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J

uz po raz drugi Starostwo Powiatowe w Krośnie zorganizowało kulinarno-kulturalne przedsięwzięcie, jakim są Targi Kulinariów, które
odbyły się 25 maja 2014 r. w Iwoniczu.
Impreza została zorganizowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Współorganizatorem był Gminny
Ośrodek Kultury w Iwoniczu-Zdroju.
Otwierając Targi i witając zaproszonych
gości oraz wystawców wicestarosta Andrzej Guzik wyraził wdzięczność dla Kół
Gospodyń Wiejskich, które odpowiedziały
na zaproszenie i podjęły się trudnego dzieła
jakim jest kultywowanie tradycji kulinarnych naszych babć, mam i przekazywanie
ich kolejnym pokoleniom oraz osobom i instytucjom z terenu gminy Iwonicz-Zdrój
za pomoc w organizacji przedsięwzięcia.
Głównym celem imprezy jest promocja
produktów wytwarzanych tradycyjnymi
metodami na terenie powiatu krośnieńskiego, stanowiących element dziedzictwa
kulinarnego naszego regionu.
Wystawcy, którymi byli Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia regionalne i szkoły ponadgimnazjalne kształcące
w zawodach gastronomicznych (Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
w Iwoniczu i Technikum Gastronomiczne
w Iwoniczu-Zdroju), przygotowali stoiska
oraz staropolskie tradycyjne dania.
Dla uczestników Targów organizatorzy
przygotowali dwa konkursy „ Na najsmaczniejszą potrawę” i „Na najładniejsze stoisko”. Do zmagań konkursowych przystąpiło 22 grupy.
Ocenie nie podlegały stoiska i potrawy
przygotowane przez szkoły.
Zarówno serwowane potrawy, jak
i wystrój stoisk zachwycały bogactwem
smaków, aromatów, kunsztem wykonania
i ekspozycją nawiązującą do tradycji.
Wystawców oceniało profesjonalne jury
w składzie: Agata Pucykowicz – etnograf,
autorytet w dziedzinie kultury ludowej,
Bogdan Zimny – restaurator z Dukli, kucharz, Jerzy Jakieła, szef kuchni „Energetyk”
w Iwoniczu Zdroju.
Komisja oceniała cztery konkursowe
potrawy, których głównymi składnikami
były: grzyby, groch, cebula i kapusta. Jury spróbowało łącznie 80 dań, zwracając
uwagę na smak, technikę wykonania, dobór
przypraw i zastosowanie tradycyjnych re3 (40) V/VI 2014

ceptur. Przy ocenie stoisk jurorzy kierowali
się ogólnym wrażeniem estetycznym, wykorzystaniem elementów użytkowych dawnej sztuki kulinarnej, wystawą rękodzieła.
Po przeglądzie komisji, wszystkie potrawy
mogła degustować publiczność. A była to
prawdziwa uczta, nawet dla najbardziej
wybrednych smakoszy. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Na stołach królowały:
zupy cebulowa, grochowa, żur staropolski,
kwaśnica, z soczewicy, gołąbki z rozmaitym
nadzieniem, pierogi z grochem i orzechami,
bigos, pierogi z pieca, watruszki z cebulą,
sałatki cebulowe i inne. W sumie wydano
2200 porcji dla osób, które odwiedziły naszą imprezę. Szacujemy, że stoiska targowe
odwiedziło około 2000 osób.
Jak przyznała Agata Pucykowicz, jury
podczas oceny stoisk pilnie przyglądali się
nowościom i wysoko ocenili te potrawy,
które były przypisane do poszczególnych
miejscowości i wykonane były bez zbędnych dodatków i sztucznych przypraw.
Zdaniem znanej propagatorki kultury ludowej, należy łączyć nowoczesność w kulturze z tradycją.
Po rozstrzygnięciu konkursu i ogłoszeniu
wyników wszyscy uczestnicy otrzymali podziękowania za udział i nagrody, które wręczali wystawcom przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Krężałek, starosta krośnieński
Jan Juszczak, wicestarosta Andrzej Guzik,
etatowy członek zarządu Powiatu Jan Pelczar, burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój Paweł
Pernal i zastępca burmistrza Wiesław Polek.
Targi Kulinariów to także wydarzenie
o charakterze kulturalnym. Organizatorzy
zadbali o oprawę muzyczną. Przez cały czas
trwania imprezy występowały regionalne
kapele ludowe, zespoły śpiewacze i obrzędowe oraz zespoły młodzieżowe, m.in. Orkiestra Dęta z Iwonicza, „Mali Lubatowianie”,
„Młodzi Lubatowianie”, „Lubatowianie”,
„Równianie”, „Szarotki – Duklanie”, „Mali
Rogowice”, „Przybowianki”, „Kombornia”,
„Rymanowianie”, „Krościeniacy”, zespół
„Stave” i „DECK – 7”.
Odwiedzający Targi mieli także okazję
zakupić tradycyjne lokalne produkty jak
miody czy pieczywo. Ciekawostką było
stoisko z przyprawami ze wszystkich stron
świata. Organizatorzy nie zapomnieli
również o najmłodszych dla których przygotowali konkursy łucznicze, paintball
i strzeleckie. Pozostali uczestnicy mogli
wziąć udział w konkursie „Bezpieczeństwo
i higiena pracy w gospodarstwie rolnym”,

zorganizowanym przez KRUS placówki terenowe w Jaśle i Krośnie.
Nagrody dodatkowe dla wystawców
w postaci drobnego sprzętu kuchennego
ufundowała firma Nestle oddział Krosno.
Ponadto w dwóch konkursach w ramach
projektu jury przyznało 12 nagród, a dla
pozostałych uczestników nagrody specjalne
ufundował Starosta Krośnieński.
Niespodzianką dla wszystkich był przejazd i prezentacja Klubu Motocyklowego
„Sherwood Riders” z Jedlicza i motocykliści
z Iwonicza.
Targi Kulinariów oficjalnie zakończył
starosta Jan Juszczak, dziękując wszystkim
za wspaniałą atmosferę, wszystkim mieszkańcom i wystawcom, wyraził nadzieję, iż
kolejna edycja imprezy odbędzie się ponownie w gościnnym Iwoniczu.

Wyniki konkursów:
„Na najsmaczniejszą potrawę”
I m. „Pierogi z kapustą” – KGW Chorkówka
II m. „ Kotlety z grochu” – KGW Czarnorzeki
III m. „Grzyby w bułce” – K
 GW Królik
Polski
Wyróżnienia:
„Żurek z grzybami” – KGW Miejsce Piastowe,
„Torcik mięsno-grzybowy” – sołectwo
Iwonicz,
„Zupa cebulowa” – KGW Równe
„Na najładniejsze stoisko”
I m. – KGW Bajdy
II m. – KGW Barwinek
III m. – KGW Piotrówka
Wyróżnienia:
KGW Głębokie,
KGW Pustyny,
KGW Zalesie
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Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie zaprasza osoby bezrobotne
do udziału w organizowanych w III kwartale 2014 roku poradach grupowych
„Poznaj swoje kompetencje i możliwości zawodowe”
Zajęcia w terminie: 03.07.2014 – 04.07.2014,
w godzinach: 10.00-13.00
Sala Informacji Zawodowej, pok. 325.

Porada z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych, przeznaczona dla klientów z ustalonym II profilem pomocy,
planujących podnieść poziom swoich umiejętności zawodowych poprzez udział w szkoleniach, działalność gospodarczą, wolontariat.

„Motywacja do zmiany warunkiem sukcesu
zawodowego – dlaczego mi się nie chce?”
Zajęcia w terminie: 14.07.2014 – 15.07.2014,
w godzinach: 10.00-13.00
Sala Informacji Zawodowej, pok. 325.

Porada przeznaczona dla klientów z ustalonym II profilem
pomocy, mających problem z motywacją.

„Świadczenia przedemerytalne”
Zajęcia w terminie: 22.07.2014,
w godzinach: 09.00-10.00
Sala Informacji Zawodowej, pok. 325.

Porada z udziałem pracownika ZUS, przeznaczona dla osób
spełniających warunki przejścia na świadczenie przedemerytalne.

„Powrót na rynek pracy – oczekiwania rynku pracy
a moje możliwości – bilans”
Zajęcia w terminie: 12.08.2014 – 13.08.2014,
w godzinach: 09.00-12.00
Sala Informacji Zawodowej, pok. 325.

Porada przeznaczona dla klientów z ustalonym II profilem
pomocy, wracających na rynek pracy po okresie urlopu
wychowawczego, rencie, wyjeździe za granicę, itp.

„Pierwszy raz szukam pracy – warunki sukcesu
na rynku pracy”
Zajęcia w terminie: 19.08.2014 – 20.08.2014,
w godzinach: 09.00-12.00
Sala Informacji Zawodowej, pok. 325.

Porada dla klientów z ustalonym I lub II profilem pomocy,
poszukujących pracy po raz pierwszy.

„Motywacja do zmiany warunkiem sukcesu
zawodowego – dlaczego mi się nie chce?”
Zajęcia w terminie: 02.09.2014 – 03.09.2014,
w godzinach: 09.00-12.00
Sala Informacji Zawodowej, pok. 325.

Porada przeznaczona dla klientów z ustalonym II profilem
pomocy, mających problem z motywacją.

„Świadczenia przedemerytalne”
Zajęcia w terminie: 10.09.2014,
w godzinach: 09.00-10.00
Sala Informacji Zawodowej, pok. 325.

Porada z udziałem pracownika ZUS, przeznaczona dla osób
spełniających warunki przejścia na świadczenie
przedemerytalne.

„Długotrwałe bezrobocie – przyczyna zewnętrzna
czy wewnętrzna? Bilans”
Zajęcia w terminie: 29.09.2014 – 30.09.2014,
w godzinach: 09.00-12.00
Sala Informacji Zawodowej, pok. 325

Porada przeznaczona dla klientów z ustalonym II profilem
pomocy – długotrwale bezrobotnych

I nformacja
Osoby starające się o pracę w służbach mundurowych (wojsko, policja, straż pożarna), mogą uczestniczyć w warsztatach grupowych lub zajęciach indywidualnych, podczas których zostaną objęci testami psychologicznymi i kwestionariuszami pozwalającymi skutecznie przygotować się do wieloetapowej rozmowy kwalifikacyjnej do pracy
w poszczególnych służbach. Bliższe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w pok. 330.
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Most w Jedliczu zamknięty
O

d 2 czerwca most w Jedliczu nad
rzeką Jasiołką został wyłączony z ruchu. Planowany objazd
będzie skierowany przez miejscowości
Żarnowiec i Długie.
Nie tylko kierowców, ale i pieszych czekają utrudnienia. W celu zapewnienia bezpiecznego przejścia, zamontowana zostanie
tymczasowa kładka dla pieszych obok remontowanego obiektu.
Przebudowa drewnianego mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Szebnie
– Tarnowiec – Jedlicze – Potok jest jedną
z największych inwestycji zaplanowanych
do realizacji w mijającej kadencji. Od wielu
lat Zarząd Powiatu czynił starania o pozyskanie środków na jego modernizację. Nie
było to łatwe z uwagi na rozmiar i koszt
zadania. Blisko rok trwało kompletowanie
dokumentacji technicznej wraz ze stosownymi pozwoleniami wodno-prawnymi

i uzyskaniem decyzji środowiskowej. W tegorocznym budżecie zabezpieczona została
odpowiednia kwota na sfinansowanie tej
inwestycji, dzięki temu prace związane
z przebudową obiektu mogły rozpocząć
się już w maju.
Zakres robót obejmuje między innymi:
całkowitą rozbiórkę przęseł mostu, przebudowę obiektu wraz z dojazdami, wymianę
pomostu drewnianego na nowy stalowo
– betonowy, poszerzenie korpusu drogowego, umocnienie koryta rzeki, budowę
kanalizacji deszczowej i rowów.
– Wszystkich mieszkańców i użytkowników remontowanej drogi przepraszamy
za czasowe utrudnienia, prosimy o wyrozumiałość, zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na aktualnie obowiązujące
zmiany w organizacji ruchu – mówi starosta krośnieński Jan Juszczak.

Po przebudowie zmienią się parametry
techniczne obiektu. Zwiększona zostanie
nośność z 6 do 30 ton, zmianie ulegnie szerokość z 7,28 m do 11,68 m. Nieznacznie
zwiększy się także długość z 87 m do 87,37 m.
Jest to bardzo ważny ciąg komunikacyjny, który łączy dwie gminy Jedlicze
i Tarnowiec oraz dwa powiaty krośnieński
i jasielski.
Koszt inwestycji wyniesie ponad 4 mln
394 tys. zł, przewidywane dofinansowanie
z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie
2 mln 538 tys. zł.
Wykonawcą prac wyłonionym w drodze przetargu jest Budownictwo Komunikacyjne Walenty Kuśnierz z Nowego Sącza.
Zakończenie inwestycji planowane jest na
15 grudnia 2014 r.
Ewa Bukowiecka

Przebudowa drogi kobylany – Wietrzno

D

obiegają końca prace związane
z przebudową drogi powiatowej
nr 1992R Kobylany – Wietrzno.
Na długości blisko 4 kilometrów położono nową nawierzchnię, na całej szerokości jezdni. W chwili obecnej trwają

roboty wykończeniowe polegające na
wzmacnianiu poboczy i oczyszczaniu
rowów odwadniających.
Wartość zadania zamknęła się w kwocie
ponad 1 mln 353 tys. zł, z czego 910 tys. zł
dofinansowało Ministerstwo Administracji

i Cyfryzacji w ramach usuwania skutków
klęsk żywiołowych.
Wykonawca prac jest Rejon Budowy
Dróg i Mostów w Krośnie.
Zakończenie inwestycji zaplanowano na
30 czerwca br.
Ewa Bukowiecka
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Powiat stawia na kształcenie zawodowe

P

owiat Krośnieński w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem
Pracy w Rzeszowie od dwóch
lat realizuje projekt pn. „Podkarpacie
stawia na zawodowców”, złożony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wsparciem objęte zostały szkoły prowadzące kształcenie zawodowe: Zespół Szkół
im. Armii Krajowej w Jedliczu, Zespół
Szkół w Iwoniczu i Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju.
Projekt szczególnie ukierunkowany jest
na uczniów i nauczycieli. W placówkach
realizowane są dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Do tej pory z kursów
i szkoleń skorzystało 560 uczennic i uczniów.
Z kolei nauczyciele korzystają z atrakcyjnych form doskonalenia zawodowego.
Dzięki oszczędnościom poprzetargowym
w projekcie pojawiła się możliwość zorganizowania dodatkowych kursów, które zostaną przeprowadzone w ZS w Iwoniczu.

Będą to kursy spawania i obsługi wózków
widłowych dla 40 uczniów.
Dodatkowym atutem jest współpraca
szkół z pracodawcami i instytucjami służąca podnoszeniu kwalifikacji zawodowych
uczestników. W chwili obecnej rozpoczynamy rekrutację do kolejnych wakacyjnych
staży. Podczas minionych wakacji aż 127
uczniów skorzystało z tej formy zatrudnienia. Dzięki temu mogli zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe, poznać środowisko
swojego zawodu i otrzymać wynagrodzenie
za pracę w formie stypendium stażowego.
– Dzięki udziałowi w projekcie szkoły
na bieżąco są wyposażane w nowoczesny,
specjalistyczny sprzęt, materiały dydaktyczne, programy i narzędzia efektywnego
zarządzania placówką oświatową, które
przyczynią się do poprawy jakości kształcenia. Projekt ten jest wielką szansą przede
wszystkim dla uczniów pragnących poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejętności zawodowe – podkreśla wicestarosta
Andrzej Guzik.

We wszystkich szkołach powstały nowe
lub zmodernizowano już istniejące pracownie zawodowe. W tym tygodniu taką
nowoczesną pracownię elektromechaniczną samochodową, do nauki w zawodach
technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik i mechanik pojazdów samochodowych utworzono
w ZS w Jedliczu. Całkowita wartość projektu wynosi 2.870.406 zł, z czego dofinansowanie to kwota ponad 2.479.889 zł. Projekt
będzie realizowany do czerwca 2015 r.
Ewa Bukowiecka

Jadło i zabytki – pomysł na skuteczną promocję

W

ydane przez Starostwo Powiatowe w Krośnie książki-przewodniki mają za cel
przybliżyć turystom polskim i słowackim przyrodniczych oraz zabytkowych
„skarbów”, które znajdują się na terenie powiatu krośnieńskiego.
I po lekturze książek można powiedzieć,
że po raz pierwszy w takiej skali zaprezentowano gminy powiatu od strony ich historii, zabytków, natury i… kuchni.
Pierwsza publikacja – „Jadło przepisy
kulinarne pogranicza polsko-słowackiego”
– zawiera 300 recept jak uwarzyć i upiec
wspaniałe potrawy z tego obszaru. Kolejna
książka to „Przewodnik kulinarno-krajoznawczy po pograniczu polsko-słowackim”.
I tu znów idea skuteczna – prezentacja
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zabytków sztuki i dzieł przyrody po obu
stronach granicy. W przypadku powiatu
krośnieńskiego obiekty pogrupowane są
gminami, każda wieś i miasteczko mają
lokalizacyjną mapkę, dzięki czemu łatwo
zlokalizować je na szlaku turystycznym.
Okres czyli powiat Svidnik po słowackiej
stronie podobnie zaprezentowano poprzez
zabytki – z tym, że w układzie leksykalnym,
według alfabetu. Dla wygody turystów
dodano jeszcze sporo ciekawych obiektów
w jego najbliższym otoczeniu.
Całość zilustrowana jest setkami zdjęć.
Cóż, takiego wydawnictwa jeszcze powiat
krośnieński nie miał. I jak to ujął w przedmowie starosta Jan Juszczak:
Specjaliści od marketingu podkreślają
wielką wagę, jaką należy przykładać do

promocji turystycznej terytorium, mówią
o potrzebie wykorzystania całokształtu posiadanych zasobów, stworzeniu właściwej
marki miejsca. W sposób bezapelacyjny
udowadniamy, poprzez właśnie tę lekturę,
że wizerunek Powiatu Krośnieńskiego jest
stabilny mocą jego dziedzictwa kultury.
A książka ta jest odpowiednim sposobem
komunikacji i promocji. Lokalną tradycję
można przekuć w promocyjny sukces mierzony liczbą zadowolonych turystów. Ten
pierwszy przewodnik po Powiecie Krośnieńskim sygnalizuje najważniejsze zjawiska.
I skutecznie udowadnia, że potrafimy promować się ze smakiem.
Wydawnictwa powstały dzięki realizacji
projektu „Smaki pogranicza: Polsko-Słowacka wymiana doświadczeń w dziedzinie turystyki kulinarno-krajoznawczej”.

Nasz Powiat

Dzień Działacza Kultury

L

udzie kultury, działacze, twórcy
ludowi spotkali się 22 maja, w sali
teatralno-kinowej przy Ośrodku
Kultury w Dukli, z okazji swojego święta.

Powiatowy Dzień Działacza Kultury organizowany jest by uhonorować i pokazać
animatorów, lokalnych artystów, którzy
swoją pracą, pasją i zaangażowaniem upiększają nam codzienne życie, promują tradycje
i kulturę regionu, dla których dbałość o dziedzictwo kulturowe jest sposobem na życie.
Przybyłych gości, wśród których znaleźli się m.in. posłowie RP Piotr Babinetz
i Stanisław Piotrowicz, władze samorządowe Powiatu Krośnieńskiego z przewodniczącym Rady Andrzejem Krężałkiem
i starostą Janem Juszczakiem, wójtowie,
burmistrzowie, radni, dyrektorzy GOK-ów,
przewodniczący i prezesi organizacji pozarządowych, przywitał Zespół Śpiewaczo
-Obrzędowy „Szarotki – Duklanie”.
Dzień Działacza Kultury, to tradycyjnie już okazja do przyznania odznaczeń,
dyplomów i ciepłych słów najbardziej zasłużonym. Specjalne nagrody za wybitne
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i odnowy kultury
przyznał Starosta Krośnieński. Nagrody te
wręczane są od kilku lat, w tym roku przyznano ich aż dziewięć. Uhonorowani zostali:
Ewa Kaczmarska-Więckowska, Stanisław
Zajdel, Jan Stachyrak, Orkiestra Dęta OSP
z Odrzykonia, Chór „Cantate” z Iwonicza,
Zespół Obrzędowy „Rymanowianie”, Zespół Śpiewaczy „Seniorzy” ze Świerzowej
Polskiej, Zespół Śpiewaczy „Jarzębina”
z Piotrówki. Nagrodę za całokształt działalności na rzecz kultury na wniosek Powiato3 (40) V/VI 2014

wej Rady Organizacji Pozarządowych otrzymało Stowarzyszenie Miłośników Wsi Rogi.
Po raz trzeci, w dowód uznania za
współpracę z Powiatem Krośnieńskim
w dziedzinie kultury, starosta Jan Juszczak
wręczył pamiątkową statuetkę z wizerunkiem Patrona Powiatu św. Józefa Sebastiana
Pelczara, Bartłomiejowi Bykowskiemu, dyrektorowi GOK w Iwoniczu-Zdroju.
W tym roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał cztery odznaki
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”, które
otrzymali: Stanisław Zajdel – cymbalista
i akordeonista, Tadeusz Kiełbasiński – badacz i propagator kultury łemkowskiej,
Jan Gajda – rzeźbiarz, Maciej Filar – kapelmistrz orkiestry, założyciel zespołu muzycznego Song.
Podsumowując spotkanie starosta Jan
Juszczak złożył gratulacje i podziękował
wszystkim wyróżnionym i odznaczonym
za pracę i zaangażowanie na rzecz upowszechniania kultury. –Bardzo się cieszę,
że po raz kolejny spotykamy się na majowym Powiatowym Święcie – Waszym Święcie. Szanowni Państwo, to jest nasze życie.
To jest piękne życie, przejaw tego co człowiek nosi w sercu, w uczuciach i dobrych
intencjach. Dlatego podtrzymujemy te spotkania – mówił w swoim wystąpieniu. Za
ten dzień, za Waszą obecność i za wspólne
bycie razem, dziękuję. I pozostaję w głębokim przekonaniu, że nie będziemy ustawać
w promowaniu naszej lokalnej kultury. Bo
bez niej życie nasze byłoby jałowe. Dzięki
Państwu staje się atrakcyjne i ale również
nam samorządowcom, działaczom kultu-

ry pozwala pochwalić się Wami, i często to
czynimy – podkreślił starosta.
W imieniu nagrodzonych i odznaczonych słowa podziękowania, za zauważenie
i wyróżnienie, organizatorom uroczystości
przekazała Ewa Kaczmarska-Więckowska
Maria Przybylska, poetka z Rymanowa
zadedykowała wszystkim ludziom kultury
w dniu ich święta dwa wiersze ze swojego
ostatniego tomiku
W części artystycznej wystąpili młodzi
i bardzo utalentowani artyści z powiatu
krośnieńskiego: Marlena Rygiel reprezentująca Studio Gama z Miejsca Piastowego,
Aleksandra Dyl, której akompaniował Wojciech Buczyński i Gabriela Lipka uczennica
LO w Jedliczu.
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Powiatowy Dzień Matki

D

zień Matki to jeden z najpiękniejszych dni
w roku. W tym dniu dziękujemy naszym mamom
za miłość, troskę, cierpliwość i za najcenniejszy dar jakim nas obdarzyły – dar życia.
Już po raz drugi Powiat Krośnieński wspólnie ze Stowarzyszeniem „Troska o Twoją Przyszłość” działającym
w Potoku zorganizowali uroczystość, by w sposób symboliczny wyróżnić przedstawicielki matek ze wszystkich
gmin powiatu krośnieńskiego.
Na spotkanie, które odbyło się 24 maja w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu, zaproszono blisko sto mam.
Listy gratulacyjne z najlepszymi życzeniami oraz kwiaty
przekazali obecnym mamom: przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Krężałek, wiceprzewodniczący Kazimierz
Krężałek, starosta krośnieński Jan Juszczak, wicestarosta
Andrzej Guzik, etatowy członek Zarządu Jan Pelczar, członek Zarządu Marian Pelczar.
Wyjątkowe święto zasługuje na specjalną oprawę artystyczną. Stowarzyszenie „Troska o Twoją Przyszłość”
pod kierunkiem Lidii Lipki przygotowało laurkę słowno
– muzyczną, uroczysty koncert, w którym zaprezentowali
się zdolni wykonawcy z terenu powiatu m.in. mali artyści
z przedszkola w Bajdach oraz ze szkoły podstawowej w Wojaszówce, zespół „Stave” działający przy Stowarzyszeniu
„Troska o Twoją Przyszłość”, Ania Borkowska, Dominika
Twardzik, Patrycja Filus, Gabriela Lipka, Aleksandra Lidwin.
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Koncert uświetnił swoim występem Zbigniew Mięsowicz, mistrz
harmonijki ustnej.
O miłości i szczególnej więzi łączącej każdego z matką mówił starosta
Jan Juszczak. – Za ten dzień, za Waszą obecność z całego serca dziękuję.
Chciałbym w swoim imieniu oraz Zarządu i Rady Powiatu złożyć najlepsze życzenia, aby Dzień Matki był tylko zwieńczeniem tych pozostałych
dni w roku pod względem miłości i szacunku do Was. Życzę, aby Wam na
co dzień towarzyszyła miłość i nadzieja, że życie może być piękne, mimo
występujących trudności i problemów. Niech Wasze życie będzie usłane
miłością, życzliwością i dobrymi sercami na każdy dzień.
Ewa Bukowiecka

Nasz Powiat
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Konkurs profilaktyczny dla najmłodszych

„M

amo, tato… nie pal” to
tytuł szóstej już edycji
powiatowego konkursu
plastycznego adresowanego do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu krośnieńskiego
i miasta Krosna.
Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbyło się 29 maja w Szkole Podstawowej w Wojaszówce
z udziałem zaproszonych gości: wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Turystyki, radny powiatu Andrzej
Dziugan, przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krośnie,
nauczycieli, rodziców oraz gospodarzy
z dyrektor szkoły Ewą Górską.
Ideą przedsięwzięcia, organizowanego wspólnie przez Starostwo Powiatowe
w Krośnie i krośnieński Sanepid, jest promocja zdrowego, wolnego od nałogów stylu

życia, uświadamianie dzieciom i rodzicom
jakie negatywne skutki niesie za sobą palenie tytoniu oraz kształtowanie już od najmłodszych lat postawy odpowiedzialności
za zdrowie własne i najbliższych.
Swoistym przesłaniem, wprowadzającym
do tematu była część artystyczna w wykonaniu zespołu szkolnego „Wesołe nutki”, pod
kierunkiem Elizy Kłapkowskiej-Szuby.
Na konkurs, który z roku na rok cieszy
się coraz większą popularnością, wpłynęło
101 prac, wyłonionych z eliminacji szkolnych, z których każda placówka mogła
wysłać maksymalnie trzy prace. Tak liczny udział dzieci i młodzieży bardzo cieszy
organizatorów ze względu na ważną problematykę profilaktyki antynikotynowej.
Jury dokonało przeglądu i oceny wszystkich prac przyznając równorzędne nagrody
w trzech kategoriach wiekowych.

Laureaci konkursu:
Przedszkolaki: Maja Rogala (Świerzowa
Polska), Piotr Fiałkiewicz (Chorkówka),
Nadia Szmyd (Krościenko Wyżne), Magdalena Drozd (Miejsce Piastowe), Hubert
Michalski (Krosno)
Szkoły Podstawowe kl. I–III: Dominika
Wiśniowska (Łęki Strzyżowskie), Jan Syrek (Wojaszówka), Weronika Kosiba (Wojaszówka), Wiktoria Feruś (Odrzykoń),
Wioletta Sysoł (Piotrówka)
Szkoły Podstawowe kl. IV–VI: Mateusz
Patlewicz (Jaśliska), Sabina Penar (Klimkówka), Julia Bożek (Potok), Wiktoria Dudek (Odrzykoń), Patryk Syrek (Piotrówka).
Zwycięzcom atrakcyjne nagrody rzeczowe
i pamiątkowe dyplomy wręczali radny powiatu Andrzej Dziugan i kierownik Sekcji
Higieny Dzieci Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krośnie
Katarzyna Cetnarska.
Ewa Bukowiecka

„Żyj zdrowo i kolorowo”

J

uż po raz trzeci Starostwo Powiatowe w Krośnie wspólnie z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych,
których organem prowadzącym jest Powiat Krośnieński, zorganizowało Piknik
Artystyczny „Żyj zdrowo i kolorowo”.
10

Ideą imprezy, która jest adresowana do
gimnazjalistów i uczniów szkół średnich,
jest promowanie rodzinnych wartości, dobrych wzorców oraz zdrowego stylu życia. Piknik stanowi doskonałe połączenie
zabawy z nauką i z roku na rok cieszy się

coraz większym zainteresowaniem, czego
dowodem jest udział w tegorocznej edycji
blisko 600 uczestników.
Jednym z dwóch najważniejszych wydarzeń tegorocznej edycji było podsumowanie
konkursu literackiego „Rodzina obywatelska.

Nasz Powiat
Rodzina – wspólnota – samorząd” organizowanego w ramach Narodowego Dnia Życia
i ogłoszenie wyników. Działania te wpisują
się w przyjęty do realizacji Plan Edukacji
Zdrowotnej w Powiecie Krośnieńskim.
Przewodniczący jury Andrzej Szwast
oceniając konkurs podziękował wszystkim,
którzy zdecydowali się na ten trudny temat
i pogratulował obywatelskiej odwagi.
Nagrody laureatom wręczał wicestarosta
Andrzej Guzik.
Od 2010 r. starosta krośnieński Jan Juszczak wspiera uzdolnionych uczniów przyznając stypendia tym, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i sporcie. Powiatowy
Piknik jest okazją do uhonorowania tych
najzdolniejszych i wyróżniających się młodych ludzi. Przekazując listy gratulacyjne
starosta powiedział – Myślę, że ten dzień
zostanie Wam w pamięci i będzie nie tylko
dobrą zabawą, ale wyniesiecie z tego spotkania pewne korzyści i podejmiecie mądre wybory życiowe. Korzystajcie z tego co oferują
nasze szkoły, ponieważ to co zaprezentują
na scenie uczniowie to jest namiastka tego,
co dzieje się w ciągu roku. Bo szkoła to nie
tylko nauka, stres, ale także radosne chwile
– zachęcał starosta. Chciałbym abyście ten
dzisiejszy dzień przeżyli wesoło i aby Wasze przyszłe życie, tak jak hasło dzisiejszej
imprezy, było zdrowe i kolorowe. Starosta
Jan Juszczak przekazał również najlepsze
życzenia i gratulacje wszystkim uczestnikom konkursu literackiego i stypendystom.
Atmosferę dobrej zabawy zapewnili
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z te-

renu powiatu. Na scenie wystąpili: Zespół
Tańca „Krakowiak” z ZS w Iwoniczu, Andżelika i Ada Bocheńskie oraz dziewczęta
ze szkolnego koła teatralno-kabaretowego
z ZS w Jedliczu. Paradną musztrę zaprezentowały uczennice z LO w Jedliczu, a uczniowie z ZS w Iwoniczu przygotowali pokaz
sztuk walki. Wszystkich zachwycił widowiskowy pokaz barmański w wykonaniu
uczniów z ZSGH w Iwoniczu-Zdroju.
Przez cały czas trwania imprezy czynne były stoiska szkół między innymi: ZS
w Iwoniczu, ZS w Jedliczu, LO w Jedliczu
i ZSGH w Iwoniczu-Zdroju, na których
nauczyciele wraz z uczniami prezentowali
ofertę edukacyjną swoich placówek.
Uczniowie mogli także skorzystać z porad pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych z Krosna i Miejsca
Piastowego. Badania prowadzono pod
kątem predyspozycji zawodowych. Mają one na celu umożliwić uczniom lepsze
poznanie siebie i własnych predyspozycji
i zainteresowań, a poprzez to zwiększenie
świadomości i trafności przy podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
Badania cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, wzięło w nich udział około stu
uczniów, którym udzielano również indywidualne porady odnośnie wyboru dalszej
drogi kształcenia.
Wszyscy zainteresowani mogli skorzystać z porad związanych z profilaktyką antynikotynową których udzielali pracownicy
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krośnie. Na miejscu prowadzono

X Wiosenny Rajd Szkół Średnich

info. LO w Jedliczu
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także badania na zawartość tlenku węgla
w wydychanym powietrzu u palaczy.
Zwieńczeniem Pikniku była projekcja
filmu „Niesamowity Spider-Man 2”.

Laureaci konkursu literackiego:
I m. Aneta Klocek – Miejski Zespół Szkół
z Oddziałami Integracyjnymi, Gimnazjum
z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Krośnie
II m. Martyna Gierlicka – Gimnazjum w Jedliczu
III m. Patryk Wojtowicz – Zespół
Szkół w Węglówce, Gimnazjum
w Węglówce

Wyróżnienia
Karolina Stanisławska – Gimnazjum Publiczne w Iwoniczu
Anna Jurczak – Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Krośnie
Magdalena Niemiec – Zespół Szkół Gimnazjum w Węglówce
Andrzej Józefczyk – Miejski Zespół Szkół
z Oddziałami Integracyjnymi, Gimnazjum
z Oddziałami Integracyjnymi

Lista stypendystów:
LO Jedlicze: Kamila Ginalska
ZS Jedlicze: Mateusz Wójtowicz
ZS Iwonicz: Patryk Gniady, Aneta Kleczyńska, Mirosław Pabisz, Karolina Wazowicz
ZSGH Iwonicz-Zdrój: Michał Bąk, Joanna
Bober, Bogumiła Herbut, Maciej Kandefer,
Łukasz Pawlik, Roksana Penar, Jakub Pernal, Tomasz Szajna, Agnieszka Szałankiewicz, Paweł Śnieżek

czerwca młodzież szkół ponadgimnazjalnych powiatu krośnieńskiego po raz dziesiąty wyruszyła
na trasę Rajdu Wiosennego organizowanego przez
Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół w Jedliczu.
Celem tegorocznego rajdu było zapoznanie młodzieży
z atrakcjami krajoznawczymi Pogórza Dynowskiego. Rajd
rozpoczął się w Stępinie od zwiedzenia fortyfikacji z II wojny
światowej zwanych „Kwaterą Hitlera”. Potężna, żelbetonowa
budowla wywarła duże wrzenie na zwiedzających.
Następnie grupa wyruszyła na trasę Pasmem Jazowej,
będącym częścią rezerwatu Herby. Wiodła ona zalesionym
grzbietem urozmaiconym interesującymi formami skalnymi.
Zakończyła się w Rzepniku, gdzie młodzież poznała kolejne typowe dla Podkarpacia atrakcje: cerkiew grekokatolicką w Rzepniku i pomnik przyrody „Dąb Jagiellon” – jedno
z najstarszych drzew w regionie.
W czasie rajdu przeprowadzono tradycyjne konkursy
krajoznawczy i ekologiczny, promujące wiedzę o regionie
i ekologię. Wszyscy uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody
ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Krośnie, za co
serdecznie dziękujemy.
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MICHAYLAND 2014 – XXX Pielgrzymka Dzieci do Miejsca Piastowego

P

ielgrzymka Dzieci do Miejsca
Piastowego, określana jako
„Michayland”, ma już swoją wieloletnią tradycję. Tegoroczna, która
odbyła się 3 czerwca, była już trzydziestym spotkaniem małych pielgrzymów
w miejscu uświęconym pracą wychowawczą bł. Bronisława Markiewicza
i sł. Bożej Anny Kaworek, założycieli
michalickich rodzin zakonnych.
Tegoroczna pielgrzymka była przeżywana w atmosferze dziękczynienia za kanonizację Papieża Polaka – św. Jana Pawła
II oraz za jej trzydziestą edycję. Po „czasie
modlitwy i uwielbienia Boga”, rozpoczął się
„czas radosnej zabawy” w ponad dwudziestu przygotowanych stanowiskach w plenerze. Każdy z uczestników mógł znaleźć dla
siebie to, co lubi i sprawdzić swoje umiejętności w różnych dyscyplinach. Były stanowiska sportowe, cyrkowe, plastyczne. Dzieci miały możliwość spotkania się z policją,
strażakami i ratownikami GOPR, pooglądać
samochody i sprzęt, a także sprawdzić siły na ścianie wspinaczkowej. Było wielu

takich, którzy odwiedzili klasztor sióstr
michalitek, podjeżdżając tam, specjalnie
kursującą w tym dniu kolejką między sanktuarium a klasztorem.
Trzydziesta pielgrzymka była okazją,
aby spojrzeć wstecz i objąć dziękczynieniem doświadczenie minionego czasu. Była
sposobnością, aby podziękować tym, którzy
wiernie przez wiele lat towarzyszą i słu-

żą pomocą w organizacji kolejnych edycji
Michaylandu. Słowa wdzięczności zostały
skierowane do sióstr, które przed laty były
inicjatorkami pielgrzymki, do księży michalitów, za coroczną współpracę, do organów
samorządowych.
Powiat krośnieński podczas uroczystości
reprezentował wicestarosta Andrzej Guzik.
s. Maksymiliana Ciepała,
michalitka

Ruszyły pokazy udzielania pierwszej pomocy na terenie powiatu krośnieńskiego

S

tarostwo Powiatowe w Krośnie,
po raz kolejny zorganizowało
cykl spotkań dla mieszkańców
powiatu z zakresu postępowania w nagłych przypadkach u dzieci i dorosłych.
Podobnie jak w latach ubiegłych było to
możliwe dzięki przyjęciu przez Zarząd Powiatu Planu Edukacji Zdrowotnej w Powiecie Krośnieńskim na lata 2013-2014 „Życie
mam tylko jedno”. Pierwszy pokaz odbył
się dniu 12 czerwca br. w LO im. Marii Konopnickiej w Jedliczu. O przeprowadzenie
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pokazu zabiegała prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło w Jedliczu,
Elżbieta Znój co spotkało się z pozytywną
odpowiedzią starosty krośnieńskiego Jana
Juszczaka. Uczestnicy przedsięwzięcia uzyskali fachowe informacje dotyczące oceny
stanu poszkodowanego, wezwania pomocy,
oraz resuscytacji krążeniowo oddechowej
dzieci i dorosłych według aktualnych wytycznych. Dowiedzieli się, jak postępować
w przypadku zadławienia, drgawek, ataku
serca, omdlenia. Dzielili się doświadczenia-

mi oraz prowadzili dyskusje w cytowanym
zakresie. Chętni mogli poćwiczyć na fantomach resuscytację krążeniowo-oddechową.
Spotkanie prowadził Bartosz Panek,
specjalista pielęgniarstwa ratunkowego
z dużym doświadczeniem, pracownik krośnieńskiego Pogotowia. W przystępny sposób udzielił wszelkich porad i odpowiedzi
na pytania uczestników
O kolejnych spotkaniach będziemy Państwa informować na bieżąco na stronie internetowej powiatu.

Nasz Powiat

Remont schodów przy ZSGH w Iwoniczu-Zdroju

Z

arząd Powiatu Krośnieńskiego
przeznaczył środki na konieczne
remonty schodów prowadzących
na boisko w iwonickim gastronomiku.

Stan techniczny schodów był fatalny,
a ich użytkowanie stwarzało zagrożenie
życiu i zdrowiu uczniów oraz osób korzystających z boiska. Prace remontowe polegały na usunięciu ciągu schodów od strony
północnej, wykonaniu muru oporowego
i wyprofilowaniu skarpy oraz wykonaniu
drenażu. Dopiero po takim przygotowaniu terenu wybudowano nowe schody od
strony północno-wschodniej. Przy tej okazji dokonano naprawy drugich schodów,
zabezpieczono je barierką i zniwelowano
krawężnik między parkingiem a pierwszym
stopniem.
Z inicjatywy dyrektora Jana Pelczara,
Zarząd Powiatu podjął decyzję o przebudowie drogi wewnętrznej i parkingu za szkołą,
powierzchnia których była mocno pofałdowana i wykonana z sześciokątnej trylinki.
Wyregulowano studzienki kanalizacyjne
i burzowe na drodze prowadzącej do internatu szkoły. Został również poszerzony
parking dla uczniów i pracowników szkoły.

Piknik Sportowy w Zespole Szkół w Iwoniczu
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czerwca 2014 r. Zespół Szkół
w Iwoniczu gościł młodych sportowców ze szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych na Powiatowym
Pikniku Sportowym, w ramach którego
odbył się III Powiatowy Bieg im. Rotmistrza Witolda Pileckiego i Turniej
Trójek Piłkarskich.
Ideą tych zmagań, odbywających się pod
patronatem Starosty Krośnieńskiego, jest
rywalizacja sportowa oraz kultywowanie

pamięci patrona szkoły, niezłomnego żołnierza Rotmistrza Witolda Pileckiego.
Rywalizacja sportowa stała na bardzo
wysokim poziomie. W biegu wzięli udział
uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
Dziewczęta startowały w biegu na dystansie 800 metrów, natomiast chłopcy mieli
do pokonania dystans 1200 metrów.
W kategorii dziewcząt wygrała Aleksandra Szewczyk z Gimnazjum Iwonicz
Zdrój, przed reprezentantkami Gimnazjum

Powierzchnia ponad 400 m 2 została
gruntownie utwardzona, wyrównana a następnie pokryta asfaltem. Koszt inwestycji
to około 70 tys. zł.

im. M. Kopernika w Krośnie Moniką Faładaj i Karoliną Wojtowicz.
Wśród gimnazjalistów najszybszy okazał się Sławomir Zemlański (Gimnazjum
Milcza), drugi na mecie był Wojciech Gęsiak (Gimnazjum Jedlicze), a trzeci Łukasz
Leś (Gimnazjum Targowiska).
Do Turnieju Trójek Piłkarskich zgłoszonych zostało 15 drużyn ze szkół gimnazjalnych, które zostały podzielone na 3 grupy. Zawody rozegrano w systemie każdy
z każdym. Zwycięzcy grup grali o miejsca
I-III. Drużyny, które zajęły drugie miejsca
w grupach grały o miejsca IV-VI.
Wyniki rozgrywek sportowych dostępne
na stronie: www.powiat.krosno.pl
Na zakończenie turnieju zostały wręczone pamiątkowe dyplomy i puchary dla
najlepszych drużyn oraz nagrody rzeczowe
dla wyróżniających się zawodników.
Nagrody wręczyli wicestarosta powiatu
krośnieńskiego Andrzej Guzik, naczelnik
wydziału promocji Grażyna Ostrowska
wraz z dyrektorem szkoły Zbigniewem
Nogą-Krzyżanowskim i wicedyrektorem
Leszkiem Zajdlem.
ZS w Iwoniczu
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Lipiec-sierpień
Kultura
lipiec
4.07

–	IV Festiwal Pieroga Zakarpackie Prezentacje Artystyczne w Iwoniczu
-Zdroju

5-6.07 –	Dni Dukli
5-7.07 –	Festiwal im. Hanki Ordonównej w Rymanowie Zdroju
13.07 –	„Rymanowskie Spotkania Orkiestr Dętych”
13.07 –	VI Obchody Dnia Patrona Gminy Miejsce Piastowe
13.07 –	Festyn Katolicki w Dukli
13.07 –	IX Przegląd Zespołów Śpiewaczych i Kapel Ludowych w Chorkówce
19-20.07 –	Dni Iwonicza-Zdroju
20.07 –	Zachować dla Przyszłych Pokoleń – „Spotkania Folklorystyczne” w Łękach Dukielskich
24.07 –	70 Rocznica Rzeczpospolitej Iwonickiej w Iwoniczu-Zdroju
26-27.07 –	Muzealne Święto Kultury i Tradycji Łemkowskich w Zyndranowej
27.07 –	Podkarpacki Przegląd Zespołów Obrzędowych „Wesele Podkarpackie”
w Rymanowie Zdroju
VI-VII –	Wystawa „W kręgu tradycji i kultury” w Dukli

24.07 –	Wakacyjny Turniej Łuczniczy w Jedliczu
26.07 –	I Otwarty Turniej Piłki Siatkowej Plażowej – GRAND PRIX Gminy
Jedlicze – OPEN
27.07 –	IX Turniej Piłki Nożnej im. Radosława Bochenka w Moderówce
28.07 –	II Otwarty Turniej Piłki Siatkowej Plażowej – GRAND PRIX Gminy
Jedlicze (kategorie Gimnazjum, Ponadgimnazjalne)
29.07 –	Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej Gimnazjum w Jedliczu
VII

–	Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Chorkówka

VII

–	Turniej Piłki Nożnej Dzikich Drużyn w Bajdach

VII

–	Turniej Piłki Siatkowej dla młodzieży w Bratkówce

VII

–	Turniej Piłki Siatkowej Plażowej w Przybówce

VII-VIII –	Wakacje z GOSiR-em w Krościenku Wyżnym
VII-VIII –	Wakacyjna Liga Drużyn Podwórkowych na terenie gminy Korczyna
VII-VIII –	Turnieje wakacyjne w Dukli
VII-VIII –	Akcja „LATO” – zajęcia sportowo-taneczne w Sieniawie

sierpień
3.08

–	Powiatowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Krośnieńskiego
w Klimkówce

5.08

– Wakacyjny Turniej Kometki w Jedliczu

9.08

–	II Otwarty Turniej Piłki Siatkowej Plażowej – GRAND PRIX Gminy
Jedlicze – OPEN w Jedliczu

10.08 –	XV Międzynarodowy Wyścig Kolarski o Puchar Uzdrowisk Karpackich
Iwonicz-Zdrój – Rymanów Zdrój

VII

–	Koncerty Zespołów Młodzieżowych w Rymanowie

VII

–	Wakacje z Nagrodami na terenie Gminy Wojaszówka

VII

–	Piknik Rodzinny Honorowych Dawców Krwi w Gminie Wojaszówka

22.08 –	Finał GRAND PRIX Gminy Jedlicze w Siatkówce (kategorie Gimnazjum, Ponadgimnazjalne)

VII

–	Turniej Rycerski na Zamku Kamieniec

23.08 – Finał GRAND PRIX Gminy Jedlicze w Siatkówce Plażowej – OPEN

VII

–	Jarmark Korczyński w Korczynie

30.08 – IV Zawody w Kolarstwie Górskim o Puchar Burmistrza Gminy Jedlicze

VII-VIII –	Wakacje z Biblioteką w Krościenku Wyżnym

18.08 – Zawody Wspinaczkowe GRAND PRIX Gminy Jedlicze

VII-VIII –	Blok Imprez dla dzieci w Rymanowie

30.08 –	VII Ogólnopolski Bieg uliczny „Pożegnanie Lata” oraz Biegi dzieci
i młodzieży w Krościenku Wyżnym

VII-VIII –	Koncerty Wakacyjne w Rymanowie Zdroju

VIII

– Amatorski Turniej DARTA w Sieniawie

VII-VIII –	Przegląd Zespołów Weselnych w Korczynie

VIII

– Gminny Turniej Badmintona w Łękach Strzyżowskich

VIII

–	Zlot Samochodów Terenowych – Runda Mistrzostw Polski w Czarnorzekach

VIII

– V Gminny Trójbój Rakietowy na terenie Gminy Miejsce Piastowe

sierpień
3.08

–	Iwo Dixie Jazz Fest w Iwoniczu-Zdroju

3.08

–	Zagroda Etnograficzna – X Święto Pieśni w Rogach

10.08 –	XIV Biesiada Karpacka w Chorkówce

Edukacja zdrowotna

10.08 –	VII Turniej Wsi Gminy Wojaszówka w Łączkach Jagielońskich

lipiec

15.08 –	Dożynki Gminne w Krościenku Wyżnym

VII

–	Profilaktyka postępowania w nagłych przypadkach u dzieci i dorosłych,
pokaz udzielania pierwszej pomocy – teren powiatu krośnieńskiego

15.08 –	Rozaliada – Piknik Rodzinny we Wrocance
15.08 –	Regionalny Przegląd Kapel Ludowych „Koncert na dwa świerszcze
i kapele” w Rymanowie Zdroju

sierpień
VIII

–	Profilaktyka postępowania w nagłych przypadkach u dzieci i dorosłych,
pokaz udzielania pierwszej pomocy – teren powiatu krośnieńskiego

VIII

–	Powiatowy Piknik Rodzinny „Rozaliada” – Wrocanka, plac przy Domu
Ludowym 15.08.2014r,

VIII

–	Podkarpackie Wesele Bez Toastu – Miejsce Piastowe, 23.08.2014 r.

15-24.08 –	Międzynarodowy Festiwal Organowy „ARS MUSICA” w Iwoniczu
16-17.08 –	VII Dni Głowienki
16.08 –	Wieczór Opery i Operetki w Rymanowie Zdroju
17.08 –	Dożynki Gminne w Żeglcach
17.08 –	Muzykowanie Kapel Pogranicza i Podkarpackie Popisy Kulinarne
w Iwoniczu-Zdroju
24.08 –	III Wakacyjny Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych w Dukli
24.08 –	Gminne Dożynki w Rymanowie

Turystyka
lipiec
VII

–	II Rajd Rowerowy „Poznajemy Beskid Niski”

24-26.08 –	Pożegnanie wakacji w Rudawce Rymanowskiej
24.08 –	Gminne Święto Chleba w Ustrobnej
31.08 –	Dożynki Gminno-Parafialne w Jaśliskach
31.08 –	Gminne Święto Plonów w Rogach
31.08 –	Dożynki Archidiecezji Przemyskiej w Dukli

„Nasz Powiat”

31.08 –	Biesiada Dożynkowa „Jedlickie Targowisko” w Jedliczu
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3.07

–	Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej Szkoły Podstawowe w Jedliczu

6.07

–	Jubileusz 20-lecia KS „Wisłok” Krościenko Wyżne

6.07

–	Piknik Sportowy we Wrocance
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11.07 –	I Otwarty Turniej w Siatkówce Plażowej – GRAND PRIX Gminy Jedlicze

Ewa Bukowiecka

13.07 –	Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Dukli
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Dukielski Przegląd Chórów

W

kościele OO. Bernardynów
w Dukli najpiękniejsze pieśni kościelne i cerkiewne
zaśpiewały chóry z Węgier, Słowacji
i powiatu krośnieńskiego.
Piętnaste spotkanie chórów odbyło się
w hołdzie dwóm świętym, Janowi Pawłowi
II i Janowi z Dukli.
Tegoroczny przegląd rozpoczął Jaśliski
Chór Kameralny pieśnią o świętym Janie
z Dukli, bowiem tydzień temu odbyły się
uroczystości 600 lecia urodzin tego świętego.
Przez cały czas trwania koncertu na
ekranie pojawiały się plansze przypominające życie, pontyfikat, twórczość oraz
pielgrzymki Ojca Świętego do ojczyzny,
opatrzone fragmentami przesłań, które Jan
Paweł II kierował do wiernych.
W tym roku zaproszenie do udziału
w przeglądzie przyjęło sześć chórów.
Jako pierwszy wystąpił Jaśliski Chór
Kameralny. Chór powstał w 2010 r. i działa przy Stowarzyszeniu „Na styku kultur”
w Jaśliskach. Założycielem, dyrygentem
i kierownikiem artystycznym jest Edyta
Wilczek.
Po raz trzeci w spotkaniu wziął udział
chór „Koloryt” z Rymanowa. Chór powstał
w lutym 2012 r. przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Rymanowie. Dyrygentem jest

Iwona Tylka, a kierownikiem artystycznym Stanisław Salomon. Następnie najpiękniejsze pieśni ze swojego repertuaru
zaprezentował słowacki chór „Karmel”,
Chór powstał 36 lat temu, założył go obecny dyrygent Andrzej Nabożny. W dalszej
części wystąpił chór „Cantate” z Iwonicza,
który w dukielskich przeglądach występuje
od początku. Zarówno chór jak i dyrygent,
a także kierownik artystyczny ks. prałat Kazimierz Piotrowski otrzymali wiele nagród
i wyróżnień za swoją działalność. W chórze
śpiewa członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego Stanisław Kenar, który był inicjatorem organizacji tego przedsięwzięcia.
Dukielska publiczność miała okazję
wysłuchać pieśni w wykonaniu chóru
„Chorus” z Korczyny. Chór działa przy
parafii pw. Św. Józefa Sebastiana Pelczara
i Gminnym Ośrodku Kultury w Korczynie.
Dyrygentem jest Stanisław Szostak, a kierownikiem Stanisław Roman.
Jako ostatni wystąpił węgierski chór
Zgromadzenia Baptystów z Rakoscaby.
Chór obecnie liczy 38 członków, ma w swoim repertuarze utwory począwszy od epoki
renesansu po współczesne. Chórem dyrygują Peter Kertesz i Zsolt Cseri.
Publiczność brawami nagrodziła wszystkie wystąpienia. Przekazując gratulacje
i podziękowania pod adresem każdego

z dyrygentów i kierowników chórów, starosta krośnieński Jan Juszczak nawiązał do
ważnych rocznic i wydarzeń jakie mieliśmy
okazję przeżywać w ostatnim czasie – uroczystości 600 lecia urodzin św. Jana z Dukli
oraz kanonizacji Jana Pawła II. – Dziękując
za obecność, za ten śpiew, życzę aby każdy
z tych chórów nadal nas ubogacał swoimi
wystąpieniami i dostarczał wspaniałych
przeżyć. Tak się zdarzyło, że 15 lat temu
miałem okazję być tutaj, w tej świątyni
na inauguracji tego przeglądu – wspominał starosta. Muszę przyznać, że repertuar z roku na rok jest coraz ambitniejszy,
co jest wyzwaniem dla chórów, ale także
i dla nas gdyż wymaga koncentracji i znajomości muzyki. Za to wszystko dziękuję
i pozostaję w nadziei na kolejne spotkania,
a wszystko ku pamięci naszego wielkiego
rodaka Świętego Jana Pawła II. Za otwartość i współpracę starosta Jan Juszczak słowa wdzięczności przekazał również ojcom
Bernardynom i władzom samorządowym
miasta i gminy Dukla.
Dyrygenci i kierownicy chórów otrzymali pamiątkowe Anioły i bukiety kwiatów, które wręczali starosta Jan Juszczak,
burmistrz Dukli Marek Górak i ojciec Dobromił.
Na zakończenie wspólnie z chórami
wszyscy zgromadzeni zaśpiewali „Barkę”.
Ewa Bukowiecka
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fot. Andrzej Józefczyk

W 600-LECIE URODZIN ŚW. JANA Z DUKLI

Relacja

W

sobotę, 31 maja 2014 r., odbyły się w Dukli główne uroczystości z okazji 600-lecia
urodzin św. Jana z Dukli, brata mniejszego, bernardyna. O godz. 11.00 rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył abp Józef Michalik, metropolita
przemyski. Kazanie wygłosił abp Mieczysław Mokrzycki ze Lwowa.
– Przybyliśmy do tego niewielkiego podkarpackiego miasta z różnych stron Polski
i świata. Przybyliśmy na pogranicze łączące
narody i kultury – tymi słowami rozpoczął
swoją homilię biskup Lwowa. Choć brakuje
danych biograficznych z dzieciństwa św. Ja-

na z Dukli, to znany jest on jako „świadek
i odkrywca duchowego bogactwa wiary”
– kontynuował abp Mieczysław. – Podsumowując jego życie można powiedzieć,
że umiłował on do końca Kościół, Lwów
i Zakon. Jego życie stało się przykładem
dla Kościoła, dla Polski i Lwowa stał się
Patronem, a dla Zakonu chlubą – zakończył Ksiądz Arcybiskup historyczną część
swojego kazania.
Wielokrotnie podczas homilii i Mszy św.
przywoływano postać św. Jana Pawła II,
który jako ksiądz archidiecezji krakowskiej
wędrował po okolicznych wzgórzach, a jako
papież przybył do Dukli 9 czerwca 1997 r.

o. Kajetan OFM

Wystawa

W

Roku św. Jana z Dukli w ramach obchodów Wielkiego
Jubileuszu 600. rocznicy
urodzin św. Jana z Dukli i 275. ustanowienia go Patronem Polski 23 maja
w Muzeum Historycznym – Pałac w Dukli została otwarta wystawa W 600-LECIE URODZIN ŚW. JANA Z DUKLI, która
zamykała sesję naukową WZIĘTY W BOSKIE POSIADANIE.
Na wystawie zaprezentowano oryginalne zabytki hagiograficzne i ikonograficzne
nawiązujące do życia i kultu św. Jana z Dukli, które pochodzą z głównych ośrodków
naukowo-badawczych, archiwów, bibliotek, muzeów, klasztorów, kościołów oraz
od osób prywatnych.

i następnego dnia dokonał w Krośnie kanonizacji Jana z Dukli. Podczas Mszy św. modlono się o pokój na Ukrainie. We Mszy św.
koncelebrowanej uczestniczyli: abp Edward
Nowak z Rzymu, bp Kazimierz Górny,
bp Jan Wątroba, bp. Józef Wróbel. Licznie
przybyli księża z archidiecezji przemyskiej,
której patronem jest św. Jan z Dukli, księża z sąsiedniej diecezji rzeszowskiej, bernardyni i inni zakonnicy z prowincjałami
franciszkańskimi na czele. Na placu przed
ołtarzem polowym zgromadziło się wielu
wiernych: mieszkańcy Dukli, pielgrzymi
z okolicznych miejscowości oraz różnych
miejsc Polski, gdzie posługę pełnią ojcowie
bernardyni.

Niewątpliwie do najważniejszych obiektów znajdujących się na wystawie należą
pamiątkowe relikwiarze św. Jana z Dukli. Od początków XIX wieku do lat 80.
ubiegłego stulecia powstało kilkadziesiąt
biogramów, których tytuły znajdziemy
na wystawie. Długą listę przedstawionej
na wystawie literatury hagiograficznej
zamyka opracowanie źródłowe o życiu
i cnotach św. Jana, będące bezpośrednio
podstawą do kanonizacji, to jest: Leopolien.
Canonizationis Beati Joannis de Dukla Positio de vita et virtutibus (Cracoviae 1993).
W części ikonograficznej, która jest
świadectwem rozwoju kultu Janowego,
a także bezcennym dokumentem wielu
zjawisk, starano się pokazać w przekroju
historycznym przykłady występujących

typów przedstawień postaci św. Jana
z Dukli. Najwcześniejsze konterfekty Jana
z Dukli powstały w XVI wieku we Lwowie.
W Polsce znanych jest kilka wizerunków
XVII-wiecznych, do tych nawiązuje na
wystawie XVIII-wieczny konterfekt anonimowego zakonnego twórcy z klasztoru
w Kalwarii Zebrzydowskiej. Malarskie wersje tego tematu uzupełniono na wystawie
XVIII i XIX-wiecznymi przedstawieniami
graficznymi. Wśród nich można zobaczyć
w oryginale w aktach beatyfikacyjnych
z 1732 r., graficzny wizerunek tzw. Vera
effigies (prawdziwy wizerunek opublikowany po raz pierwszy), na którym opiera
się większość późniejszych przedstawień.
Wystawa czynna będzie do 15 lipca br.
Bardzo gorąco zapraszamy.
Aleksandra Żółkoś

