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Nasz Powiat

Obchody Dnia Patrona Powiatu

Laureaci konkursu „Śpiewajmy Świętym”

W

2010 roku samorząd Powiatu
Krośnieńskiego przyjął Patrona w osobie św. Józefa
Sebastiana Pelczara. W siódmą rocznicę tego wydarzenia, 7 maja w Sanktuarium św. J.S. Pelczara w Korczynie
odprawiona została uroczysta msza
święta w intencji powiatu krośnieńskiego – jego mieszkańców, władz samorządowych i wszystkich zgromadzonych.
W uroczystości uczestniczyli m.in. senator RP Alicja Zając, zarząd powiatu ze
starostą Janem Juszczakiem, radni powiatu
i gmin, władze gminy Korczyna z wójtem
Janem Zychem oraz komendanci KMP
w Krośnie i PSP w Krośnie, dyrektorzy
szkół, jednostek organizacyjnych, a także
mieszkańcy. Mszy św. przewodniczył ks.
prałat Edward Sznaj, Słowo Boże wygłosił
ks. wikary Dariusz Cichowlaz, przypominając zgromadzonym historię ustanowienia
św. J. S. Pelczara Patronem Powiatu, który
zachęcał nas abyśmy byli ludźmi wierzącymi. Druga część uroczystości upłynęła
w radosnej atmosferze, uświetnili ją swoimi
występami laureaci Powiatowego Konkursu Pieśni Religijnej „Śpiewajmy Świętym”.
Młodzi wykonawcy zaprezentowali najpiękniejsze pieśni poświęcone św. Janowi
Pawłowi II, św. Józefowi Sebastianowi
Pelczarowi i wszystkim świętym. Organizatorami konkursu było Starostwo Powiatowe w Krośnie oraz Parafia i Zespół Szkół
w Korczynie. W tegorocznej edycji wzięło
udział ponad 80 uczestników.
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Obchody Dnia Patrona Powiatu były
okazją do ogłoszenia wyników i wręczenia nagród, które wraz z gratulacjami zwycięzcom przekazali ks. prałat Edward Sznaj,
starosta krośnieński Jan Juszczak i wicestarosta Adolf Kasprzyk.
Starosta Jan Juszczak swoje wystąpienie
na zakończenie spotkania rozpoczął słowami – „Życie jest piękne, kiedy pasterzem
naszym jest Pan. Życie jest piękne kiedy
mamy takiego mocarnego Świętego Patrona”. Mocarny, silny i skuteczny, Święty który i młodych i starszych uczy jak w trudach
codzienności dochodzić do doskonałości. My
jako samorząd Powiatu Krośnieńskiego
staramy się pamiętać naukę i przesłanie
naszego Patrona poprzez Jego obraz w sali
obrad Starostwa Powiatowego, pamiątkową
tablicę w holu, czy też organizowanie tego
konkursu, którego ideą jest śpiewanie świętym przez młodych, pełnych energii życia
i czystości. Wdzięcznym sercem w imieniu
samorządu powiatu pragnę wszystkim podziękować, że jesteście wspólnie z nami,
aby radować się śpiewem i budować siebie
nawzajem. Dziękuję ks. kustoszowi, że po
raz kolejny tak życzliwie nas przyjął. Dziękuję również wszystkim uczestnikom, opiekunom i rodzicom, za Waszą obecność, za
śpiew i za przygotowanie młodych artystów.
Pozostaję w nadziei, że za rok znów się tak
licznie spotkamy.
Słowa podziękowania starosta przekazał także wszystkim, którzy przyczynili się

do zorganizowania uroczystości: komisji
konkursowej, dyrektorom i pracownikom
Gminnego Ośrodka Kultury i Zespołu Szkół
w Korczynie.

Laureaci konkursu:
Kategoria szkoły podstawowe kl. I-III
I m. – Magdalena Gazda (Węglówka)
II m. – Weronika Wietecha (Kobylany)
III m. – Alicja Kubas (Klimkówka)
Wyróżnienia: Aleksandra Wierdak (Kobylany); Julia Kozioł (Korczyna)

Kategoria szkoły podstawowe kl. IV-VI
I m. – Paulina Półchłopek (Korczyna)
II m. – Filip Czopowik (Iwonicz)
III m. – Milena Dziepak (Krościenko Wyżne)
Wyróżnienia: Karolina Szarota (Rymanów);
Natalia Bęben (Korczyna)

Kategoria gimnazja
I m. – Marlena Szmyd (Krościenko Wyżne)
I m. – Gabriela Winnicka (Jaśliska)
II m. – Sabina Mercik (Krościenko Wyżne)
III m. – Aleksandra Dyszkowska (Dukla)
Wyróżnienia: Milena Wacławska (Sieniawa); Aleksandra Krygowska (Przybówka);
Julia Bondaronek (Moderówka)

Kategoria szkoły ponadgimnazjalne
I m. – Klaudia Rymarz (Korczyna)
Wyróżnienia: Kamila Łoś (GOK Iwonicz
-Zdrój); Sylwia Widz (ZS przy OKiW OHP
Iwonicz); Barbara Szumańska (ZS w Iwoniczu)

Nasz Powiat

Zasłużeni dla Kultury Polskiej

Uhonorowani Nagrodą Starosty

Działacze kultury mieli swoje święto

J

uż po raz kolejny wręczono nagrody i odznaczenia najbardziej
aktywnym ludziom kultury, działaczom, twórcom ludowym powiatu
krośnieńskiego.
Powiatowy Dzień Działacza Kultury
odbył się 25 maja br. w Domu Ludowym
w Targowiskach. Ideą spotkania jest uhonorowanie animatorów, lokalnych artystów,
którzy swoją pracę traktują jak misję i z pasją promują tradycję, kulturę upiększając
nam codzienne życie oraz złożenie im podziękowań i słów uznania.
Powiatowe Święto Kultury to okazja
do przyznania nagród Starosty Krośnieńskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury. W tym roku przyznano
ich aż dziewięć:
– Henryk Kyc – Łęki Dukielskie, Janusz
Puchalik – Jaśliska, Andrzej Samborowski
-Zajdel – Głowienka, Maria Stefanik – Żarnowiec, Chór „Chorus” z Korczyny, Chór
„Impresja” z Łączek Jagielońskich, Chór ze
Szczepańcowej, Kapela Ludowa „Rymanowianie” z Rymanowa, Grupa Artystyczna
z Krościenka Wyżnego.
Odznaczenia i nagrody zasłużonych
wręczali starosta Jan Juszczak, wicestarosta Adolf Kasprzyk i urzędujący członek
Zarządu Powiatu Aleksander Mercik.
Każdego roku Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego honoruje zasłużonych ludzi kultury odznaczeniem
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”. O te odznaczenia wystąpił Starosta Krośnieński na
wnioski wójtów, burmistrzów oraz dyrektorów ośrodków kultury. W tym roku Mi3 (58) V/VI 2017

nisterstwo przyznało dziewięć odznaczeń
ludziom kultury z powiatu krośnieńskiego.
Honorowe odznaczenia otrzymali:
– Małgorzata Foremny z GOK w Chorkówce,
– Henryk Kyc z Łęk Dukielskich,
– Marian Lawera Kapela Ludowa „Piasty”,
– Zbigniew Mięsowicz Kapela Ludowa
„Piasty”,
– Zofia Przybyła z Krościenka Wyżnego,
– Stanisław Szajna Kapela Ludowa „Pogórzanie”,
– Krzysztof Śliwka z Rymanowa Zdroju,
– Zbigniew Zielonka Kapela Ludowa „Rymanowianie”,
– Dorota Świstak z GOK w Iwoniczu-Zdroju.
Odznaczenia wraz z gratulacjami zasłużonym dla kultury polskiej wręczali
przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz
Gładysz, starosta Jan Juszczak i urzędujący członek Zarządu Powiatu Aleksander
Mercik.
Powiat krośnieński jest wyjątkowy pod
względem rozwoju kultury, bogactwa zespołów artystycznych i stowarzyszeń, wydarzeń kulturalnych lecz przede wszystkim
ludzi, którzy pracują z pasją, aby tak było.
Starostwo Powiatowe w Krośnie stara się
w tym uczestniczyć z zaangażowaniem.
Jest to możliwe dzięki dobrej współpracy
z gminnymi ośrodkami kultury. W dowód
uznania już po raz kolejny Starosta Krośnieński wyróżnia dyrektorów placówek
kultury pamiątkową statuetką z wizerunkiem patrona powiatu św. Józefa Sebastiana
Pelczara. W tym roku statuetkę otrzymała
Małgorzata Walaszczyk-Faryj, dyrektor
Ośrodka Kultury w Dukli.

Podsumowując uroczystość starosta Jan
Juszczak powiedział – Cieszymy się jak
co roku z Państwa obecności, twórczości
i z tego co nam przekazujecie. Witam tych,
którzy pracują rękoma, umysłem i sercem.
Ale przede wszystkim tych, którzy pracują
sercem, bo i umysł jest potrzebny i dłonie są
potrzebne, ale jeśli zabraknie serca to ani
obraz, ani rzeźba, ani inna twórczość kultury nie da radości i satysfakcji. Tylko tam
gdzie jest serce, jest cząstka autora i tylko
wówczas można tworzyć coś co zostaje nie
tylko na dziś, ale i na przyszłość.
Jestem głęboko przekonany, że Państwo swoją twórczością, skromną i cichą,
budujecie tą przyszłość sprawiedliwą na
trwałym fundamencie i dzięki Wam to jutro
nasze polskie będzie piękne. Bo bez Państwa nasze życie, zwykłych ludzi, byłoby
uboższe, niekiedy nawet puste, gdyby nie
piękna twórczość i te chwile, które wspólnie spędzamy na różnych uroczystościach.
Budujcie w nas tą piękną przyszłość, przyszłość Polski.
W imieniu nagrodzonych i odznaczonych słowa podziękowania dla organizatorów przekazali Andrzej Samborowski-Zajdel i Henryk Kyc.
W części artystycznej wystąpili dla
przybyłych gości: Kapela Ludowa „Rymanowianie” z Rymanowa, Zbigniew Mięsowicz, Zuzanna Stec, uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Rymanowie (Amelia
Rogozińska, Amelia Chmiel, Izabela Siręga,
Sebastian Litarowicz i Damian Olszyński),
Magdalena Rygiel, Wiktoria Micek, Stanisław Szajna i Gabriela Lipka.
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Nasz Powiat

Absolutorium dla Zarządu Powiatu

P

odczas XXIX sesji Rada Powiatu
Krośnieńskiego przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu
za 2016 rok i udzieliła absolutorium
Zarządowi Powiatu przy jednym głosie
przeciw i jednym wstrzymującym.
Sprawozdanie z realizacji budżetu przedstawił radnym starosta Jan Juszczak.
Dochody zaplanowane w uchwale budżetowej na 2016 r. w ciągu roku wzrosły
wykonane zostały w kwocie 75.508 tys. zł,
co stanowi 99% założonego planu.
Głównymi źródłami dochodów były: dochody z tytułu udziału powiatu w podatku
dochodowym od osób fizycznych PIT i CIT,
które wyniosły ogółem 14. 416 tys. zł; dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa
na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i własnych powiatu oraz dotacje
udzielone z budżetów innych jednostek
samorządu terytorialnego na zadania wykonywane w drodze porozumień, które
wyniosły łącznie 15. 556 tys. zł.
Subwencje wyniosły 34. 750 tys. zł i stanowiły 46% wykonanych dochodów.
Współpraca z gminami przy realizacji
inwestycji przyniosła dochody w formie
pomocy finansowej w kwocie 3. 168 tys. zł.
Z kolei środki pozyskane z budżetu UE wyniosły 400 tys. zł i głównie zostały przeznaczone na wydatki oświatowe.
Wydatki Powiatu na 2016 rok, w stosunku do uchwały budżetowej wzrosły
o kwotę ogółem 8.098 tys. zł i wykonane
zostały w wysokości 77. 681 tys. zł. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości
60. 478 tys. zł i stanowiły 77% planowanych
wydatków ogółem. Największy udział
w wydatkach stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę
wychowawczą i wyniosły 24. 735 tys. zł.
Na sfinansowanie tych wydatków do subwencji oświatowej z budżetu powiatu przeznaczona została kwota 2.422 tys. zł.
Kolejnym największym wydatkiem był
Transport i łączność. Wydatki w tym dziale
wyniosły 20.324 tys. zł. Na zadania w zakresie Pomocy społecznej wydatkowano kwotę
11. 703 tys. zł.
Z budżetu powiatu w 2016 roku udzielone zostały dotacje dla jednostek sekto-
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ra finansów publicznych i spoza sektora
finansów publicznych w łącznej kwocie
14. 465 tys. zł.
Wydatki majątkowe stanowiły 22% wydatków budżetowych i wykonane zostały
w kwocie 17. 203 tys. zł, jest to poważna pozycja w budżecie, która stanowi wskaźnik
prorozwojowy – zaznaczył starosta.
Starosta w sprawozdaniu odniósł się do
najkosztowniejszych i najważniejszych inwestycji zrealizowanych w roku ubiegłym:
– P rzebudowa dróg powiatowych Rogi
– Lubatowa – Lubatówka; Dukla – Lubatowa oraz Równe – Lubatówka. Wartość
zadania wyniosła 4. 633 tys. zł;
– Przebudowa dróg powiatowych Korczyna
– Jabłonica Polska, Krościenko – Olszyny
– Jabłonica Polska na terenie gmin Korczyna i Krościenko Wyżne. Koszt zadania
to 3. 227 tys. zł;
– Przebudowa trzech mostów w ciągu drogi powiatowej Sulistrowa – Draganowa
– Głojsce oraz przebudowa drogi powiatowej Sulistrowa – Draganowa – Głojsce.
Wartość zadania to 3. 741 tys. zł;
– przebudowa drogi powiatowej Krosno
– Kobylany – Toki w ramach Programu
PROW koszt 1. 824 tys. zł;
– Przebudowa drogi Wojaszówka – Łączki Jagielońskie, Chrząstówka – Niepla
– Przybówka i Kobyle – Łęki Strzyżowskie – Bratkówka – Odrzykoń. Wartość
zadania 900 tys. zł;
– Modernizacja sieci informatycznej i elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie za 860 tys. zł.

Na koniec 2016 roku powiat krośnieński
nie miał zobowiązań wymagalnych. Wydatki realizowane były na bieżąco z zachowaniem płynności finansowej. Nie były
zaciągane kredyty w rachunku bieżącym
na pokrycie przejściowego deficytu. Wynik
finansowy budżetu za 2016 rok zamknęła
się deficytem w wysokości 2. 174 tys. zł.
Sprawozdanie z realizacji budżetu pozytywnie zaopiniowały Regionalna Izba
Obrachunkowa w Rzeszowie oraz Komisja
Rewizyjna Rady Powiatu.
Podsumowując sprawozdanie z wykonaniu budżetu starosta Jan Juszczak powiedział – Budżet roku 2016, głównie po stronie
realizacyjnej, należy ocenić pozytywnie.
Nic co Wysoka Rada przyjęła, zatwierdziła
i wskazała do realizacji Zarządowi Powiatu
Krośnieńskiego nie zostało pominięte. Staraliśmy się wypełnić wszystko co było nakreślone przez Radę oraz co było możliwe do
zrealizowania w oparciu o środki, którymi
dysponował Powiat.
Starosta przekazał podziękowania Wojewodzie Podkarpackiej i Marszałkowi Województwa za mocne wsparcie finansowe oraz
wójtom i burmistrzom powiatu krośnieńskiego za otwartość i współpracę, wyrażając nadzieję, że taki dobry trend jak w roku
ubiegłym zostanie podtrzymany. Słowa podziękowania skierował również pod adresem
radnych, Pani Skarbnik i Pani Sekretarz za
zrozumienie i wsparcie, licząc na to, że dobra
współpraca i wysiłek będą w dalszym ciągu
przynosić pozytywne wyniki.
Ewa Bukowiecka

Nasz Powiat

Termomodernizacja „Gastronomika”
T
rwają intensywne prace związane
z dociepleniem budynku Zespołu
Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju. Inwestycja
prowadzona jest w ramach projektu
„Modernizacja energetyczna budynku ZSGH”, którego celem jest poprawa
efektywności energetycznej budynku.
Zakres prac obejmuje m.in. docieplenie
ścian zewnętrznych i stropodachu, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
oraz modernizację instalacji CO, montaż
odnawialnych źródeł energii: solarów i paneli fotowoltaicznych. Budynek szkoły od-

dany do użytku w 1965 roku, z nadbudową
w roku 1986 wymaga modernizacji energetycznej oraz poprawy wyglądu zewnętrznego. Koszty ogrzewania są zawsze poważnym obciążeniem dla każdego właściciela
budynku i dzięki termomodernizacji znacznie obniżą się wydatki i zmniejszy zużycie
energii. Ponadto uczniowie i pracownicy
szkoły będą posiadać lepsze warunki do
nauki i pracy.
Wartość całkowita zadania wynosi ponad 772 tys. zł. Zadanie będzie współfinansowane w 85% z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia” Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Zakończenie projektu przewidziane jest
na wrzesień 2017 r.
Ewa Bukowiecka

URZĄD PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie ogłasza nabór na szkolenia finansowane
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach projektu

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)”
szkolenia przeznaczone są dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 lat
1. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie
2. Operator koparko-ładowarek kl. III i koparek jednonaczyniowych kl. III
3. Spawanie met. TIG – blach i rur spoinami pachwinowymi oraz blach spoinami czołowymi

Osoby zainteresowane w/w szkoleniami proszone są o zgłoszenie się w PUP Krosno ul. Bieszczadzka 5 w pok. 602,
603 (VI piętro), tel. 134361719, 134321307 wew. 602 lub 603.
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Nasz Powiat

P

Przyszłość bez przemocy

owiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie od 1 czerwca
2017 r. do 31 grudnia 2017 r. realizuje projekt pn. „Przyszłość bez przemocy”, na który pozyskało środki finansowe w ramach ogłoszonego konkursu
przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Programu Osłonowego
„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.
W ramach projektu pn. „Przyszłość bez
przemocy” będą realizowane następujące
zadania:
1) zorganizowanie konferencji dla przedstawili służb zajmujących się proble-

matyką przemocy w rodzinie oraz dla
mieszkańców Powiatu Krośnieńskiego.
2) zorganizowanie dwudniowego wyjazdu szkoleniowego do Rymanowa Zdroju
dla dzieci z rodzin dotkniętych przemocą. Na wyjeździe będą przeprowadzone
warsztaty z elementami treningu zastępowania agresji ART.
3) przeprowadzenie warsztatów z rodzicami pn. „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, które będą obejmować
10 spotkań po 3 godziny.
4) p rzygotowanie ulotek dla rodziców
w zakresie konstruktywnych sposobów
radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci, a dla dzieci w zakresie kon-

struktywnych sposobów radzenia sobie
z trudnymi emocjami. W ulotkach znajdą się też informacje, gdzie szukać pomocy w sytuacji przemocy w rodzinie.
W związku z powyższym szukamy chętnych z terenu Powiatu Krośnieńskiego do
uczestnictwa w w/w zadaniach. Do projektu może zgłosić się 20 dzieci z rodzin
dotkniętych przemocą w rodzinie oraz
13 osób dorosłych – rodziców, w których
rodzinach występuje przemoc.
W sprawie uczestnictwa w projekcie
prosimy kontaktować się z p. Barbarą Kielską-Bardanaszwili lub p. Joanną Wojewodą
pod numerami tel. 13 43 75 766; 13 43 75 732.

UWAGA: do końca lipca 2017 roku trwa nabór dla kandydatów na rodziców zastępczych. Osoby
chętne proszone są o kontakt z Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

INFORMUJEMY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie pełniące funkcję Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Krośnieńskim poszukuje kandydatów na: rodziny zastępcze niezawodowe, rodziny zastępcze zawodowe,
rodziny zastępcze zawodowe o charakterze pogotowia rodzinnego i rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne
Dane kontaktowe:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie
ul. Bieszczadzka 1
38-400 Krosno
Telefon i fax 13 34 75 732 i 13 43 75 766

Informacja

I

nformujemy, że została wydłużona
rekrutacja uczestników do udziału
w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących
przemoc w rodzinie.
Planowany do realizacji program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych zostanie
przeprowadzony w grupie do 15 osób w cyklu 62 godzin zajęć indywidualnych i grupowych z chwilą zrekrutowania grupy docelowej (w budynku Starostwa Powiatowego
w Krośnie przy ulicy Bieszczadzkiej 1).
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Podstawowym celem programu jest
wprowadzenie zmian w zachowaniu i postawach osób stosujących przemoc w rodzinie, w kierunku zmniejszenia ryzyka
dalszego stosowania przez nie przemocy,
zwiększenia ich zdolności do samokontroli
agresywnych zachowań i do konstruktywnego współżycia w rodzinie. Warunkiem
przyjęcia osoby do programu powinno być
uznanie przez nią faktu stosowania przemocy we własnej rodzinie.

Zgłoszenia do programu przyjmowane
są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 – w terminie do 31 sierpnia 2017 roku (I piętro,
pokój 107 lub II piętro, pokój 220) w godz.
7:30-15:30, a także drogą elektroniczną
e-mail: pcpr_krosno@adres.pl.
Osoba wyznaczona do kontaktu – p. Joanna Wojewoda – nr tel. 13 43 75 766 lub
13 43 75 732.
Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Krośnie
Agnieszka Zygarowicz

Nasz Powiat

Nieuczciwe praktyki rynkowe
I

stotą prawidłowo działającego
rynku są dobre obyczaje i poszanowanie słusznych interesów konsumentów. Wszelkie odstępstwa od tych
zasad niezależnie od sektora, mogą
budzić patologię, powodując negatywne dla stron skutki. Szczególną rolę
w przeciwdziałaniu tego rodzaju zjawiskom, pełni ustawa z dnia 23 sierpnia
2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym
praktykom rynkowym, nie tylko identyfikująca zakazane praktyki ale także
wskazująca możliwości dochodzenia
przez konsumentów roszczeń.

Nieuczciwe praktyki rynkowe
Praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorców wobec konsumentów jest nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi
obyczajami i w istotny sposób zniekształca
lub może zniekształcić zachowanie rynkowe
przeciętnego konsumenta przed zawarciem
umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej
zawierania lub po jej zawarciu.
Praktyką najczęściej stosowaną przez
przedsiębiorców jest wprowadzające w błąd
działanie (np. przekazywanie nieprawdziwych informacji co do ceny, właściwości
towaru, uprawnień reklamacyjnych konsumenta) lub zaniechanie przedsiębiorcy
(np. zatajenie celu wizyty w domu konsumenta, czy nieprzekazanie istotnych informacji dotyczących towaru), które w jakikolwiek sposób powoduje lub może powodować
podjęcie przez przeciętnego konsumenta
decyzji dotyczącej umowy, której inaczej
by nie podjął.
Praktyką, na którą warto zwrócić uwagę
jest również agresywna praktyka rynkowa.
Praktyka ta stanowi niedopuszczalny na-

cisk, a więc wykorzystuje przewagę przedsiębiorcy wobec konsumenta ograniczając
przez to swobodę wyboru konsumenta
i wpływając na podjęcie przez konsumenta
decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by
nie podjął. Przykładem tego rodzaju praktyki jest np. uciążliwe nakłanianie do nabycia
produktów przez telefon, faks czy też pocztę
elektroniczną, mimo sprzeciwu konsumenta
lub zastraszające działania windykacyjne.

Sankcje karne
Stosowanie agresywnych praktyk rynkowych jest zabronione, dlatego przedsiębiorca dokonujący tego rodzaju czynu, ponosi
odpowiedzialność karną. Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom
rynkowym, przewiduje karę grzywny nie
określając jej wysokości. Jednak ze względu na to, że agresywna praktyka rynkowa
stanowi wykroczenie, w oparciu o przepisy
Kodeksu wykroczeń, możliwe jest wymierzenie kary w wysokości do 5 000 zł.

Dochodzenie roszczeń
W przypadku, gdy interes konsumenta
został zagrożony lub naruszony na skutek
zastosowania przez przedsiębiorcę nieuczciwej praktyki rynkowej, (np. wtedy gdy
został wprowadzony w błąd co do leczniczego działania produktu, gdy tym czasem
produkt takich właściwości nie posiada, lub
np. wtedy, gdy działając pod wpływem błędu wypowiedział umowę i został obciążony karą umowną z tego tytułu), konsument
może dochodzić odpowiednich roszczeń na
drodze postępowania sądowego. Może zatem żądać:
– zaniechania tej praktyki;
– usunięcia skutków tej praktyki;

– złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści
i w odpowiedniej formie;
– naprawienia wyrządzonej szkody na
zasadach ogólnych, w szczególności żądania unieważnienia umowy z obowiązkiem
wzajemnego zwrotu świadczeń oraz zwrotu
przez przedsiębiorcę kosztów związanych
z nabyciem produktu;
– zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej, ochroną dziedzictwa narodowego lub ochroną
konsumentów.
W każdym przypadku, w którym konsument został wprowadzony w błąd i jego interes zostać naruszony nieuczciwym
działaniem przedsiębiorcy, mimo zachowania należytej ostrożności, polegającej
np. na czytaniu warunków umowy i żądaniu wyjaśnień zawiłych postanowień
umowy, warto pamiętać o możliwościach,
które wskazuje ustawa o przeciwdziałaniu
nieuczciwym praktykom rynkowym.
Oprac. Elżbieta Sługocka-Krupa
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik
Konsumentów w Krośnie został
uhonorowany przez Prezydenta
RP „Brązowym Krzyżem
Zasługi” za działalność na rzecz
ochrony konsumentów.

Remont w Starostwie Powiatowym trwa
W Starostwie Powiatowym w Krośnie trwa
gruntowny remont obejmujący modernizację
budynku, wymianę i rozdział instalacji komputerowej i elektrycznej, wymianę stolarki
drzwiowej oraz odnowienie pomieszczeń
i ciągów komunikacyjnych.
Prace podzielono na etapy, by nie zakłócać
funkcjonowania urzędu. Obecnie remontowane są pomieszczenia biurowe na pierwszym
3 (58) V/VI 2017

piętrze zajmowane przez Wydział Komunikacji i Transportu. Wydział pracuje normalnie
w pokojach zastępczych nr 101 i w holu na
pierwszym piętrze. Mimo utrudnień petenci
są na bieżąco obsługiwani, dziennie pracownicy przyjmują około 240 spraw. Prace remontowe w Wydziale Komunikacji potrwają do
końca lipca br. Za tymczasowe utrudnienia
przepraszamy wszystkich odwiedzających

nasz urząd. Dokładamy wszelkich starań, aby
remont przebiegł sprawnie i szybko. Większość robót bardziej uciążliwych prowadzona
jest po godzinach pracy urzędu i w soboty.
Celem zadania inwestycyjnego, który potrwa do końca 2019 roku jest przede wszystkim
usprawnienie obsługi interesantów i poprawa
warunków pracy urzędników.
Ewa Bukowiecka
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fot. Szymon Michna (2)

20 rocznica wizyty Jana Pawła II
na ziemi krośnieńskiej

Koncert papieski
w Targowiskach

Minęło 20 lat od czasu wizyty Jana Pawła II
na ziemi krośnieńskiej. 9 czerwca 1997 roku
– pamiętna data, która na zawsze zapisała się na kratach historii naszego regionu.
To wtedy na lotnisku Targowiska – Łężany
tłumy ludzi witały papieża, który przyleciał
helikopterem.
– Przechowujemy w pamięci VI pielgrzymkę Ojca Świętego do ojczyzny i ten
pamiętny dzień, gdy Piotr naszych czasów

Międzynarodowy
Przegląd Chórów

Międzynarodowy Przegląd Chórów, który
odbył się 11 czerwca w kościele OO. Bernardynów w Dukli, rozpoczął się chwilą
wspomnień z okazji 20 rocznicy wizyty Ojca
Świętego Jana Pawła II na dukielskiej ziemi.
Zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć film
dokumentujący to ważne wydarzenie.
W tym roku zaproszenie do udziału
w przeglądzie przyjęło sześć chórów. Jako
pierwszy zaprezentował się Jaśliski Chór
Kameralny. Chór powstał w 2010 r. i działa przy Stowarzyszeniu „Na styku kultur”
w Jaśliskach. W repertuarze ma utwory
różnych epok i stylów, od renesansu po
dzieła współczesnych kompozytorów. Za8

stanął na krośnieńskiej ziemi. Do dziś
w naszych sercach pozostaje radość tamtych
chwil i Jego przesłanie – tymi słowami Aleksander Mercik, sołtys wsi Targowiska powitał licznie przybyłych na Koncert Papieski.
Uroczystości rozpoczęły się w kościele parafialnym w Targowiskach, 9 czerwca br.
Następnie zebrani, prowadzeni przez poczty sztandarowe jednostek OSP z Targowisk
i Widacza przeszli na lotnisko, gdzie obok
pomnika Jana Pawła II odbył się uroczysty
koncert. W części artystycznej wystąpili:
Margaretki, schola działająca przy parafii

pw. św. Małgorzaty w Targowiskach, Mali
Rogowice, Jaśliski Chór Kameralny, Orkiestra Dęta Gminy Miejsce Piastowe i Kapela
50 plus. Na scenie można było podziwiać
również wokalistów – laureatów powiatowych konkursów oraz recytatorów. Koncert dopełniła prezentacja multimedialna
poświęcona życiu Jana Pawła II.
Koncert papieski przygotował Gminny
Ośrodek Kultury z Miejsca Piastowego,
przy współudziale sołtysa wsi Targowiska
Aleksandra Mercika, dziekana dekanatu
ks. Tadeusza Dudzika.

łożycielem, dyrygentem i kierownikiem
artystycznym jest Edyta Wilczek.
Bardzo częstym gościem na dukielskim
przeglądzie jest Chór Św. Cyryla i Metodego ze Stropkova. Działa przy Klasztorze Redemptorystów i Centrum Kultury
w Stropkovie od 2000 roku. Ma na swoim
koncie ponad sto koncertów na Słowacji
oraz zagranicą. Dyrygentem chóru od początku była Ludmiła Jakubcova, od dwóch
lat chór prowadzi Daniel Hic.
Następnie najpiękniejsze pieśni ze swojego repertuaru zaprezentował chór „Chorus” z Korczyny, który powstał w 1937 roku.
Chór działa przy parafii pw. św. Józefa Sebastiana Pelczara i Gminnym Ośrodku Kultury w Korczynie. W swoim repertuarze ma
kilkadziesiąt kolęd i pastorałek, liczne pieśni wielkanocne, maryjne, okolicznościo-

we, patriotyczne, a także większe utwory.
Koncertuje w kraju i zagranicą. Jest także
współorganizatorem przeglądu w Korczynie. Dyrygentem jest Stanisław Szostak.
W dalszej części wystąpił Chór Rotunda
z Węgier. Chór powstał w 1992 roku. Większość koncertów odbywa się w kościołach,
ale bywa też gościem na festiwalach. Kilkakrotnie występował poza granicami Węgier.
W ciągu 25 lat nagrał siedem płyt. Dyrygentem chóru jest Anna Maria Mozer Totne.
Dukielska publiczność miała okazję wysłuchać pieśni w wykonaniu chóru „Laudis”
z Lubatówki. Chór powstał w maju 2012
roku przy parafii pw. Najświętszej Marii
Panny Matki Kościoła w Lubatówce. Wykonuje przede wszystkim muzykę sakralną,
repertuar opiera na utworach kompozytorów zarówno polskich jak i dziełach najwy-
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Chór węgierski „Rotudna”

Parafialny Chór z Krościenka Wyżnego

bitniejszych kompozytorów zagranicznych.
Dyrygentem, aranżerem i opiekunem chóru
jest Janusz Ziomek.
Przegląd chórów zakończył występ Parafialnego Chóru z Krościenka Wyżnego,
który wystąpił po raz pierwszy w Dukli.
Chór powstał pięć lat temu. Jego założycielką i inspiratorką jest siostra Marta Lewandowska Chór 4-głosowy liczy 33 osoby.
Chórem dyryguje Monika Glazar.
Publiczność brawami nagrodziła wszystkie wystąpienia. Przekazując gratulacje
i podziękowania pod adresem każdego z dyrygentów i kierowników chórów starosta
Jan Juszczak nawiązał do wydarzeń organizowanych z okazji rocznicy wizyty Jana
Pawła II w czerwcu 1997 roku – wczoraj

piękna uroczystość w Dukli, która skupiła
bardzo wielu wiernych, hierarchię kościelną, gdzie cieszyliśmy się z kanonizacji wielkiej osoby tej ziemi Jana z Dukli i ta radość
była podwójna bo ta kanonizacja dokonana
była przez innego wielkiego Polaka – Jana
Pawła II i tą radość rozciągnęliśmy od dukielszczyzny poprzez Krosno, gdzie również
wspominana była wizyta i dokonanie tej
kanonizacji na lotnisku krośnieńskim.
Dzisiaj na górce w Miejscu Piastowym
przeżywaliśmy radość też szczególną, bo koronację Matki Boskiej Łaskawej z Komborni
oraz koronację figury Matki Boskiej Fatimskiej. Chylę czoła przed Państwem, za to że
możemy się po raz kolejny tutaj spotykać
i za gościnność. Od 12 lat Ojciec Gwardian

Micheasz zawsze nas serdecznie przyjmuje i czujemy się tu jak u siebie. Również
składam podziękowania władzom gminy.
Na ręce pana burmistrza składam podziękowania, za współpracę, za pomoc również
poprzedniemu burmistrzowi Markowi Górakowi przekazuję słowa podziękowania.
A państwu dziękuję za obecność, i pamiętajmy do zobaczenia na przyszły rok.
Dyrygenci i kierownicy chórów otrzymali pamiątkowe Anioły i bukiety kwiatów, które wręczali starosta Jan Juszczak,
burmistrz Dukli Andrzej Bytnar i kustosz
sanktuarium Micheasz Okoński.
Na zakończenie wspólnie z chórami
wszyscy zgromadzeni zaśpiewali „Barkę”.

Podwójna koronacja wizerunku Maryi

Koronacja obrazu i figury (fot. Andrzej Józefczyk)

11 czerwca br. w Sanktuarium św. Michała
Archanioła i bł. Ks. Bronisława Markiewicza
w Miejscu Piastowym odbyła się uroczystość
ukoronowania Koronami Papieskimi dwóch
wizerunków Maryi: Figury Matki Bożej Fatimskiej z Miejsca Piastowego, którą przy-
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Intronizacja obrazu (fot. Andrzej Józefczyk)

wiózł bł. Bronisław Markiewicz w 1896 r.
i Obrazu Matki Bożej Pocieszenia z Komborni, namalowanego przed 1624 r., cieszącego
się ogromną czcią wiernych. Eucharystii
przewodniczył metropolita przemyski abp
Adam Szal, homilię wygłosił abp Józef Mi-

chalik. Po obrzędzie koronacji, uroczystość
zakończono Aktem zawierzenia Matce Bożej.
18 czerwca w kościele parafialnym
pw. Matki Bożej Pocieszenia w Komborni odbyła się uroczysta intronizacja koronowanego obrazu pod przewodnictwem
abp Józefa Michalika.
9
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Kolejna promesa dla Powiatu

P

owiat Krośnieński otrzymał dotację w wysokości 580 tys. zł
przyznaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz zabezpieczenia osuwisk.
26 maja br. promesę z rąk wojewody podkarpackiego Ewy Leniart
odebrał urzędujący członek zarządu powiatu Aleksander Mercik. Są to
środki z rezerwy celowej budżetu państwa i w całości będą przeznaczone na remont drogi powiatowej nr 1951R Chlebna – Łubno Szlacheckie. Droga zniszczona w 2011 roku wymaga pilnej odbudowy. Zakres
prac obejmuje między innymi: wykonanie nawierzchni na długości
2130 m, ścięcie i uzupełnienie poboczy oraz poprawę odwodnienia.
Jest to druga promesa dla powiatu krośnieńskiego przyznana
w roku 2017.

Stabilizacja osuwiska w Pietruszej Woli

P

owiat Krośnieński rozpoczął inwestycję polegającą na stabilizacji osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1940R Przybówka – Rzepnik
– Bratkówka w Pietruszej Woli.
Osuwisko powstało na zboczu doliny potoku Merla w Pietruszej Woli. Rozpoczyna
się ponad drogą na skarpie i schodzi do dna
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doliny potoku. Biegnąca przez jego obszar
droga powiatowa jest zniszczona na odcinku około 70 m. Jezdnia drogi osunęła się do
dna doliny powodując przesunięcie koryta
potoku na całej szerokości osuwiska. Osuwisko zniszczyło też przepust drogowy oraz
zagraża słupom linii energetycznej. Odcinek drogi jest prowizorycznie remontowa-

ny jednak jest to zabezpieczenie tymczasowe. Dopiero stabilizacja całego osuwiska
wraz z odbudową odcinka drogi pozwoli na
rozwiązanie problemu. Powiat Krośnieński realizuje zadanie na podstawie pełnej
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
i techniczno-budowlanej. Koszt inwestycji
oszacowano na 1 896 517 zł, z czego dofinansowanie z MSWiA wynosi 1 517 213 zł.
Zakres planowanych robót obejmuje
m.in.: roboty przygotowawcze (usunięcie
drzew i krzewów, prace rozbiórkowe), roboty drogowe i drenażowe (prace ziemne,
odwodnienie korpusu drogowego, wykonanie podbudowy, nawierzchni, roboty
wykończeniowe), zabezpieczenie osuwiska
(wykonanie konstrukcji oporowej z pali,
wzmocnienie skarp przez gwoździowanie),
przywrócenie przebiegu koryta potoku.
Wykonawcą prac jest firma REMOST
z Dębicy.
Zakończenie inwestycji planowane jest
na koniec listopada 2017 r.

W związku z prowadzoną inwestycją związaną ze stabilizacją osuwiska Starostwo Powiatowe w Krośnie informuje, iż dla zapewnienia
prawidłowego przebiegu robót oraz bezpieczeństwa użytkowników drogi, w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 listopada 2017 r. wyłączony
będzie z ruchu odcinek drogi powiatowej nr 1940R w Pietruszej Woli na długości 327 m.
Objazd odbywał się będzie drogą powiatową nr 1924R Kobyle – Łęki Strzyżowskie – Bratkówka – Odrzykoń.
Objazd z miejscowości Łęki Strzyżowskie do Pietruszej Woli i Rzepnika odbywał się będzie drogą powiatową nr 1924R przez Łączki
Jagiellońskie, Wojkówkę do Bratkówki, następnie drogą powiatową nr 1940R do Rzepnika i Pietruszej Woli. Objazd od Bratkówki do
Pietruszej Woli odbywał się będzie w kierunku odwrotnym.
Miejsca prowadzonych robót zostaną odpowiednio oznakowane, zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
Przepraszamy za planowane ograniczenia w ruchu.
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Inwestycje drogowe w powiecie
Drogi: Krosno – Targowiska – Wróblik Szlachecki
Wróblik Królewski – Ladzin
◆

◆

P

rzebudowa dróg powiatowych
nr 1974R Krosno – Targowiska
– Wróblik Szlachecki w miejscowościach Targowiska, Widacz, Wróblik
Królewski i Wróblik Szlachecki oraz
nr 2008R Wróblik Królewski – Ladzin
w miejscowości Wróblik Królewski
przebiega zgodnie z planem.
Prace prowadzone są równolegle na
obydwu drogach. Na drodze Krosno – Targowiska – Wróblik Szlachecki wykonano

następujący zakres robót: uporządkowano
teren wraz ze zdjęciem warstwy humusu,
wymieniono istniejące przepusty na zjazdach indywidualnych, poszerzono jezdnię
w Widaczu, rozebrano konstrukcję mostu na rzece Morwawa, sfrezowano płytę
pomostu na obiekcie mostowym na rzece
Tabor oraz rozebrano podpory i przęsło
betonowe, a także wykonano zwieńczenia
skrzydeł przyczółków z betonu.

Z kolei na drodze Wróblik Królewski
– Ladzin uporządkowano teren, wymieniono istniejące przepusty na zjazdach indywidualnych oraz umocniono dna rowów
i skarpy płatami ażurowymi.
Koszt inwestycji wyniesie ponad 4 mln
726 tys. zł. Prace mają się zakończyć 31 października br.
Inwestycja realizowana jest w ramach
Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
Ewa Bukowiecka

Drogi: Iwonicz Wieś – Iwonicz-Zdrój
Krosno – Rogi – Iwonicz
◆

◆

T

rwają intensywne prace przy przebudowie dróg powiatowych nr 2002R Iwonicz Wieś – Iwonicz-Zdrój i nr 1976R
Krosno – Rogi – Iwonicz w miejscowościach
Iwonicz-Zdrój i Iwonicz.
Na drodze do Iwonicza Zdroju w ramach zaplanowanych prac wykonano następujący zakres:
frezowanie nawierzchni, wymianę większości
studzienek ściekowych i przykanalików, wybudowano chodnik na trzech odcinkach (wymiana
krawężnika i obrzeża, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej). Natomiast na drodze Krosno – Rogi
– Iwonicz wybudowano kanalizację deszczową,
przepust pod koroną drogi, nasypy pod chodniki,
zatokę autobusową, parking, poszerzenia.
Prace potrwają do końca września br. Wartość
zadania wynosi ponad 4 mln 892 tys. zł.
Ewa Bukowiecka
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Sejmik Ekologiczny w Węglówce

J

uż po raz 17 w Zespole Szkół w Węglówce odbył się Sejmik Ekologiczny, tym razem pod hasłem „Czyste
powietrze dla Ziemi”. Gości powitała
Ewa Rygiel dyrektor szkoły, a w tematykę spotkania uczestników sejmiku
wprowadzili uczniowie, przedstawiając program artystyczny pt. „Uwaga
Smerfy!”, który przygotowały nauczycielki języka polskiego Jolanta Kukulska i Agnieszka Mika oraz nauczyciel
muzyki Roman Pyzia.
Młodzi artyści, wcielając się w postacie Smerfów ze znanej bajki, przybliżyli
zebranym widzom zagadnienia związane
z zanieczyszczeniem środowiska. Zwrócili
uwagę na zagrożenia dla przyrody i zdrowia człowieka wynikające z zanieczyszczeń
powietrza. Smerfy zaproponowały również
sposoby na ograniczenie zanieczyszczeń
powietrza m.in. poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, wymianę urządzeń grzewczych. Po tym wprowadzeniu
rozpoczęły się obrady dziecięcego sejmiku.
Oficjalnego otwarcia dokonał wójt Gminy Korczyna Jan Zych współorganizator
spotkania.
Marszałkiem tegorocznego sejmiku był
Jan Zaremba – uczeń klasy III Gimnazjum
w Węglówce.
W uroczystości uczestniczyli uczniowie
ze szkół powiatu krośnieńskiego i strzy-

żowskiego wraz z opiekunami. Podczas
sejmiku rozstrzygnięto konkurs na najciekawszy strój antysmogowy. Zwyciężyły
stroje zaprezentowane przez uczniów z ZS
w Korczynie i ZS w Komborni. Uczestnicy
konkursu otrzymali nagrody książkowe.
Tradycyjnie podczas przerwy zaproszeni
goście pod przewodnictwem Wójta Gminy
Korczyna posadzili drzewko upamiętniające spotkanie. Wszyscy mogli posmakować
miodu z pasieki pana Zbigniewa Prajsnara.
W sejmiku uczestniczyli m.in.: przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Gładysz, wicestarosta krośnieński Adolf Kasprzyk, radny
powiatu krośnieńskiego Marian Pelczar.

Zabierając głos wicestarosta Adolf Kasprzyk podziękował za cenną lekcję, niezwykle starannie przygotowaną z ciekawymi formami i metodami, wyzwalającą
emocje. Podsumowując sejmikowe spotkanie wójt Jan Zych zwrócił jeszcze raz uwagę na istotę poruszanych spraw, w tym na
możliwość wymiany tradycyjnych zanieczyszczających powietrze źródeł energii na
odnawialne oraz wymianę starych źródeł
ciepła w gospodarstwach domowych, co
niewątpliwie przyczyniłoby się do poprawy
stanu środowiska.

Turniej najmłodszych!

W

dniu 3 czerwca, na stadionie
w Potoku został rozegrany
z okazji Dnia Dziecka turniej piłki nożnej, w którym brali udział
najmłodsi zawodnicy zaprzyjaźnionych
ze sobą klubów. W turnieju uczestniczyły 3 drużyny, które po zaciętych
pojedynkach zajęły następujące lokaty:
I – Orliki Moderówka
II – Olympic 2014
III – Nurt Potok.
Młodzi zawodnicy zostali uhonorowani
okolicznościowymi pucharami wręczonymi
przez prezesa klubu gospodarzy Wojciecha
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Kłosowicza. Nagrody ufundowane przez
trenera gospodarzy Piotra Cyrulika przyznano także dla najskuteczniejszego strzelca zawodów, najlepszego bramkarza oraz
najmłodszego uczestnika zawodów.
Bezpośrednio przed turniejem najmłodsza drużyna piłkarska trenująca w Potoku
została formalnie przyjęta w szeregi klubu
NURT Potok otrzymując pamiątkowe dyplomy. Dzieci otrzymały także nagrodę spe-

cjalną w postaci strojów piłkarskich, które
ufundował Powiat Krośnieński a wręczył
osobiście Starosta Jan Juszczak. Po rozgrywkach na dzieci czekał poczęstunek
przygotowany przez gospodarzy, przy pomocy rodziców młodych piłkarzy. Życzymy młodym adeptom piłki nożnej przede
wszystkim wytrwałości i wielu sukcesów
na boiskach sportowych.
Agata Wieczorek

III MIĘDZYNARODOWY RODZINNY TURNIEJ TENISIE STOŁOWYM

P

o raz osiemnasty Towarzystwo
Sportowe Pro-Familia było organizatorem Międzynarodowego
Rodzinnego Turnieju w Tenisie Stołowym, Pro-Familia Cup 2017, który odbył
się 28.05.2017 r. w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym we Frysztaku.
W zawodach uczestniczyło 86 rodzin
(172 zawodników).
Województwo podkarpackie, reprezentowało 42 rodziny – 84 zawodników w tym
16 rodzin z powiatu krośnieńskiego.
Z woj. małopolskiego, lubelskiego, łódzkiego, śląskiego, świętokrzyskiego udział
wzięło 28 rodzin.
Ponadto 12 rodzin ze Słowacji, natomiast
Ukrainę reprezentowało 8 rodzin.
Najmłodszym uczestnikiem turnieju był
Flaumenhoft Szymon z Jarosławia – 8 lat.
Zawody zostały dofinansowane przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie, Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie.
Cztery najlepsze drużyny w poszczególnych kategoriach (20 rodzin) otrzymały nagrody w postaci sprzętu sportowego
– okładziny i deski tenisowe, grawerowane
puchary szklane, dyplomy.
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Fundatorami nagród głównych były
samorządy powiatowe: Starostwo Powiatowe w Krośnie, Strzyżowie, Urzędy Gmin
– Frysztak, Jasło, Wojaszówka, GOKiR Wojaszówka.
Turniej otworzyli – Poseł na Sejm RP Joanna Frydrych, Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Krośnieńskiego – Jan Krygowski,
Dyr. Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki w Strzyżowie – Kamil Mandocha, Kierownik biura LGD w Strzyżowie – Damian
Kut, Wójt Gminy Wojaszówka – Sławomir
Stefański.
Sędziami zawodów byli: Jakub Kordyś,
Jerzy Tomkiewicz, Zbigniew Wajda, Artur
Kielar.
Sponsorzy turnieju: SPONSOR TYTULARNY: SPAR POLSKA S.A.
SPONSORZY GŁÓWNI: PGNiG SANOK, ZPRE – Jedlicze, RBDiM – Krosno,
Inwentech Group, JAFAR JASŁO
Pozostali sponsorzy i przyjaciele:
ELA Jasło, PRiD Krosno, Invest Profil
Bajdy, Huta Szkła w Jaśle, Krosoft Krosno,
Max Stone Bratkówka, Uzdrowisko, Nowy
Styl Group, Rymanów S.A. Luks Granit
– Ustrobna, Restauracja u Schabińskiej,

Ekomax Wolica, Oberża Krosno, Sklepy
Zielony Koszyk.

RODZINY które zajęły pierwsze miejsca
w poszczególnych kategoriach:
Kategoria rodzic + dziecko do 11 lat 2006 i młodsi:

Maciejewski Bogdan + Szymon – Dukla
Kategoria rodzic + dziecko 12-13

Sawczak Miłosz + Miłosz – Dukla
Kategoria rodzic+ dziecko 14-15 lat: 2003-2202

Krukar Dariusz + Piotr – Łęki Dukielskie
Kategoria rodzic + dziecko 16-17 lat: 2001-2000

Kuzmicz Jerzy + Jakub – Sandomierz
Kategoria rodzic+ dziecko powyżej 18 lat – 1999
i starsi

Bilyy Orest + Rastislav – Lwów/ Ukraina
Wszystkie wyniki w każdej kategorii na
stronie: www.pro-familia.net
Po raz pierwszy został zorganizowany
turniej dla VIP-ów – sponsorzy, przedstawiciele władz samorządowych
1. Shulepov Maksym – Stary Sambor/ Ukraina – radny miasta
2. Bilyy Orest – Lwów/ Ukraina – przewodniczący rady miasta
3. Majcher Miroslav – Słowacja
4. Materna Roman – SPAR POLSKA S.A.
Jerzy Kaleta
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KALENDARZ IMPREZ

VIII

lipiec–sierpień

VIII
VIII
VIII

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

Kultura

Sport

lipiec
1-2 VII
2 VII
2,30 VII
7-9 VII
8-9 VII
8-9 VII
9 VII
9 VII
9 VII
16 VII
16,30 VII
22-23 VII
23 VII
23 VII
23 VII
29-30 VII
30 VII
VII
VII
VII
VII
VII, VIII
VII, VIII

– Dni Dukli
–	Rymanowskie Spotkania Orkiestr Dętych w Rymanowie
Zdroju
–	Wieczór Muzyki i Poezji przy Źródle Bełkotka w Iwoniczu-Zdroju
– Dni Jedlicza w Żarnowcu i Jedliczu
– Święto Gminy Krościenko Wyżne
– Festiwal im. Hanki Ordonówny w Rymanowie Zdroju
–	Koncerty Gminnej Orkiestry Dętej z Iwonicza w Iwoniczu-Zdroju
– Lato na Czarnym Moście w Miejscu Piastowym
–	XII Przegląd Zespołów Śpiewaczych i Kapel Ludowych
w Chorkówce
–	V Zjazd Pojazdów i Motocykli Zabytkowych w Iwoniczu
-Zdroju
– Muzyczna Niedziela z Ośrodkiem Kultury w Dukli
– XXII Dni Iwonicza w Iwoniczu-Zdroju
– Wesele Podkarpackie w Rymanowie Zdroju
–	„Zachować dla Przyszłych Pokoleń” – XIII Spotkania
Folklorystyczne w Łękach Dukielskich
–	Zagroda Etnograficzna „Potańcówka przy Zagrodzie”
XII Święto Pieśni w Rogach
–	„Od Rusal do Jana” – Muzealne Święto Kultury i Tradycji
Łemkowskich w Zyndranowej
– Koncert Zespołu Big Band w Rymanowie Zdroju
– Wakacje w Starej Szkole w Żarnowcu
–	Piknik Rodzinny Honorowych Dawców Krwi i Sympatyków
– Jarmark Korczyński w Korczynie
– Kurs Wokalistyki Operowej w Iwoniczu-Zdroju
– Wakacje z Biblioteką w Krościenku Wyżnym
– Wakacje z Nagrodami na terenie gminy Wojaszówka

sierpień
4-6 VIII
5-6 VIII
5-15 VIII
6 VIII

–	X Turniej Wsi Gminy Wojaszówka w Łączkach Jagielońskich
– Dożynki Gminy Wojaszówka
– Dożynki Gminne Gminy Korczyna
– Dożynki Gminne Gminy Chorkówka

– Dni Kultury Żydowskiej w Dukli
– Dni Rymanowa – koncerty w Rymanowie Zdroju
– Dni Rymanowa i Rymanowa Zdroju
–	Koncerty Gminnej Orkiestry Dętej z Iwonicza w Iwoniczu-Zdroju
12-13 VIII – XI Dni Głowienki – Gminne Święto Plonów w Głowience
12 lub 13 VIII – Wieczór Opery i Operetki w Rymanowie Zdroju
13 VIII – XVII Biesiada Karpacka w Chorkówce
13 VIII – II Barwy Pogranicza w Iwoniczu-Zdroju
15 VIII – Dożynki Gminne w Krościenku Wyżnym
15 VIII –	Regionalny Przegląd Kapel Ludowych „Koncert na Dwa
Świerszcze i Kapele” w Rymanowie Zdroju
15 VIII – Dożynki Wiejskie w Tylawie
15 VIII – Rozaliada we Wrocance
20 VIII –	Wieczór Muzyki i Poezji Iwonickiej przy Źródle „Bełkotka” w Iwoniczu-Zdroju
20 VIII – Gminne Dożynki – Święto Chleba w Posadzie Górnej
26-28 VIII – Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej
27 VIII – Pożegnanie Lata w Dukli
27 VIII – Gminne Święto Plonów – Dożynki w Jaśliskach
27 VIII – Dożynki Gminy Dukla, Zakończenie Wakacji 2017 w Dukli
27 VIII – Dożynki Gminne n terenie gminy Jedlicze
28 VIII –	KARTOFLISKO IV Święto Pieczonego Ziemniaka w Widaczu
28 VIII – Muzyczne Pożegnanie Wakacji w Rymanowie Zdroju

lipiec
1 VII

–	I Otwarty Turniej w Siatkówce Plażowej – Grand Prix
Gminy Jedlicze – OPEN w Jedliczu
1-2 VII – Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Chorkówka
3 VII
– Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej – SP w Jedliczu
8-9 VII – Dni Jedlicza – Konkurencje Sportowe w Jedliczu
9 VII
– Podkarpacka Liga Rowerowa w Fomule XC w Wietrznie
9 VII
–	„Piknik Sportowy” XVI Gminny Turniej Piłki Siatkowej
o Puchar Lata 2017, mecz Panny – Mężatki we Wrocance
15-16 VII –	Turniej o Puchar Burmistrza w Tenisie Ziemnym w Jedliczu
16 VII – Powitanie Lata w Jaśliskach
16 VII –	Gminny Turniej Piłki Nożnej Klubów sportowych i Stowarzyszeń o Puchar Burmistrza Dukli w Iwli
16 VII –	VII Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar
Starosty Krośnieńskiego w Niżnej Łące
17 VII – Wakacyjny Turniej Łuczniczy w Jedliczu
26,29 VII –	II Otwarty Turniej Piłki Siatkowej Plażowej – Grand Prix
Gminy Jedlicze
VII
– Turniej Piłki Nożnej Dzikich Drużyn na Bajdach
VII
– Turniej Piłki Siatkowej dla Młodzieży w Ustrobnej
VII-VIII – Turnieje Wakacyjne w Dukli
VII-VIII – Wakacje z GOSiR-em w Krościenku Wyżnym
VII-VIII –	Wakacyjna Liga Drużyn Podwórkowych na ternie gminy
Korczyna
VII-VIII – Aktywne Wakacje w Sieniawie

sierpień
2 VIII
6 VIII

– Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej Gimnazjum w Jedliczu
–	Powiatowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Krośnieńskiego w Korczynie
13 VIII – CYKLOKARPATY Dukla
13 VIII –	XVIII Międzynarodowy Wyścig Kolarski o „Puchar
Uzdrowisk Karpackich” w Jedliczu, Iwoniczu-Zdroju,
Rymanowie Zdroju, Polańczyku
19 VIII –	VI Zawody w Kolarstwie Górskim o Puchar Burmistrza
Gminy Jedlicze MTB Jedlicze 2017 w Jedliczu
23,26 VIII –	Finał Grand Prix Gminy Jedlicze w Siatkówce Plażowej
w Jedliczu
27 VIII –	IX Bieg Uliczny „Dycha Siekiernika”, Marsz Siekiernika
Nordic Walking, Biegi dla Dzieci i Młodzieży w Krościenku Wyżnym
VIII
– Gminny Turniej Piłki Siatkowej KGW w Bajdach
VIII
–	VIII Gminny Trójbój Rakietowy (tenis stołowy, badminton, tenis ziemny) w Rogach, Miejscu Piastowym,
Wrocance
VIII
–	XX Zlot Samochodów Terenowych 4x4x Czarnorzeki
– Korczyna
VIII
– Festiwal Sportu w Rymanowie Zdroju
oprac. Grażyna Ostrowska
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WYRAZIĆ DUCHOWY MAJESTAT

W

Muzeum Historycznym – Pałac w Dukli można obejrzeć
wystawę Sacrum w przestrzeniach malarskich Stanisława Białogłowicza, której otwarcie z udziałem
Artysty odbyło się 8 czerwca w związku z obchodami 20. rocznicy papieskiej
pielgrzymki Jana Pawła II do Dukli i kanonizacji św. Jana z Dukli.
Na wystawie wyeksponowanych jest
ok. 50 olejnych obrazów, które powstały
na przestrzeni dziesięcioleci w pracowni
Profesora Stanisława Białogłowicza. Najwcześniejszy z nich pochodzi z okresu stanu
wojennego, jest to Pierwsza Ofiara, z kolei
do ostatnich prac należy Św. Jan z Dukli na puszczy. Obraz ten Artysta wykonał specjalnie w tym roku, dla uczczenia
20. rocznicy kanonizacji św. Jana z Dukli.
Niezwykły w swoim przekazie jest także
obraz Pomiędzy milczeniem, dedykowany
świętemu Janowi Pawłowi II.
Stanisław Białogłowicz urodził się
w Łękach Dukielskich, zatem blisko miejsca urodzenia św. Jana z Dukli, ale również
w regionie ścierania się wpływów kultury
wschodniej i zachodniej, które kształtowały twórczą wyobraźnię Artysty. Stąd też
w jego dziełach widać fascynację ikonami,
nawiązanie do tradycji ikonograficznej, do
najważniejszych i trwałych wartości w życiu człowieka. Wszystkie wyeksponowane
na wystawie prace łączy temat Sacrum
– sfera świętości, aura tajemnicy, w której
odnajdziemy przekaz tradycji religijnej, ale
także odwoływanie się do wątków osobistego życia, do miejsc, wydarzeń, ludzi spotkanych w życiu, które łączą te dwa światy:
duchowy i materialny. Artysta inspirując
się tematami biblijnymi i pasyjnymi, wyraża poprzez formę plastyczną sens sztuki,
siebie i otaczający nas świat. Stanisław Białogłowicz malowanie nazywa codziennym
zapisywaniem na płótnie, w którym kolor
ma ogromne znaczenie, pozwala Artyście
uzewnętrzniać stany emocjonalne, ekspresję, wyrażać duchowy majestat. Na każdym płótnie widoczne jest światło, które
podkreśla głębię przekazywanych treści
i przesłań. Do wszystkich prezentowanych
dzieł można odnieść wypowiedź Mistrza:
malując obraz chcę dotykać doświadczenia
granicznego – wiary, poezji, piękna i rze-
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Fragment wystawy Sacrum w przestrzeniach
malarskich Stanisława Białogłowicza

Fragment wystawy z obrazem
Św. Jan na puszczy

czywistości, której nie da się wyrazić innym
językiem niż język Sztuki.

***
Stanisław Białogłowicz studiował malarstwo w krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych. Dyplom uzyskał w 1973 roku
w pracowni prof. Wacława Taranczewskiego. Po ukończeniu studiów podjął samodzielną pracę twórczą i dydaktyczną
w szkolnictwie artystycznym. Obecnie
jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Rzeszowskiego na Wydziale Sztuki
i prowadzi autorską Pracownię Malarstwa.
Uprawia twórczość artystyczną w zakresie
malarstwa sztalugowego, monumentalnego
i rysunku. Zorganizował ok. 100 wystaw
indywidualnych w galeriach, a także muzeach polskich i zagranicznych oraz brał
udział w ponad 200 wystawach zbiorowych, środowiskowych, ogólnopolskich
i międzynarodowych w kraju i za granicą.
Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień
artystycznych, naukowych i rektorskich,
a także stypendystą Ministerstwa Kultury

i Dziedzictwa Narodowego oraz stypendium twórczego w Niemczech. W 2015 roku
werdyktem Kapituły ZG Związku Polskich
Artystów Plastyków w Gdańsku został laureatem prestiżowej Ogólnopolskiej Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego.
Do znanych twórczych dokonań Stanisława Białogłowicza należą realizacje
sakralne: Krzyż i witraż w Kaplicy Męczenników Polskich, w Bazylice św. Jakuba
i św. Agnieszki w Nysie (1992); Apokalipsa
wykonana w Kościele Parafialnym w Loburg Ostbewern, w Niemczech (1995); polichromia w Kaplicy Seminaryjnej Księży
Werbistów w Nysie (1998). Dzieła Artysty
znajdują się w zbiorach prywatnych, kolekcjach muzealnych i galeryjnych w Polsce i za granicą. Jest członkiem Związku
Polskich Artystów Plastyków oraz Nyskiej
Grupy Artystycznej w Nysie.
Wystawa Sacrum w przestrzeniach malarskich Stanisława Białogłowicza będzie
czynna do 31 sierpnia br., do oglądania
której serdecznie zapraszamy.
Aleksandra Żółkoś
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40 lat Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krośnie

U

roczysta gala z okazji 40-lecia Okręgowego Związku Piłki
Nożnej w Krośnie odbyła się
w minioną sobotę (17 czerwca) w hali
MOSiR przy ul. Bursaki z udziałem prezesów klubów, działaczy, trenerów, sędziów i zaproszonych gości – parlamentarzystów oraz władz samorządowych
miast, gmin i powiatów. Obchody jubileuszu rozpoczęła msza święta dziękczynna odprawiona w krośnieńskiej farze.
Minutą ciszy uczczono pamięć tych
wszystkich, którzy już odeszli. Na telebimie
pojawiły się nazwiska nieżyjących szefów
OZPN – Aleksandra Smyki, Wiesława Pantera, Józefa Kaczora i zmarłego w ubiegłym
roku Jana Ciupki.
W ciągu minionego 40-lecia nastąpił masowy rozwój piłki nożnej w okręgu krośnieńskim. W 1976 roku funkcjonowało 76 drużyn
seniorów (12 w wojewódzkiej klasie A, 14
w klasie B i 36 w klasie C) i 14 młodzieżowych (8 w klasie A i 6 w klasie B). Obecnie
OZPN zrzesza 149 klubów, posiadających
296 drużyn (132 seniorów i 164 zespoły młodzieżowe). W związku zarejestrowanych jest
7548 zawodników. W jednej rundzie rozgrywanych jest łącznie 1350 meczów.
Podczas gali przypomniano największe
sukcesy i najważniejsze wydarzenia. Na te-

Samorządowcy uhonorowani statuetką za wspieranie i współpracę z OZPN
(fot. Tomasz Czech/terazKrosno)

lebimie można było oglądać archiwalne
zdjęcia i filmy z minionych lat.
Jubileusz był też okazją do uhonorowania osób zasłużonych dla piłki nożnej
w okręgu krośnieńskim. Honorową Srebrną
Odznakę PZPN otrzymał między innymi
Starosta Krośnieński Jan Juszczak.
Gratulował i życzył dalszych sukcesów
prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Mieczysław Golba. – Dziękuję OZPN
za dobrą współpracę z Podkarpackim ZPN
oraz klubom za zaangażowanie, troskę,
poświęcenie, przywiązanie do piłki nożnej
– mówił Mieczysław Golba, dziękując wła-

Przegląd Pieśni i Muzyki Ludowej KROPA

28 maja br. już po raz czternasty do Korczyny zawitali artyści ludowi, aby zaprezentować się na XXXIII Przeglądzie Pieśni i Muzyki
Ludowej KROPA, zorganizowanym przez Stowarzyszenie REGIONALIZM i Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie przy współpracy
z Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie. W części konkursowej spośród 41 prezentacji artystycznych jury po wysłuchaniu 41 pre16

dzom samorządowym wszystkich szczebli
za pomoc dla klubów. – Najwięcej boisk
piłkarskich w Polsce jest na Podkarpaciu.
Także najwięcej dzieci i młodzieży uprawia
piłkę nożną w naszym województwie. To
także zasługa OZPN w Krośnie – podkreślił prezes Podkarpackiego ZPN, wręczając
okolicznościowe grawertony od Podkarpackiego ZPN i Polskiego Związku Piłki Nożnej Wojciechowi Sokołowskiemu.
Listy gratulacyjne, grawertony, upominki przekazali szefowie okręgu w Jarosławiu
oraz podokręgów w Rzeszowie, Dębicy
i Stalowej Woli.

zentacji zespołów śpiewaczych, kapel, solistów instrumentalistów, solistów śpiewaków i gawędziarzy postanowiło
przyznać następujące nagrody i wyróżnienia: w kategorii
kapel – I nagrodę przyznano Kapeli „Zastawnych” z Brzostku, w kategorii zespołów śpiewaczych: I nagrodę otrzymał
Żeński Zespół Śpiewaczy z Korczyny; w kategorii solistów
instrumentalistów – I nagrodę otrzymał Witold Gierlicki
(cymbały) z Tarnowca; w kategorii solistów śpiewaków:
dwie równorzędne II nagrody otrzymały: Gabriela Lipka
z Jedlicza, Jolanta Kwiatkowska z Korczyny (I nagród nie
przyznano); w kategorii Gawęda: wyróżnienie otrzymała
Anna Szewczyk z Kamienia.
Jury z satysfakcją stwierdziło, że poziom artystyczny na
XXXIII KROPIE w Korczynie znów zwyżkował. Większość
wykonań zachwycała archaicznymi liniami melodycznymi, co w połączeniu z artykulacją gwarową zadość czyni
regulaminowemu kryterium ocen.
Wśród gości obecni byli: dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie Marek Jastrzębski, wicestarosta
krośnieński Adolf Kasprzyk, wójt gminy Jan Zych oraz
członkowie Rady Programowej GOK w Korczynie.
Inf GOK w Korczynie

