zaproszonych gości, w tym podopieczni z całodobowych i dziennych ośrodków
wsparcia dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych wraz
ze swoimi opiekunami z czterech województw: podkarpackiego,
lubelskiego, małopolskiego i śląskiego, dyrektorzy tychże placówek, władze powiatowe i gminne, goście z zaprzyjaźnionego
ośrodka z Niemiec, mieszkańcy ośrodka ze swoimi rodzinami
oraz wielu przyjaciół iwonickiego Domu. Byli z nami bracia
Bonifratrzy z ośrodków w Prudniku, Konarach, Cieszynie i Łodzi.
Impreza odbywała się w ogrodzie przy dps, gdzie oprócz zaproszonych gości licznie przybyli mieszkańcy Iwonicza i okolicznych miejscowości, w tym wiele dzieci. Powiat Krośnieński
reprezentowali wicestarosta Andrzej Guzik i dyrektor PCPR
Agnieszka Zygarowicz.
Na scenie odbywały się występy niepełnosprawnych artystów, którzy zostali obdarowani prezentami przekazanymi od posła Piotra Babinetza. Poza tym pokazy fitness Latino, prezentacje
służb mundurowych i koncert zespołu Zbóje, a w ogrodzie strefa
gier i zabaw, kolejne już bicie rekordu kilometrów chodem nordic
walking, konkursy edukacyjne, hipoterapia, strzelanie z karabinków, prysznic w wykonaniu strażaków, dmuchane urządzenia
rekreacyjne i Żywa Maskotka. Oprócz tego uczestnicy imprezy
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mogli oglądać wystawę prac osób niepełnosprawnych z różnych
ośrodków. Wieczorem wspólna zabawa taneczna i już po zmroku
pokaz sztucznych ogni.
Celem Festiwalu była promocja osób niepełnosprawnych, ich
możliwości i talentów ale też integracja ze społecznością lokalną i te
cele zostały całkowicie osiągnięte, ogród był wypełniony setkami
radosnych ludzi, którzy razem się bawili, spacerowali, śpiewali, rozmawiali i tańczyli niezależnie czy byli mniej czy bardziej sprawni.
5
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Otwarte Strefy Aktywności (OSA)
J

uż wkrótce w powiecie powstaną
siłownie plenerowe
W powiecie krośnieńskim powstaną dwie Otwarte Strefy Aktywności (OSA).
To miejsca aktywnego spędzania czasu
przeznaczone dla mieszkańców.
OSA powstaną przy Zespole Szkół
w Iwoniczu i Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju
w ramach realizowanego przez samorząd
Powiatu Krośnieńskiego projektu pn. „Budowa 2 Otwartych Stref Aktywności w powiecie krośnieńskim w miejscowościach
Iwonicz, Iwonicz-Zdrój” – w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze Wielopo-

koleniowym – Otwarte Strefy Aktywności
(OSA) Edycja 2019. OSA.
OSA to program Ministerstwa Sportu
i Turystyki. Zakłada dofinansowanie w wysokości 50 procent, pozostała część kwoty
to wkład własny powiatu.
– Dzięki programowi powstaną ogólnodostępne i wielofunkcyjne miejsca do
uprawiania sportu i rekreacji dla całych
rodzin. Z siłowni plenerowych będą mogły
korzystać zarówno osoby starsze, dorośli
jak i dzieci. Budowa OSA umożliwi mieszkańcom spędzanie wolnego czasu w sposób
aktywny i stanie się miejscem integracji
społecznej dla użytkowników w każdym
wieku i o zróżnicowanej sprawności fizycz-

nej. Ponadto lokalizacja w pobliżu szkół będzie alternatywą na pożyteczne spędzanie
wolnego czasu dla uczniów internatu – podkreśla starosta Jan Pelczar.
Zakres prac obejmuje montaż urządzeń
siłowni zewnętrznej, montaż plenerowych
urządzeń do gier, ławek i zagospodarowanie zieleni. W skład wyposażenia siłowni
zewnętrznej wchodzą m.in. orbitrek, narciarz, wyciąg górny, wahadło, wioślarz czy
biegacz.
Wartość inwestycji po przetargu wynosi
82 410 zł, wykonawcą prac jest firma Herkules z Chrzanowa.
Zgodnie z umową prace mają potrwać
do końca września br.

Dofinansowanie do linii autobusowych

O

d września br. Powiat Krośnieński zamierza uruchomić
więcej linii autobusowych dzięki dofinansowaniu ze
środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych
oraz środkom z budżetu Powiatu.
26.08. br. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie
umowę w tej sprawie podpisali wojewoda podkarpacki Ewa Leniart
i starosta krośnieński Jan Pelczar.
Planuje się uruchomić trzy nowe linie. Kwota dopłat z Funduszu,
na okres od września do końca grudnia 2019 r. wyniesie 24 595 zł.
– Od dłuższego czasu władze Powiatu Krośnieńskiego zabiegały
o utworzenie dodatkowych linii autobusowych z myślą o mieszkańcach
oraz uczniach, którzy niejednokrotnie mają problem z dotarciem do
szkół. Jest to szczególnie ważne w czasie zbliżającego się roku szkolnego. Mam nadzieję, że dodatkowe połączenia usprawnią komunikację
w naszym regionie szczególnie na terenach, gdzie do tej pory brakowało
połączeń – mówi starosta Jan Pelczar.

W całym województwie podkarpackim zostanie przywróconych 207 linii autobusowych o łącznej długości prawie 7,5 tys.
kilometrów. Łączna kwota dopłat to prawie 3,3 mln złotych.
Nowymi przewozami autobusowymi zostało objętych 80 gmin
w 11 powiatach województwa podkarpackiego tj. około 900 tys.
mieszkańców.

Powiat wyrównuje różnice między regionami

16

lipca br. w Rzeszowie została
podpisana umowa na realizację przez samorząd powiatowy „Programu wyrównywania różnic
między regionami III”. Umowę zawarto
pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(PFRON) z siedzibą w Warszawie repre-
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zentowanym przez dyrektora Oddziału
Podkarpackiego Macieja Szymańskiego i Małgorzatę Magdoń, a Powiatem
Krośnieńskim reprezentowanym przez
starostę krośnieńskiego Jana Pelczara
i wicestarostę Andrzeja Guzika. O dofinansowanie projektów wystąpił Powiat
Krośnieński.

Ewa Bukowiecka

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji
zawodowej i społecznej ze szczególnym
uwzględnieniem osób zamieszkujących
regiony słabiej rozwinięte gospodarczo
i społecznie.
Projekty złożone przez powiat będą realizowane w dwóch obszarach B i D. Obszar „B” odpowiada za likwidację barier
w urzędach, placówkach edukacyjnych lub
środowiskowych domach samopomocy

Nasz Powiat

w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Dofinansowanie z PFRON w wysokości
5 838,49 zł otrzyma gmina Korczyna, która
przeznaczy je na potrzeby Szkoły Podstawowej w celu dostosowania placówki do
potrzeb jej niepełnosprawnych uczniów.
Z kolei w obszarze „D” dotacja przeznaczona zostanie na likwidację barier trans-

portowych dla Polskiego Stowarzyszenia
na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku. Dzięki dotacji w kwocie 79 200 zł (co
stanowi 6% dofinansowania z PFRON) zostanie zakupiony samochód do transportu
niepełnosprawnych uczestników na zajęcia
wspierająco-aktywizujące.

– Realizacja tych projektów to wyjście
naprzeciw osobom niepełnosprawnym – mówi starosta Jan Pelczar. Powiat Krośnieński
w miarę możliwości podejmuje szereg działań w różnych obszarach życia społecznego,
w tym również obejmujących likwidację barier transportowych, aby umożliwić osobom
niepełnosprawnym korzystanie z różnych
aspektów życia społecznego i zapobiegać ich
całkowitemu wykluczeniu.

Roczna narada dla dyrektorów szkół

27

sierpnia br. odbyła się coroczna narada inaugurująca nowy rok szkolny, organizowana przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty
Małgorzatę Rauch.
W spotkaniu uczestniczyli między innymi dyrektorzy szkół
i placówek prowadzonych przez Powiat Krośnieński. Tradycyjnie w naradzie brał udział wicestarosta krośnieński Andrzej
Guzik. Celem spotkania było omówienie priorytetów polityki
oświatowej państwa na nowy rok szkolny 2019/2020. Małgorzata Rauch szczegółowo omówiła najważniejsze kierunki do
których należą m.in.: profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych, wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, wdrażanie
nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach
podstawowych i ponadpodstawowych, rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów, tworzenie oferty programowej
w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. W swojej prezentacji przedstawiła także główne założenia
Programu wychowawczo-profilaktycznego. Działania zawarte
w programie skierowane są do uczniów i rodziców. Powinny
być przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności lokalnej. Programy wychowawczo-profilaktyczne w każdej szkole
uchwala rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
Tworząc program, szkoła musi brać pod uwagę wartości szczególnie ważne dla całej społeczności, czyli uczniów, rodziców,
nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. Główne
wartości uznawane przez społeczność szkolną to m.in. rodzina, przyjaźń, pomoc innym, wartości patriotyczne i szacunek.
Wicestarosta Andrzej Guzik odnosząc się do omawianych
kwestii podkreśla, że to rodzice mają wyłączne prawo wychowania swoich dzieci w sposób, który jest im bliski. – Rodzice
mają decydujący wpływ na to, jakie wartości są przekazywane młodym ludziom, także na terenie szkoły. Chroni to dzieci
i młodzież przed agresywną polityką środowisk promujących
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treści i zachowania powszechnie uznawane za niemoralne. Uleganie
takiej propagandzie niosłoby ze sobą ryzyko rozbicia społeczeństwa
ukształtowanego na fundamencie tradycyjnych wartości chrześcijańskich. Rolą samorządu jest wspieranie szkół i rodziców w dziele
właściwego wychowania młodego pokolenia.
Pani kurator zachęcała także do tworzenia w szkołach Klubów
Mediatorów Rówieśniczych, które podejmowałyby mediacje w przypadku zaistniałych nieporozumień np. między uczniami lub uczniem,
a nauczycielem. Poinformowała zebranych, że Kuratorium prowadzi
w porozumieniu z dyrektorami szkół akcję powoływania doradców
metodycznych. Docelowo w województwie podkarpackim ma być
powołanych 153 doradców. Już od 1 października br. pierwsi z nich
podejmą swoje obowiązki.
Na zakończenie swojego wystąpienia Podkarpacki Kurator Oświaty życzyła wszystkim zebranym samych sukcesów w nowym roku
szkolnym. Podziękowała także Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego
za zorganizowanie akcji Narodowe Czytanie 2019, które odbędzie
się 7 września w Jedliczu.
Ewa Bukowiecka

7

Nasz Powiat

Turniej o Puchar Starosty
N

afta – Splast Jedlicze zwycięzcą Turnieju o Puchar Starosty
W ostatnią niedzielę lipca
(28.07) na stadionach w Chorkówce rozegrano XXI Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Starosty Krośnieńskiego.
O najwyższe trofeum miało rywalizowało dziesięć drużyn reprezentujących
gminy powiatu krośnieńskiego: LKS Orzeł
Faliszówka, ZKS Nafta Splast Jedlicze,
KS Kotwica Korczyna, LKS Jasiołka Jaśliska, LKS Lubatówka, LKS Orzeł Pustyny,
LUKS Beskid Posada Górna, GKS Zamczysko Odrzykoń, LUKS Partyzant Mal Bud
1 Targowiska, LKS Zorza Łęki Dukielskie.
Niestety drużyna z Jaślisk nie przyjechała
na turniej i dwa mecze w grupie B zakończyły się walkowerem.
Spotkanie oficjalnie otworzył wicestarosta Andrzej Guzik witając zawodników,
trenerów oraz kibiców i przybyłych gości.
Drużyny podzielono na trzy grupy.
Mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym”, a ich zwycięscy spotkali się
w finale. Każdy mecz trwał 2 x 15 minut. Do
gier finałowych awansowały drużyny: KS
Kotwica Korczyna, ZKS Nafta Splast Jedlicze i LKS Zorza Łęki Dukielskie. Mecze finałowe rozgrywane były również w systemie
„każdy z każdym”. Ostatecznie zwyciężyła
drużyna z Jedlicza. Drugie miejsce zajęli piłkarze z Korczyny, natomiast Łęki Dukielskie
uplasowały się na pozycji trzeciej.
Starosta Krośnieński ufundował wszystkim drużynom biorącym udział w turnieju
bony pieniężne. Natomiast zwycięzcy dodatkowo otrzymali puchary, bony pieniężne
i dyplomy, które wręczali: poseł na Sejm
RP Piotr Babinetz, starosta Jan Pelczar, radny powiatu Stanisław Sajdak. wójt gminy
Chorkówka Grzegorz Węgrzynowski, zastępca wójta Chorkówki Tomasz Tłuściak,
zastępca burmistrza gminy Rymanów
Grzegorz Wołczański.
Zamykając turniej starosta Jan Pelczar
podziękował drużynom za przyjęcie zaproszenia, pogratulował wyników i życzył
dalszych sukcesów, zapraszając do udziału
w turnieju za rok. Życzenia i gratulacje
przekazali także poseł Piotr Babinetz i wójt
Chorkówki Grzegorz Węgrzynowski.
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Mecze sędziowali sędziowie z Kolegium
Sędziowskiego OZPN w Krośnie.
Starostwo Powiatowe w Krośnie dziękuje OZPN w Krośnie za oddelegowanie

sędziów do turnieju oraz Samodzielnemu
Publicznemu Pogotowiu Ratunkowemu
w Krośnie za opiekę medyczną.
Ewa Bukowiecka

Nasz Powiat

Święto Wojska Polskiego

Obchody rocznicowe w Krośnie

Z

okazji Święta Wojska Polskiego i 99. rocznicy Zwycięskiej
Bitwy Warszawskiej, 15 sierpnia
br. w Krośnie, odbyły się uroczystości
poświęcone tym rocznicom.
Po mszy świętej polowej w intencji żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej i innych bojach o Niepodległą Ojczyznę odbyła się uroczystość patriotyczna pod
pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Przemówienie wygłosił między innymi poseł Piotr Babinetz, który wspominał postać
Marszałka Józefa Piłsudskiego i wspomagających go generałów Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego i Kazimierza Sosnkowskiego. Zwrócił też uwagę na zaangażowanie
mieszkańców Krosna i powiatu krośnieńskiego w obronę Polski przed bolszewikami.
Przypomniał krośnieńskie rodziny z których członkowie najliczniej walczyli wów-

Obchody upamiętniające
wybuch II wojny światowej

W

Krośnie, 1 września br.,
odbyły się uroczystości
upamiętniające rocznicę
wybuchu II wojny światowej. Obchody
rozpoczęła msza święta w Sanktuarium
św. Jana Pawła II.
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Referat na temat wybuchu wojny i kampanii wrześniowej na ziemi krośnieńskiej
przedstawił poseł Piotr Babinetz. – 1 września Niemcy dokonali trzy naloty na lotniska:
jeden na lotnisko Moderówka i dwa na lotnisko Krosno. Pierwsze dwa tuż po godzinie
5 rano, trzeci około południa. Spowodowały

czas w szeregach Wojska Polskiego m.in.
Guzikowie, Wachalowie, Krukierkowie,
a także bohatera z Kobylan por. Witolda
Sulimirskiego, który poległ w zwycięskiej
szarży przeciw bolszewikom w bitwie pod
Zasławiem na Wołyniu.W uroczystościach
uczestniczył także starosta krośnieński Jan
Pelczar. Obchody zakończył apel poległych
i salwa honorowa.

one, głównie poprzez zaskoczenie, ogromne
straty w samolotach i innym sprzęcie. W Krośnie zniszczeniu uległo około 50 samolotów.
Nalot na Moderówkę spowodował również
śmierć 15 lotników i zniszczenie 30 samolotów. Latem 1939 roku, w miesiącach poprzedzających wybuch II wojny światowej,
w Krośnie miały miejsce liczne wypadki
lotnicze, podejrzewano, że może to być efekt
działań dywersyjnych szpiegów niemieckich.
Dlatego na części grobów lotników daty
śmierci są wcześniejsze niż wrzesień 1939
roku. Na zakończenie uczestnicy spotkania
przeszli na cmentarz komunalny gdzie złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach żołnierzy Wojska Polskiego, Lotników Polskich
i grobie generała Józefa Kwaciszewskiego,
patrona krośnieńskiej Jednostki Strzeleckiej.
Wśród zaproszonych gości byli m.in. posłowie Piotr Babinetz, Stanisław Piotrowicz,
przewodniczący Sejmiku Województwa
Podkarpackiego Jerzy Borcz, wicestarosta
krośnieński Andrzej Guzik, radni powiatu,
władze miasta Krosna, przedstawiciele służb
mundurowych.
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Nasz Powiat

Inwestycje drogowe w powiecie
Dofinansowanie wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

P

owiat Krośnieński złożył wnioski
o dofinansowanie zadań w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych
na lata 2020-2021. Uchwałę w sprawie
realizacji zadań na ostatniej sesji (29.08)
jednogłośnie przyjęli radni powiatu.
Wnioski dotyczą trzech inwestycji:
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2009R
droga przez wieś Klimkówka wraz
z remontem mostu. Wartość zadania

to 3 418 814 zł, wkład własny powiatu
683 800 zł. Realizacja zadania w 2020 r.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1953R
Chorkówka – Żeglce z budową chodnika w miejscowości Chorkówka i Żeglce.
Koszt zadania wyniesie ponad 4 mln zł,
wkład własny powiatu to 801 600 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w roku
2020.
3. Remont drogi powiatowej nr 1962R
Krosno – Głębokie – Czarnorzeki

– Jasienica Rosielna. Wartość zadania
wynosi 7 435 279 zł. Inwestycja będzie
realizowana przez dwa lata. Powiat zabezpieczy na ten cel w roku 2020 kwotę
973 500 zł, a w 2021 r. 517 700 zł.
Łączna wartość zadań przewidzianych do realizacji w ramach FDS to kwota 14 882 008 zł, dofinansowanie stanowi
11 905 408 zł, wkład własny powiatu wyniesie 2 976 600 zł.

Będą kolejne inwestycje drogowe

W

nioski Powiatu Krośnieńskiego zgłoszone do dofinansowania w ramach programu
Funduszu Dróg Samorządowych zostały zaakceptowane przez Premiera
RP. Inwestycje będą realizowane na
przełomie lat 2019-2020. Łączna wartość
zadań, zgłoszonych we wniosku, wyniesie ponad 16 mln zł z czego 12 595 554 zł
stanowi dofinansowanie z rządowego
programu, pozostała część to środki
z budżetu powiatu. Ostateczne wartości zadań określone zostaną po rozstrzygnięciu przetargów.
Prace na odcinkach dróg powiatowych
ruszą początkiem października br.
Zadania, które otrzymały dofinansowanie w ramach FDS to:

– Budowa mostu w km 1 + 238 w ciągu
drogi powiatowej nr 1960R Krosno – Odrzykoń (w miejscu istniejącego mostu w ciągu tej drogi, przeznaczonego do rozbiórki)
z przebudową drogi w m. Odrzykoń. Wartość zadania 5 824 952, kwota dofinansowania wynosi 4 659 961. Realizacja zadania
potrwa do 30.10.2020 r.;
– Poprawa infrastruktury drogowej
w gminie Rymanów poprzez przebudowę
drogi powiatowej nr 2007R Milcza – Besko
oraz przebudowę drogi powiatowej nr 2008
R Wróblik Królewski – Ladzin. Całkowity
koszt inwestycji 7 438 230 zł, dofinansowanie stanowi 5 950 584 zł. Inwestycja zakończy się 30.08.2020 r.;

– Przebudowa drogi powiatowej
nr 1967R Korczyna – Krościenko Wyżne
wraz z budową chodnika w miejscowości
Korczyna (ul. Akacjowa). Wartość całkowita to kwota 707 581 zł, dofinansowanie to
566 064 zł. Prace zakończa się 30.08.2020 r.;
– Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1976 R Krosno – Rogi – Iwonicz wraz
z dojazdem w m. Rogi. Całkowita wartość
zadania to 1 673 000 zł, wnioskowana kwota do dofinansowania wynosi 1 338 400 zł.
Prace mają potrwać do 30.10. 2020 r.;
– Remont drogi powiatowej nr 2113R
Pastwiska – Puławy w m. Puławy. Koszt
zadania to 402 726 zł. Dofinansowanie
wynosi 80 545 zł. Termin zakończenia prac
zaplanowano na 16.12. 2019 r.

Remont drogi w Puławach

26

.08 w Podkarpackim Urzędzie
Wojewódzkim w Rzeszowie
starosta krośnieński Jan Pelczar podpisał umowę o dofinansowaniu
zadania pn. „Remont drogi powiatowej
nr 2115R Puławy przez wieś w km 2+300
– 2+830”. Środki w wysokości 179 623 zł
pochodzą z rezerwy celowej budżetu
państwa i są przeznaczone na remont
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lub odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych
w latach 2010-2015.
– Droga została zniszczona w wyniku
powodzi w 2010 r. Od tej pory nie była
remontowana. Jest to ważny odcinek dla
mieszkańców, rolników, a także dla turystów, którzy licznie odwiedzają te malownicze tereny – podkreśla starosta.

Inwestycja już się rozpoczęła, plac budowy został przekazany wykonawcy, którym
jest Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie. Zakres robót obejmuje m.in. mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy
mieszanką mineralno – asfaltową, wykonanie nawierzchni jezdni, ścięcie i uzupełnienie poboczy oraz oczyszczenie rowów
odwadniających.
Wartość inwestycji wyniesie 224 529 zł.

Nasz Powiat

Przebudowa drogi powiatowej w gminach Miejsce Piastowe i Rymanów

T

rwają intensywne prace związane z przebudową drogi powiatowej nr 1974R Krosno – Targowiska – Wróblik Szlachecki w miejscowościach Targowiska, Widacz i Wróblik Królewski.
Zadanie realizowane przez Powiat Krośnieński jest
kontynuacją wcześniej prowadzonej inwestycji, która
zakończy przebudowę całego ciągu komunikacyjnego od
miasta Krosna do drogi wojewódzkiej nr 887 we Wróbliku
Szlacheckim.
Całkowita wartość inwestycji (wraz z nadzorem inwestorskim) wyniesie 2 659 815,77 zl. Zadanie współfinansowane jest w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych, przy wsparciu Gminy Miejsce Piastowe
w wysokości 318 376 zł.
Wykonawcą prac jest firma STRABAG. Zgodnie z planem inwestycja ma się zakończyć 28 listopada 2019 r.

Trwają prace na ul. Dworskiej w Miejscu Piastowym

P

rzebudowa ulicy Dworskiej
w Miejscu Piastowym, która rozpoczęła się w lipcu br., jest jedną
z ważniejszych i długo oczekiwanych
inwestycji realizowanych przez Powiat
Krośnieński w tej miejscowości. – Od
wielu lat mieszkańcy jak i właściciele
firm funkcjonujących przy ulicy Dworskiej zabiegali o przebudowę tej drogi

i budowę chodnika. Jest to newralgiczny odcinek generujący duży ruch
kołowy i pieszy. Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom lokalnego społeczeństwa i zapewnieniu bezpieczeństwa
użytkownikom drogi Zarząd Powiatu
podjął decyzje o realizacji inwestycji
– podkreśla starosta Jan Pelczar.

Zakres robot obejmuje m.in. przebudowę nawierzchni drogi, remont kanalizacji
deszczowej, budowę chodnika, który Będzie
zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie
zakładów handlowo-usługowych. Wartość
całkowita zadania wyniesie 388 502 zł.
Inwestycja jest finansowana ze środków
budżetu powiatu przy wsparciu gminy
Miejsce Piastowe. Prace maja potrwać do
końca września br.

Modernizacja drogi Jaszczew – Jedlicze

P

onad 1, 743 tys. zł będzie kosztować przebudowa drogi powiatowej nr 1945 R Jaszczew – Jedlicze. Inwestycja zamyka komunikacyjny odcinek dróg powiatowych, od drogi krajowej nr 28 do
drogi powiatowej nr 1847R Szebnie – Jedlicze – Potok
w Jedliczu. Długo oczekiwana przez mieszkańców
gminy inwestycja była możliwa do zrealizowania
dzięki dofinansowaniu z programu Funduszu Dróg
Samorządowych oraz przy wsparciu gminy Jedlicze
w kwocie 348 792 zl.
W ramach prowadzonych prac wykonana zostanie
m.in. przebudowa konstrukcji nawierzchni jezdni, budowa i przebudowa chodników o łącznej długości 802 m,
przebudowa skrzyżowań, budowa zatoki przystankowej,
wykonanie dwóch przejść dla pieszych z aktywnym oznakowaniem oraz oznakowania poziomego i pionowego. Wykonawca firma STRABAG ma czas na przeprowadzenie
inwestycji do 28 listopada 2019 r.
Przedstawiciele Powiatu starosta Jan Pelczar, wicestarosta Andrzej Guzik oraz inspektor nadzoru i przedsta-

wiciel wykonawcy dokonali przeglądu trwających inwestycji w celu
zapoznana się z ich przebiegiem i zakresem wykonanych robót. Była
to także okazja do rozmów z mieszkańcami, którzy zgłaszali swoje
uwagi odnośnie prowadzonych prac.
Ewa Bukowiecka
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Nasz Powiat

Zjazd sołtysów z województwa podkarpackiego

S

połecznik, otwarty na potrzeby
innych, umiejący słuchać, sprawny
organizator, który potrafi aktywizować i motywować mieszkańców do
włączania się w życie wsi. To tylko kilka
cech, jakie powinien mieć dobry sołtys.
W Przybówce 31 sierpnia br. odbyło się
zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Podkarpackiego w którym uczestniczyło ponad sto
osób – sołtysów oraz zaproszonych gości.
Podczas spotkania poruszono kwestie
związane z aktualnymi problemami tego środowiska między innymi dotyczące
zmian w ustawie o samorządzie gminnym,
które dawałyby sołtysom większe uprawnienia odnośnie gospodarowania i decydowania o sprawach wsi oraz finansowania.
Bardzo istotną sprawą są również dodatki
do rent i emerytur dla osób, które pełniły
bądź pełnią funkcję sołtysa. Takie spotkania
są także okazją do wymiany doświadczeń
i dzielenia się spostrzeżeniami oraz problemami z jakimi na co dzień spotykają się
sołtysi w pełnieniu swojej społecznej misji.
Powiat Krośnieński podczas zjazdu reprezentował wicestarosta Andrzej Guzik,

fot. UG Wojaszówka

który skierował wiele życzliwych słów pod
adresem sołtysów. – Nie można wyobrazić
sobie dobrze funkcjonujących społeczności
lokalnych bez zaangażowania sołtysów, którzy swoją pracę traktują w kategorii służby
i misji na rzecz innych ludzi. Taka postawa
zasługuje na najwyższe uznanie i wsparcie.
W imieniu Zarządu Powiatu wszystkim sołtysom życzył sukcesów w pracy, satysfakcji
z pełnionej funkcji i społecznego uznania.

Podczas spotkania wybrano także siedmioosobowy Zarząd Stowarzyszenia. Prezesem na kolejną kadencję został wybrany
ponownie Stanisław Lawera, który pełnił
funkcję sołtysa wsi Tarnowiec przez 24 lata.
Podsumowując ubiegły rok S. Lawera podkreślił, że Podkarpackie Stowarzyszenie jest
jednym z najliczniejszych i najbardziej aktywnym stowarzyszeniem w kraju. Zrzesza
w swoich szeregach około 1000 członków.
W województwie podkarpackim jest 1543
sołtysek i sołtysów.

Nowoczesne przedszkole w Lubatowej

W

Lubatowej w gminie Iwonicz-Zdrój zakończono budowę nowego przedszkola. Powstało ono w miejsce budynku
starej szkoły o dużej wartości historycznej.
Uroczyste otwarcie placówki odbyło się 31 sierpnia
br. Rozpoczęła je msza święta, następnie dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi i poświęcenia budynku.
Wśród zaproszonych gości był starosta krośnieński Jan
Pelczar, który w imieniu władz samorządowych powiatu przekazał władzom gminy serdeczne gratulacje
z okazji oddania do użytku długo oczekiwanej i ważnej
dla lokalnej społeczności placówki. Życzył, aby jak najlepiej służyła najmłodszym mieszkańcom gminy. Przekazał prezenty w postaci zabawek dla przedszkolaków.
Dzięki modernizacji budynku powstało nowoczesne
przedszkole z 6 salami lekcyjnymi. Każda z sal została
wyposażona w oddzielne pomieszczenie na zabawki,
a także oddzielną łazienkę. W przedszkolu znajduje się
także duża stołówka, kuchnia zawierająca nowoczesne
sprzęty oraz aula połączona z wejściem na plac zabaw.
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Przedszkole przygotowane jest na przyjęcie 140 dzieci. Koszt modernizacji
budynku to około 8 milionów. Fundusze pochodziły z budżetu gminy.
Spotkanie zakończyła część artystyczna w wykonaniu dzieci i młodzieży.
Ewa Bukowiecka

Nasz Powiat

„Historia odnaleziona w ziemi”
to tytuł planowanego na dzień 26 września b.r. wydarzenia, które odbędzie się w Muzeum Historycznym – Pałac w Dukli

P

odczas spotkania swoją działalność i dokonania, zaprezentuje
Stowarzyszenie Eksploracyjno
-Historyczne „Galicja”, które powstało
na początku 2015 roku. Stowarzyszenie
zostało założone przez pasjonatów poszukiwań oraz historii.
Odkrywanie lokalnych tajemnic naszego
regionu czy kraju, jest dla nich wyzwaniem,
które zawsze chętnie podejmują. Czego szukają, jak działają, i co udało się im do tej
pory odnaleźć, na te pytania będzie można
usłyszeć odpowiedzi podczas wrześniowego spotkania. Zaprezentowana zostanie
również wystawa zdjęć dokumentujących
najciekawsze akcje i odkrycia „Galicji”, takie jak np. wydobycie niemieckiego bombowca JU-87 w Krościenku Wyżnym czy
odnalezienie buławy z epoki brązu w okolicach Dukli kilka miesięcy wcześniej.

Ponadto odbędzie się wernisaż wystawy czasowej, która swoją tematyką nawiązywać będzie do 80. rocznicy wybuchu
II wojny światowej, wyeksponowane zostaną również artefakty, które są „efektem”
działań „Galicji”. Uzupełniłem tematyki

wystawy będzie prezentacja umundurowania żołnierza polskiego z okresu września
1939 r. w wykonaniu Grupy Rekonstrukcji
Historycznej „San”.
Serdecznie zapraszamy 26 września
(czwartek) godz. 17:00.
informacja Muzeum Historyczne
– Pałac w Dukli

Od Kłajpedy do Salonik

W

sobotę, 7 września br., do miejscowości Rogi w gminie Miejsce Piastowe przyjechały delegacje z krajów połączonych szlakiem Via Carpatia – od Kłajpedy po Saloniki.
Impreza ma międzynarodowy charakter, jej celem jest przybliżenie kultury krajów położonych na trasie Via Carpatia, która
ma połączyć północ Europy z jej południem. Tematem tegorocznej
edycji była Grecja wraz z jej bogactwem kulturalnym, kulinarnym
i artystycznym. Gościem specjalnym wydarzenia był Teo Vafidis
– kucharz i ambasador kultury greckiej w Polsce, który przygotował pokaz kulinarny. Dla Kół Gospodyń Wiejskich przygotowano konkurs na najlepszą potrawę grecką. Wszystkie koła biorące
udział otrzymały nagrody, przyznano też specjalne wyróżnienia,
które otrzymały KGW w Rogach, Widaczu i Łężanach Na scenie
wystąpił grecki zespół Orfeusz oraz 2 + 1.
Podczas imprezy odbył się panel dyskusyjny na temat szlaku Via
Carpatia i szans jakie droga otwiera dla całego regionu, w którym
uczestniczyli zaproszeni goście m.in. wicewojewoda podkarpacki
Lucyna Podhalicz, prof. Uniwersytetu w Salonikach Grigoris Zarotiadis, zastępca dyrektora ds. inwestycji GDDKiA w Rzeszowie
Wiesław Sowa, wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Euroregion
Karpacki Dawid Lasek oraz gospodyni przedsięwzięcia wójt gmi-
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Zespół Orfeusz, fot. Izabela Półchłopek

ny Dorota Chilik. Panel prowadził Marek Cierpiał-Wolan, dyrektor
Urzędu Statystycznego w Rzeszowie.
Ponadto organizatorzy przygotowali szereg atrakcji dla dzieci,
młodzieży i dorosłych. Był kiermasz rękodzieła artystycznego, stoika kulinarne, koncerty, pokazy wojskowe oraz wesołe miasteczko
dla najmłodszych.
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Wrzesień-październik

Nasz Powiat
22 IX –	XX Bieg Górski „Na Górę Cergową” w Dukli

KALENDARZ IMPREZ

28 IX –	VIII Gminna Liga Szachowa o Puchar Burmistrza Dukli
– edycja jesienna w Dukli
28 IX –	Bieg Papieski w Jaśliskach

Kultura

IX

–	Wyścig Górski PRZĄDKI 2019 w Korczynie

Wrzesień

IX

–	XXI Zlot Samochodów Terenowych 4x4 Czarnorzeki – Korczyna

1 IX –	Dożynki Gminne w Dukli

IX

–	Bieg pod Prządki Czarnorzeki – Korczyna

1 IX –	KARTOFLISKO – Święto Pieczonego Ziemniaka w Widaczu

Październik

7 IX –	Narodowe Czytanie w LO Jedlicze

5 X –	Wojewódzkie Zawody w Biegach na Nartorolkach w Jedliczu

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

7 IX –	Narodowe Czytanie w Rymanowie-Zdroju

15 X –	Podsumowanie Szkolnego Roku Sportowego 2018/2019
w Iwoniczu

8 IX –	Dożynki Gminne w Rogach
8 IX –	Koncert Dworski w Dworze w Jaszczwi

26 X –	VIII Gminna Liga Szachowa o Puchar Burmistrza Dukli
– edycja jesienna w Dukli

8 IX –	Rozaliada we Wrocance
28 IX –	IX Gosposiada Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Dukla w Dukli

X

28 IX –	„Zachować dla Przyszłych Pokoleń” Biesiada Folklorystyczna w Łękach Dukielskich

–	Między klasowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora
Szkoły w ZSGH Iwonicz-Zdrój

X

–	III Turniej Towarzyski w Akrobatyce Sportowej
– Ustrobna 2019

X

–	Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Gminy Rymanów dla Seniorów w Sieniawie

X

–	Mini Mistrzostwa w Piłce Nożnej dla Roczników 2009-2010
w Sieniawie

X

–	Łemkowyna Ultra Trial – Bieg Terenowy w Iwoniczu-Zdroju

X

–	X Zawody Strzeleckie dla osób po transplantacji w LO Jedlicze

IX

–	VI Gminne Święto Pieczonego Ziemniaka i Dyni w gminie
Wojaszówka

IX

–	Festiwal Ziemniaka, Cebuli i Nalewki w Iwoniczu-Zdroju

IX

–	Pożegnanie Lata w Iwoniczu-Zdroju

IX

–	Święto Drzewa w Pietruszej Woli

IX, X –	Wystawa „W 80. Rocznicę wybuchu II wojny światowej”
w Dukli

Edukacja Zdrowotna

Październik

Wrzesień

5 X –	Obchody 75 Rocznicy Operacji Karpacko-Dukielskiej w Dukli
5 X –	Dzień Seniora w Jaśliskach

IX

6 X –	Potyczki Kulinarne w Dworze w Jaszczwi
6 X –	Biesiada Zaleska w Zalesiu

Październik

10 X –	Święto Drzewa w Krościenku Wyżnym

X

10 X –	Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej
w ZS w Iwoniczu

–	Obchody Państwowego Dnia Ratownictwa Medycznego

Turystyka

18 X –	Gminne Eliminacje do Powiatowego Konkursu Polskiej
Pieśni Patriotycznej w Dukli

Wrzesień

19 X –	XIV Biesiada Kół Gospodyń Wiejskich w Kopytowej

20 IX –	XLIX Ogólnopolski Dukielski Zlot Turystów (Zawadka
Rymanowska – Piotruś – Stasina)

20 X –	Biesiada Kół Gospodyń Wiejskich w Milczy
25 X –	Gminny Konkurs Inscenizacji Wiersza i Prozy w Dukli

26-29 IX

29-30 X –	Konkurs Poezji Współczesnej autorstwa Bronisławy Betlej
w Jedliczu

IX

30 X –	XIII Powiatowy Konkurs Polskiej Pieśni Patriotycznej
w Rymanowie
X

–	XLII Wojewódzki Zlot Młodzieży PTSM w Bieszczadach
– Lesko

27 IX –	XXVIII Młodzieżowy Rajd „Poznajemy Bieszczady” (Nasiczne – Wołosate – Tarnica – Muczne)

30 X –	10-lecie Przedszkola w Krościenku Wyżnym

–	Rajd im. Janiny Głowackiej, Otrzęsiny Klas Pierwszych
w ZSGH Iwonicz-Zdrój

Październik

–	Gminne Eliminacje do Powiatowego Konkursu Polskiej
Pieśni Patriotycznej w Iwoniczu-Zdroju

3-4 X –	XXIII Wojewódzki Jesienny Rajd Szkół Ponadgimnazjalnych – Bieszczady Jabłonki

X

–	Eliminacje Gminne Powiatowego Konkursu Polskiej Pieśni
Patriotycznej w Chorkówce

X

–	Eliminacje Gminne do Konkursu Pieśni Patriotycznej
W Ustrobnej

X

–	Konkurs Piosenki „Aleją Gwiazd” w Rymanowie

18 X –	IX Rajd Ekoturystyczny „Pieczonego Ziemniaka” – Besko
– Mymoń – Hrendówka

X

–	Konkurs Recytatorski i Plastyczny „Literatura i Dzieci”
w Rymanowie

18 X –	XIV Rajd „Śladami Jana Pawła II po Ziemi Krośnieńskiej”
– Beskid Niski, Komańcza

X

–	Konkurs Recytatorski i Plastyczny „Literatura i Dzieci”
w Rymanowie

X

–	XIV Międzynarodowy Festiwal ARS MUSICA w Iwoniczu
-Zdroju

X

–	Promocja książki pt. „Dukla w średniowieczu” autorstwa
Joanny Figurskiej-Dudek w Dukli

Wrzesień
19 IX –	Podkarpacka Liga Rowerowa w Formule XC – Finał w Dukli

4.X –	XLVI Młodzieżowy Złaz po Ziemi Krośnieńskiej (Puławy
– Darów)

oprac. Jolanta Przybyła

Sport
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Nasz Powiat

Pierwszy dzwonek w Iwonickim Gastronomiku

W Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju, 2 września,
odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego
roku szkolnego. Po mszy świętej, uczniowie,
nauczyciele oraz zaproszeni goście w asyście
pocztów sztandarowych zebrali się na szkolnym boisku. Minutą ciszy uczczono pamięć
tych, którzy zginęli 1 września 1939 r.
Uczestników powitał dyrektor szkoły Jan
Barsznica, który pogratulował pierwszoklasistom wyboru szkoły, podkreślił że będą
rozwijać ich umiejętności i talenty. Przed-

stawił kierownictwo szkoły i zapewnił, że
zawsze mogą liczyć na wsparcie nauczycieli.
Obecny na uroczystości starosta krośnieński Jan Pelczar życzył nauczycielom satysfakcji z wykonywanej pracy, a uczniom
sukcesów oraz wspaniałych chwil w nowym
roku szkolnym, chęci zdobywania wiedzy
i nowych umiejętności, które zaowocują
spełnieniem planów. Życzył powodzenia
na maturach, podkreślając, że ZSGH jest
jedną z nielicznych placówek, która mobilizuje swoich uczniów do zdawania matury

i egzaminów zawodowych. Starosta przypomniał, że Zarząd Powiatu wspiera uczniów
różnymi działaniami między innymi stypendialnymi. Zauważył także potrzebę budowy hali sportowej przy szkole.
W nowym roku szkolnym naukę w ZSGH rozpocznie 264 uczniów w 14 oddziałach. Utworzono pięć klas pierwszych, najwięcej bo trzy oddziały w technikach, jeden
odział w Branżowej Szkole I stopnia i jeden
szkoły przysposabiającej do pracy.
Ewa Bukowiecka

Nowy rok szkolny w LO w Jedliczu
Młodzież gotowa do nowych wyzwań wypełniła hol Liceum Ogólnokształcącego im.
Marii Konopnickiej w Jedliczu, bo jak wiadomo początek września to koniec wakacji
i rozpoczęcie roku szkolnego. Uroczystość
została zainaugurowana przez panią dyrektor Iwonę Pytel, która szczególnie serdecznie
powitała uczniów klas pierwszych i życzyła
wszystkim wytrwałości, sukcesów, a gronu
pedagogicznemu satysfakcji. Równie ciepłe
słowa skierował do zebranych wicestarosta
Andrzej Guzik, gratulując młodzieży wyboru szkoły, której patronka – Maria Konopnicka jest źródłem inspiracji patriotycznych.
Zapewnił młodzież także o wsparciu przez
organ prowadzący w refundacji dojazdów
i programach stypendialnych.
Wszystkim rozpoczynającym rok szkolny życzymy wielu sukcesów i satysfakcji.
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narodowe czytanie

7

września 2019 roku w klimatycznej atmosferze przypałacowego
parku w Jedliczu odbyło się Narodowe Czytanie pod Patronatem Pary Prezydenckiej. Organizatorami było
Starostwo Powiatowe w Krośnie oraz
Liceum Ogólnokształcące im. Marii
Konopnickiej w Jedliczu, włączając się
w tym samym w ogólnopolską akcję,
której celem jest promocja czytelnictwa i wzmacnianie poczucia narodowej
tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami literatury polskiej.
Narodowe Czytanie zainicjowane zostało w 2012 r. przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i również w tym roku akcję
honorowym patronatem objęła Para Prezydencka RP. Gości powitała dyrektor Iwona
Pytel a następnie Poseł na Sejm RP Piotr
Babinetz odczytał list Prezydenta. Genezę
czytanych nowel przedstawiła uczennica
klasy III – Magdalena Pikuła a scenografię
i uczniów do dramy przygotowała Marta
Górka. W Liceum, które za swoją patronkę ma Marię Konopnicką nie dziwi wybór
nowel do wspólnego czytania. Parlamentarzyści, samorządowcy i uczniowie przypomnieli: „Dym” Marii Konopnickiej oraz
nowelę Elizy Orzeszkowej „Dobra Pani”.
Przy dźwiękach nastrojowej muzyki, w to-

warzystwie niemej dramy przedstawianej
przez uczniów czytali dla zebranych gości:
poseł na Sejm RP Piotr Babinetz, starosta
krośnieński Jan Pelczar, wicestarosta Andrzej Guzik, Radna Sejmiku Wojewódzkiego Joanna Brill, radni Powiatu Krośnieńskiego Andrzej Dziugan, Marcin Józefowicz
i Józefa Winnicka-Sawczuk, dyrektor LO
Iwona Pytel oraz uczniowie.

Na pamiątkę można było opieczętować
prywatne egzemplarze książek okolicznościową pieczęcią przekazaną przez Kancelarię Prezydenta RP a także skorzystać ze
słodkiej niespodzianki.
Z pewnością zaprosimy wszystkich chętnych do wspólnego czytania w przyszłym
roku.
Iwona Pytel

Wyścig Kolarski o „Puchar Uzdrowisk Karpackich”
20. edycja Międzynarodowego Wyścigu
Kolarskiego „O Puchar Uzdrowisk Karpackich” przeszła do historii. W niedzielę,
18 sierpnia br. na drogach powiatu krośnieńskiego ścigali się kolarze z polskich
i zagranicznych grup na dystansie 181 km.
Trasa wyścigu ze startem w Jedliczu przebiegała przez miejscowości w powiecie
krośnieńskim: Chlebną, Poręby, Podniebyle, Kopytową, Leśniówkę, Chorkówkę,
Bóbrkę, Niżną Łąkę, Wrocankę, Rogi, Iwonicz-Zdrój, Klimkówkę, Rymanów, Królik
Polski, Lubatową, Rogi. Kibice dopisali na
mecie w Rymanowie Zdroju na kolarzy
czekały tłumy pasjonatów tego sportu, turystów i mieszkańców. Wyścig ukończyło
61 kolarzy na 116 startujących.
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