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„PAŁAC” STAWIARSKICH W JEDLICZU WYPIĘKNIEJE

P

oczątkiem lutego rozpoczęły się
prace związane z modernizacją
„Pałacu” Stawiarskich w Jedliczu, gdzie mieści się Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej oraz
rewitalizacją otaczającego budynek
zabytkowego parku. Inwestycja realizowana jest w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Oś
priorytetowa IV. Ochrona środowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego. Działanie 4.4 Kultura.
W dniu 6 lutego w budynku liceum,
z inicjatywy starosty krośnieńskiego Jana
Juszczaka z udziałem wicestarosty Adolfa
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Kasprzyka zorganizowano konferencję, na
którą zaproszeni zostali burmistrz gminy
Jedlicze Jolanta Urbanik, radni powiatu
Piotr Bril i Piotr Waśko, radna Rady Miejskiej w Jedliczu Anna Zaleszczuk, projektant krajobrazu Adam Zawadzki, przedstawiciel wykonawcy, którym jest FHU Zalas
i lokalne media.
Jak na wstępie podkreślił starosta – Celem spotkania jest przede wszystkim dotarcie do jak najszerszego kręgu mieszkańców,
zwłaszcza Jedlicza, z tą informacją co zamierzamy realizować w roku 2018 w Jedliczu. Z tej przyczyny, że park do tej pory
pełnił funkcję ogólnodostępną, jednak z powodu prac będzie wyłączony z możliwości

korzystania, aż do zakończenia projektu.
Aby nie zaskoczyć mieszkańców, chcemy
za pośrednictwem władz samorządowych
gminy, jak również mediów poinformować
o tym społeczność lokalną.
Powiat Krośnieński otrzymał na realizację zadania dofinansowanie w wysokości
2 992 494,38 zł, co stanowi 85% wartości
. Całość inwestycji zamknie się w kwocie 3 490 740 zł brutto.
Pałac Stawiar skich w zniesiono
w 1925 r. Na potrzeby liceum został adaptowany w 1944 r. i pełni tę funkcję do dzisiaj.
Ponieważ na terenie obiektu przez wiele lat
nie przeprowadzano kompleksowych prac
renowacyjnych, budynek wraz z parkiem
uległ postępującej degradacji i wymaga kapitalnego remontu. Intensywnych zabiegów
pielęgnacyjnych wymaga także park.
Celem projektu jest poprawa stanu zachowania i zwiększenie dostępności unikalnego zabytkowego Zespołu Pałacowo
– Parkowego w Jedliczu oraz zwiększenie
atrakcyjności turystycznej Jedlicza i okolic.
Część dotyczącą przebiegu prac związanych z modernizacją budynku przedstawił
wicestarosta Adolf Kasprzyk.
Zakres prac obejmuje m.in. remont
i przebudowę budynku szkoły, prace konser-
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watorskie przy elewacji budynku, remont
tarasu, wymianę pokrycia dachowego, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej
oraz części więźby dachowej. Projekt zakłada także wykonanie oświetlenia budynku
z zewnątrz, w celu wyeksponowania zabytku i monitoring terenu parku. Powstanie
także izba muzealna poświęcona historii
rodu Stawiarskich i historii szkoły oraz jej
założyciela i długoletniego dyrektora Władysława Dubisa.
Natomiast część związaną z renowacją
zabytkowego parku omówił architekt krajobrazu Adam Zawadzki. Na wstępie przypomniał historię parku, którego początki
sięgają połowy XVIII wieku. – Park był
utrzymany w stylu francuskim, po kilkudziesięciu latach przeprojektowany zgodnie
z panującymi trendami w park krajobrazowy. Sporządzona została analiza dendrologiczna drzewostanu. Spośród 830 drzew
prawie każde wymaga pielęgnacji, a część
jest konieczna do wycinki. Około 80 procent są to nasadzenia i samosiewy, które nie
tworzą wartości historycznej. Gospodarka
drzewostanem w górnej części parku obejmuje nasadzenie nowych drzew ok. 40 szt.,
nasadzenie prawie 300 krzewów, nasadzenie krzewów żywopłotowych prawie 3000
szt., wykonanie nasadzeń róż około 500 szt.
i wykonanie trawnika ponad 2000 m2 oraz
wykonanie i remont alejek spacerowych,
montaż elementów małej architektury i płyt
kamiennych z opisami. Park po gruntownym remoncie będzie ogólnodostępny
i będzie miał charakter wypoczynkowo –
relaksacyjny oraz sportowy.
Projekt zadania został zaakceptowany
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Na zakończenie starosta zaznaczył- Przy
składaniu wniosku dopełniono wszystkich
formalności i mamy nadzieję, że efekt finalny będzie nie tylko widoczny, ale przyniesie
satysfakcję nie tylko nam, ale włodarzom
samorządowym gminy i przede wszystkim
mieszkańcom Jedlicza.
Burmistrz gminy Jolanta Urbanik dziękując władzom Powiatu Krośnieńskiego,
pogratulowała sukcesu w pozyskaniu środków unijnych na tak ważne przedsięwzięcie, podkreśliła, że jest to bardzo ważna
i długo oczekiwana inwestycja dla wszystkich mieszkańców.
Prace zgodnie z umową zakończą się 31
sierpnia 2018 roku.

Rzeczpospolita
Polska

POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
W SZKOŁACH POWIATU

P

owiat Krośnieński od kwietnia
2017 r. realizuje projekt pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w ZSGH w Iwoniczu – Zdroju, ZS
w Iwoniczu i ZS w Jedliczu:” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2014 – 2020, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Wsparciem objęte zostały trzy szkoły:
Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu – Zdroju, Zespół Szkół
w Iwoniczu i Zespół Szkół w Jedliczu.
Projekt ukierunkowany jest na uczniów
i nauczycieli w zakresie kształcenia ogólnego. W szkołach realizowane są dodatkowe zajęcia rozwojowe oraz dydaktyczno
– wyrównawcze. Docelowo ze szkoleń ma
skorzystać 70 nauczycieli i 340 uczniów ze
szkół objętych projektem.
Realizacja projektu spowodowała, że
szkoły otrzymały nowoczesny sprzęt infor-

matyczny: laptopy, drukarki jedno i trójwymiarowe oraz inne urządzenia peryferyjne
i aplikacje dydaktyczne do nauki niektórych
przedmiotów.
Całkowita wartość projektu wynosi
566 825 zł, z czego wkład UE to kwota 481
801 zł, środki z dotacji celowej 56 682,50 zł
i wkład własny 28 341,25 zł.
Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2018 r.
Ewa Bukowiecka

ZAPROSZENIE NA TARGI
EDUKACYJNE DLA GIMNAZJALISTÓW

P

o raz 15 w hali widowiskowo –
sportowej przy ul. Bursaki w Krośnie odbędą się Targi Edukacyjne.
Wszyscy zainteresowani gimnazjaliści
wraz z rodzicami będą mogli zapoznać
się z ofertą edukacyjną przygotowaną
przez szkoły ponagimnazjalne z terenu
miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego oraz skorzystać z pomocy doradców
zawodowych. Uczniowie mogą liczyć
na kompleksową informację dotyczącą między innymi warunków rekrutacji,
zajęć pozalekcyjnych, staży czy kierunków kształcenia.

Na targach swoją ofertę zaprezentują
szkoły ponadgimnazjalne między innymi: Liceum Ogólnokształcące im. Marii
Konopnickiej w Jedliczu, Zespół Szkół im.
Armii Krajowej w Jedliczu, Zespół Szkół
w Iwoniczu,, Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
funkcjonujący w ramach ZSGH w Iwoniczu
Zdroju, Zespół Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu.
Uroczyste otwarcie targów odbędzie
się 26 marca br. o godz. 8.30.
Targi będzie można zwiedzać do g. 16.00.

Ewa Bukowiecka
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URZĄD PRACY

AKTYWIZACJA OSÓB POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA
POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE KROŚNIEŃSKIM (IV)

P

owiatowy Urząd Pracy w Krośnie
realizuje w 2018 r. projekt „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie
krośnieńskim (IV)”
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 (RPO
WP), Oś priorytetowa VII Regionalny rynek
pracy, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób
bezrobotnych na rynku pracy – projekty
pozakonkursowe PUP.
Projekt współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego głównym celem
jest zwiększenie możliwości zatrudnienia
osób powyżej 29 roku życia pozostających
bez pracy.
Projektem w 2018 r. planujemy objąć 89
osób w następujących zadaniach:
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 25 osób – wartość
zadania 500 000 złotych,

- doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy – 50 osób – wartość zadania
1 000 000 złotych,
- staże – 14 osób – wartość zadania 108
998 złotych.
Całkowita wartość projektu w 2018 r.
wyniesie 1 608 998 złotych. Projekt nie zakłada wniesienia wkładu własnego.
Okres realizacji projektu od 01.02.2018 r.
do 31.12.2018 r.
Projekt skierowany jest do następujących grup:
I. Osoby powyżej 29 roku życia, bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne,
należące do I lub II profilu pomocy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należące co najmniej
do jednej z następujących grup:
- osoby od 50 roku życia,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- kobiety,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

II. Rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść
z rolnictwa należący do ww. grup.
Kryteria dostępu do udziału w projekcie:
I. Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób niepełnosprawnych w proporcji
co najmniej takiej samej, jak proporcja osób
niepełnosprawnych zarejestrowanych jako
osoby bezrobotne
w rejestrze danego PUP, kwalifikujące
się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należące do I lub II profilu) w stosunku
do ogólnej liczby zarejestrowanych osób
bezrobotnych.
II. Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób w wieku 50+ w proporcji co
najmniej takiej samej, jak proporcja osób
w wieku 50+ zarejestrowanych jako osoby
bezrobotne w rejestrze danego PUP, kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach
projektu (należące do I lub II profilu) w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych
osób bezrobotnych.
Opracował Paweł Roman

REKLAMACJA USŁUGI FINANSOWEJ

Z

awierając umowę z podmiotem
rynku finansowego, takim jak
bank, ubezpieczyciel, pożyczkodawca, zobowiązujemy się do respektowania jej warunków. Jeżeli jednak
usługa nie została wykonana lub
mamy konkretne zastrzeżenia co do
sposobu jej świadczenia, wtedy warto
skorzystać z uprawnienia do zgłoszenia reklamacji, której zasady zostały
uregulowane w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego
i o Rzeczniku Finansowym.
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Miejsce złożenia reklamacji.
Reklamacja może być złożona w każdej
jednostce podmiotu rynku finansowego
obsługującej klientów. To konsument wybiera miejsce/ placówkę danego przedsiębiorcy, w której chce skorzystać ze swojej
uprawnienia do złożenia reklamacji i nie
przy tym ma znaczenia, gdzie umowa została zawarta.
Forma i sposób złożenia reklamacji.
Konsument jest uprawniony do złożenia
reklamacji w wybrany przez siebie sposób.
Reklamacja może zostać złożona w formie
pisemnej, osobiście lub przesyłką poczto-

wą, ale także ustnie, zarówno osobiście do
protokołu podczas wizyty w danej jednostce, jak i telefonicznie. Forma elektroniczna
reklamacji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej jest możliwa pod
warunkiem wskazania tych środków przez
przedsiębiorcę.
Dokładną procedurę reklamacyjną
winna określać umowa, niemniej jednak
należy pamiętać aby reklamacja zawierała
wszystkie istotne elementy, tj.:
- dane identyfikujące konsumenta,
- dane przedsiębiorcy, do którego jest kierowana,
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- dokładnie zastrzeżenia co do sposobu realizowanej przez przedsiębiorcę umowy,
- oczekiwany przez konsumenta sposób
załatwienia sprawy,
- datę i podpis konsumenta.
Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację.
Odpowiedź na reklamację powinna
zostać udzielona przez przedsiębiorcę bez
zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Powyższy termin zostanie zachowany również wtedy, gdy odpowiedź na
reklamację zostanie wysłana w formie
pisemnej przed upływem wskazanego
terminu. Warto jednak podkreślić, że termin na udzielenie odpowiedzi może zostać
przedłużony do 60 dni, w przypadku gdy

sprawa jest szczególnie skomplikowana
i wymaga dodatkowych ustaleń. Jeżeli
taka sytuacja wystąpi, przedsiębiorca jest
zobowiązany wyjaśnić przyczynę opóźnienia i wskazać okoliczności, które muszą
zostać ustalone dla rozparzenia sprawy.
Pamiętaj! Brak odpowiedzi na reklamację w 30 dniowym terminie a w szczególnych sytuacjach w terminie 60 dniowym,
jest rozumiany jako rozpatrzenie reklamacji zgodnie z wolą konsumenta.
Odpowiedź na reklamację.
Przedsiębiorca ma obowiązek udzielić
konsumentowi odpowiedzi na reklamację
w postaci papierowej lub za pomocą innego
trwałego nośnika informacji, przy czym
odpowiedź pocztą elektroniczną może

zostać udzielona wyłącznie na wniosek
konsumenta.
W odpowiedzi przedsiębiorca jest zobowiązany wskazać swoje stanowisko
co do zastrzeżeń zwartych w reklamacji
oraz dokładnie je uzasadnić w przypadku
nieuwzględnienia roszczeń konsumenta.
Odpowiedź winna również zawierać pouczenie o przewidywanym trybie odwoławczym, możliwości skorzystania z polubownych form dochodzenia roszczeń,
wystąpienia do Rzecznika Finansowego
oraz dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.
Oprac. Elżbieta Sługocka-Krupa
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

POWIAT KROŚNIEŃSKI PRZEBUDUJE ODCINEK
DROGI ISKRZYNIA – HACZÓW

Z

łożony przez Powiat Krośnieński wniosek dotyczący przebudowy drogi powiatowej nr 1972R
Iskrzynia – Haczów – Trześniów w miejscowości Iskrzynia znalazł się na liście
wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.
Wnioskowana dotacja wynosi 1 359 959
zł, wartość całego zadania oszacowano na
łączną kwotę 2 719 918 zł. Ostateczna kwota
zostanie ustalona w wyniku przetargu.
Zakres prac zaplanowanych do wykonania obejmuje m.in. przebudowę nawierzch-
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ni drogi na odcinku 1492 m, budowę nowego chodnika i przebudowę istniejącego,
przebudowę skrzyżowania z ul. Ogrodową
oraz ul. Morawską, budowę kanalizacji
deszczowej, zatoki autobusowej, wykonanie
przejścia dla pieszych ze znakami aktywnymi, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni
wraz z poszerzeniem, przebudowę poboczy,
montaż barier energochłonnych.
Inwestycja jest od wielu lat oczekiwana przez mieszkańców Iskrzyni, gminy
Haczów oraz powiatu brzozowskiego, bowiem jest to główna droga prowadząca do
Krosna, jest też łącznikiem z drogą krajową.
Ewa Bukowiecka

INWESTYCJA POWIATOWA
W GMINIE WOJASZÓWKA

R

ada Powiatu jednogłośnie wyraziła zgodę na powierzenie gminie Wojaszówka prowadzenia
zadania publicznego polegającego na
przebudowie drogi powiatowej nr 1961R
Odrzykoń – Sporne wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową
nr 1960R Krosno – Odrzykoń na rondo.
Projekt uchwały omówił dyrektor –
urzędujący członek Zarządu Aleksander
Mercik.
Inwestycja obejmuje przebudowę drogi
na odcinku około 300 m. Drogi, które mają
szerokość 4,5 do 5 m zostaną doprowadzone
do standardu czyli szerokości 6 m. Ponadto
zostanie wybudowany chodnik i pełnowymiarowe rondo oraz powstanie nowy system odwodnienia.
Szczegółowe warunki współpracy zostaną określone w porozumieniu zawartym
pomiędzy Zarządem Powiatu a Gminą
Wojaszówka.
5
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INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANOWANEJ REALIZACJI W 2018 ROKU
PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO – EDUKACYJNYCH
DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

owiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie informuje, że
w ramach pozyskanych środków
finansowych z budżetu Wojewody Podkarpackiego, rozpoczęło nabór osób na
2018 rok do uczestnictwa
w programie oddziaływań korekcyjno
-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Planowane jest, aby jedna edycja programu została przeprowadzona w grupie
co najwyżej 10 – 15 osobowej w cyklu co
najmniej 60 godzin zajęć grupowych realizowanych w formie 15-stu spotkań po
4 godziny oraz przynajmniej po 2 godziny
konsultacji indywidualnych dla każdego
z uczestników zajęć.
Treści edukacyjne będą służyć uczestnikom programu do przeformułowania
własnych przekonań i postaw, które mają
wpływ na stosowanie i usprawiedliwianie
przemocy. Warunkiem przyjęcia osoby do
programu powinno być uznanie przez nią
faktu stosowania przemocy we własnej
rodzinie.
Uczestnikami programu mogą być:
1) osoby skazane, odbywające karę pozbawienia wolności w zakładach karnych,

ZOSTAŃ RODZINĄ
ZASTĘPCZĄ!!!

P

owiatowe 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.
Jeśli jesteś wrażliwy, umiesz słuchać,
umiesz rozwiązać problemy, nie boisz się
wyzwań i chciałabyś się opiekować dziećmi
– zostań rodzicem zastępczym. W tym celu
przyjdź do Powiatowego Centrum Pomocy
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2) osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, którym
sąd warunkowo zawiesił wykonywanie
kary, zobowiązując je do uczestnictwa
w programie korekcyjno-edukacyjnym,
3) osoby, których rodzina została objęta
procedurą Niebieskiej Karty, wskazane
przez organy ścigania lub inne instytucje (miejskie i gminne ośrodki pomocy
społecznej, komisje rozwiązywania problemów alkoholowych itp.),
4) osoby stosujące przemoc w rodzinie,
które uczestniczą w terapii uzależnienia
od alkoholu, pod warunkiem, że udział
w programie korekcyjno-edukacyjnym
stanowi uzupełnienie odbywanej terapii
prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej,
5) osoby zainteresowane, których uczestnictwo w programie wynika z osobistej
decyzji,
6) uczestnik może wziąć udział w zajęciach
kolejnych edycji programu, z własnej
woli lub po uprzednim skierowaniu
przez właściwe podmioty.
Uczestnictwa w programie odmawia się:
1) o sobom stosującym przemoc, wobec
których rozpoznawane jest uzależnie-

nie od alkoholu, narkotyków lub innych
środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych
(osoby takie powinny w pierwszej kolejności być kierowane na terapię leczenia
uzależnień),
2) osobom z poważnymi zaburzeniami emocjonalnymi, w szczególności z antyspołecznymi zaburzeniami osobowości oraz
zaburzeniami osobowości pogranicznej
(udział takich osób w programie mógłby
tworzyć poważne przeszkody w realizacji zajęć edukacyjno-korekcyjnych).
Jednocześnie informujemy, że w/w program będzie realizowany z chwilą zrekrutowania grupy docelowej (w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego w Krośnie
przy ulicy Bieszczadzkiej 1). Zgłoszenia
do programu przyjmowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie,
ul. Bieszczadzka 1 - w terminie do 31 sierpnia 2018 roku (I piętro, pokój 107 lub VI piętro, pokój 618) w godz. 7:30 – 14:30, 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.

Rodzinie w Krośnie na rozmowę wstępną,
na której dowiesz się jakie warunki musisz
spełnić, by stać się rodzicem zastępczym.
Jeżeli spełnisz określone przepisami wymagania zaprosimy Cię na szkolenie, które
uzupełni Twoją wiedzę z zakresu rodzicielstwa zastępczego, rozwieje Twoje obawy
i wątpliwości. Decyzję o tym czy zostaniesz
rodziną zastępczą podejmiesz po szkoleniu,
a także po rozmowie ze specjalistami i doświadczonymi rodzinami zastępczymi.
Będziemy Ci towarzyszyć na każdym
etapie i udzielać wsparcia i wskazówek!
Zapraszamy mieszkańców Powiatu Krośnieńskiego!

Krośnieńskim, ul. Bieszczadzka 1, 38-400
Krosno, tel. i fax 13 34 75 732 i 13 43 75 766
Rodzina zastępcza zapewnia opiekę
i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej.
Może być ona również ustanowiona dla
dziecka niedostosowanego społecznie lub
niepełnosprawnego.
W wypełnieniu swoich funkcji rodzina
zastępcza kieruje się dobrem przyjętego
dziecka i poszanowaniem jego praw.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej
niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być
powierzone osobom, które nie były skazane
prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. W przypadku rodziny zastępczej
niezawodowej co najmniej jedna osoba
tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe
źródło dochodów.

Dane kontaktowe:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Krośnie pełniące funkcję Organizatora
Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie
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ZESPÓŁ MORIA ZAPROSIŁ
NAS W ŚWIAT POEZJI

W
JUBILEUSZ ZESPOŁU „LUBATOWIANIE”

Ś

więtowaliśmy jubileusz 25-lecia
istnienia naszego zespołu. Wiele
wzruszeń, wspomnień, ciepłych
słów i gratulacji popłynęło w naszym
kierunku. Były zaskoczenia i miłe niespodzianki. Jubileusz był okazją do wręczenia odznaczeń państwowych. Prezydenckie odznaczenie Srebrny Krzyż
Zasługi za zasługi w działalności na
rzecz kultywowania i upowszechniania tradycji ludowych z rąk Piotra
Pilcha odebrała Janina Pernal i Anna
Turek a Brązowy Krzyż Zasługi Sabina
Cichoń. Były szczególne słowa uznania
dla członków kapeli skierowane w imieniu samorządu Powiatu Krośnieńskiego od wicestarosty Adolfa Kasprzyka
i urzędującego członka Zarządu Powiatu Aleksandra Mercika. Wspólne
śpiewy, tańce i biesiada wraz z kapelą
"Trzcinicoki" i zespołem "Łęczanie". Cóż
po prostu wspaniałe podsumowanie 25
lat wspólnej pracy, radości ale też
i smutków. Dziękujemy wszystkim, którzy wspólnie z nami świętowali, za każde dobre słowo i za wspólną zabawę.
Zespół „Lubatowianie” działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Iwoniczu Zdroju od
23 stycznia 1993r. kiedy do pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Lubatowej przyjechały
Dorota Świstak i pani Agata Pucykowicz
z inicjatywą założenia grupy śpiewaczej. Tak
powstał zespół , którego głównym trzonem
były: Olga Sokół, Józefa Zygmunt, Stanisława Turek, Wanda Murdzek., a kierownikiem
przez pierwsze 10 lat działalności była Agata
Pycykowicz. Już w ciągu pierwszego roku
do zespołu dołączali mężczyźni, wtedy marzeniem było stworzenie kapeli. Wkrótce po
tym do zespołu zaczęły przychodzić dzieci,
co pozwoliło stworzyć grupę „Mali Lubatowianie”. Zespół śpiewał i tańczył w kraju i za
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granicą, zdobywał nowe doświadczenia i nowych zwolenników. Tak minęło 10 lat. Kolejny rok rozpoczął nowy etap dla zespołu, gdy
pani Agata Pucykowicz odeszła na emeryturę końcem czerwca 2003 roku. Osiągnięcia
zespołu i renoma jaką zdobył nie pozwoliła
na to, by zespół przestał działać. Członkowie
zespołu wraz z dyrektorem GOK-u Wojciechem Świstakiem i burmistrzem Piotrem
Komornickim podjęli decyzję, by chwilowo
obowiązki kierownika zespołu przejęła pani
Janina Pernal i tak zostało do dzisiaj. Zaś
obowiązki opiekuna dziecięcej grupy „Mali
Lubatowianie” objęła Sabina Pernal obecnie
Cichoń. W roku 2008 powstała kolejna coraz
to młodsza grupa dziecięca, która przejęła
nazwę „Mali Lubatowianie”, a grupa która
śpiewała już wcześniej została przemianowana na „Młodzi Lubatowianie”. Zespół
prężnie działał i działa aż do dziś. Każdy
z dorosłych członków zespołu został już odznaczony medalem „Zasłużony dla Kultury
Polskiej” nadawanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w roku
2011 zespól otrzymał nagrodę okolicznościową także od Ministra. W roku 2016 zespół
odebrał nagrodę Zarządu Województwa
Podkarpackiego za szczególne osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. W roku
2016 wielkim zaszczytem dla zespołu był
występ w Pałacu Prezydenckim i spotkanie
z Pierwszą Damą Agatą Kornhauser – Dudą
podczas Inauguracji Obchodów 150-lecia Kół
Gospodyń Wiejskich .
Obecnie zespól liczy 14 osób, w tym 4
członków kapeli, oraz 6 dziewcząt w zespole
„Młodzi Lubatowianie” i 11 dzieci w „Małych Lubatowianach”co czyni zespół wielopokoleniowych i daje nadzieję, że z dalszym
upływem lat nasz folklor i tradycja przetrwa.

tych „niepoetyckich czas ac h ” m ł o d z i a r t y ś c i
z niezwykłą subtelnością
uświadamiają nam, że w każdym z nas
jest wrażliwość na piękno poetyckiego słowa, z której zdajemy sobie sprawę w chwili gdy zatrzymamy się na
chwilkę w klimatycznej auli Pałacu
Stawiarskich w Jedliczu i przy świetle
świec pozwolimy porwać się w świat poetyckiego słowa, któremu towarzyszą
subtelne dźwięki skrzypiec i mocniejsze
brzmienie gitar.
Zespól Moria, który w 2017 roku obchodził 10-lecie swojej artystycznej drogi
tym razem zaprosił nas w „Podróż w głąb
człowieka”. W styczniowy wieczór muzyka
odkryła tajemnice duszy ludzkiej. Zespół
w składzie: Dominika Twardzik-wokal,
Aleksandra Czarny-skrzypce, Jacek Jurczak
-bass,lider, Adrian Pawluś-gitara sercem
zaprezentował poezję według własnych
aranżacji muzycznych, którym towarzyszyła recytacja w wykonaniu wrażliwej
Kasi Kochanek oraz „niepokornej” Dominiki Góry. Jak co roku licznie zgromadzeni
słuchacze otrzymali mocny ładunek emocji
poetyckich.
Podczas wieczoru zaprezentowano m.in.
teksty św.Jana Pawła II, ks. Jana Twardowskiego, Marii Konopnickiej, Juliana Tuwima, Tadeusza Różewicza, Bronisławy Betlej
oraz Dominiki Twardzik i Jacka Jurczaka.
Artystyczną ucztę dopełniła wystawa
fotografii Anny Jakubus- studentki III roku grafiki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu
Rzeszowskiego. Młoda artystka na swoim
koncie ma już znaczące sukcesy: np. trzecie miejsce w konkursie Empikfoto oraz
wyróżnienie na największym konkursie
fotograficznym w Europie „Ourworldisbeautiful”.
Dziękujemy Prezesowi Raf – Ekologii
oraz Staroście Powiatu Krośnieńskiego za
okazaną życzliwość i wsparcie finansowe.

Sabina Cichoń
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UROCZYSTY FINAŁ PLEBISCYTU NA NAJPOPULARNIEJSZEGO
SPORTOWCA, TRENERA I DZIAŁACZA POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

Z

namy już nazwiska najpopularniejszych i najlepszych sportowców, trenera i działacza
powiatu krośnieńskiego w 2017 roku.
Wyniki plebiscytu ogłoszono podczas
jubileuszowej gali, która odbyła się
w Gimnazjum w Świerzowej Polskiej,
15 lutego 2018r.
Organizatorami plebiscytu byli: Starostwo Powiatowe w Krośnie, urzędy gmin
z powiatu krośnieńskiego i tygodnik „Nowe Podkarpacie”. Współorganizatorem uroczystości była Gmina i Gminny Ośrodek
Kultury w Chorkówce oraz Gimnazjum
i SP w Świerzowej Polskiej. Do przygotowania tego przedsięwzięcia organizatorzy
desygnowali swoich przedstawicieli i w ten
sposób powstała 16 osobowa Kapituła, której przewodniczył Kazimierz Gładysz, przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego.
Plebiscyt dotyczy popularności nominowanych, a nie wyników sportowych. Wśród
osób nominowanych, co jest zaszczytem dla
nominowanego, znalazły się nazwiska osób
które mają na swoim koncie sportowe sukcesy i osiągnięcia. Spośród kilkudziesięciu
kandydatur swoich faworytów wybierali
czytelnicy tygodnika „Nowe Podkarpacie”.
To oni głosując poprzez wysyłanie kuponów i SMS-ów zdecydowali kto otrzyma
zaszczytny tytuł „Najlepszego Sportowca,
Trenera i Działacza”.
Za najpopularniejszego działacza
uznano Jana Rogalskiego, prezesa Klubu
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Sportowego ”Kotwica” Korczyna. Wśród
nominowanych działaczy znaleźli się: Radosław Sidor; Bogdan Farbaniec; Edward
Jakieła; Marek Sawczuk; Wiesław Gryzowski; Grzegorz Bargiel; Mariusz Biskup; Mariusz Rogala; Łukasz Grzesik.
Tytuł najpopularniejszego trenera
zdobył Paweł Gazda, trener piłki nożnej
w Klubach „Kotwica” Korczyna i Rotar Węgłówka. Lista pozostałych nominowanych
trenerów: Elżbieta Hryniak; Mariusz Jakieła; Witold Zatorski; Grzegorz Argasiński;
Piotr Bril; Ewelina Fijołek; Piotr Drozd.
Najpopularniejszym sportowcem 2017
roku został Konrad Urbanek, piłkarz, doświadczony pomocnik V ligowej drużyny
z Klubu „Kotwica” Korczyna.
Kolejne miejsca wśród najpopularniejszej piątki sportowców zajęli:
2.Ewelina Marcisz, reprezentantka MKS
Halicz Ustrzyki Dolne, uprawia narciarstwo biegowe;
3.Kryspin Paradysz, zawodnik Krośnieńskiego Klubu Kyokushin Karate, młodzieżowy mistrz Polski;
4. Kacper Cichoń, piłkarz, zawodnik „Pogoni” Szczecin;
5. Jan Rodzinka, zawodnik reprezentujący
Klub Biegacza Athletic Zręcin.
Po raz kolejny nagrody dla najlepszych
sportowców przyznał Starosta Krośnieński.
Wyboru kandydatów do tego tytułu dokonała Kapituła plebiscytu, biorąc pod uwagę
osiągnięcia i wyniki sportowe, przyznała

siedem nagród w trzech kategoriach: najlepsi sportowcy; najlepsi piłkarze i najlepszy
sportowiec niepełnosprawny.
Najlepsi piłkarze: I m. – Kacper Cichoń, piłkarz Karpat Krosno, obecnie gra
w „Pogoni” Szczecin; II m. Paweł Fydrych,
grający trener seniorskiej drużyny „Start”
Rymanów; II m. – Robert Kozubal, napastnik „Partyzant” Targowiska.
Najlepsi sportowcy: I m. – Ewelina
Marcisz, uprawia narciarstwo biegowe; II
m.- Weronika Kołek, lekkoatletka uprawiająca biegi; III m. – Weronika Bykowska,
strzelectwo sportowe.
Najlepszy zawodnik niepełnosprawny: Piotr Grabowski, uprawia narciarstwo
i biathlon.
Laureatom nagrody wraz z najlepszymi
życzeniami i pamiątkowymi statuetkami
wręczali: przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Gładysz, starosta Jan Juszczak,
wicestarosta Adolf Kasprzyk, urzędujący
członek Zarządu Powiatu Aleksander Mercik, prezes tygodnika „Nowe Podkarpacie”
Tadeusz Więcek oraz wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu
Na zakończenie spotkania głos zabrali gospodarze uroczystości starosta Jan Juszczak
i wójt gminy Chorkówka Andrzej Koniecki,
którzy jeszcze raz pogratulowali bohaterom
wieczoru. – Od 17 lat przemierzamy powiat
krośnieński wraz z najpopularniejszymi sportowcami, trenerami i działaczami
wskazanymi przez mieszkańców naszego
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powiatu, ale też z najlepszymi sportowcami
gmin wybranymi przez Kapitułę, która corocznie rozpatruje kandydatury zgłaszane
przez władze samorządowe powiatu krośnieńskiego – mówił w wystąpieniu starosta Jan Juszczak. Przy okazji Święta Sportu
mamy sposobność zobaczyć bogactwo, zarówno młodych jak i tych starszych ludzi,
którzy mają różne pasje, zainteresowania,
zdolności. Nasza ziemia, aż kipi bogactwem
uzdolnionych ludzi, nie tylko sportowo, ale
też piękną mozaiką kultury, którą możemy
zobaczyć przy okazji Gali Sportu Powiatu. I za te 17 lat dziękuję, co wielokrotnie
podkreślałem, władzom samorządowym za
wspierane tych młodych ludzi, którzy wylewają litry potu, aby osiągać dobre wyniki
i sprawić radość nam wszystkim. To władze
samorządowe wspierają trenerów, którzy
mają pomysły, którzy chcą aby te wyniki były jak najlepsze i dawały satysfakcję wszystkim. To władze samorządowe wspierają tych
działaczy, którzy czynią wszystko, aby niekiedy w trudnych warunkach nie zabrakło
w miarę możliwości tego wszystkiego co jest
potrzebne do uprawiania różnych dziedzin
sportu. I za to Wam, drogie Koleżanki i Koledzy Samorządowcy dziękuję. Natomiast
sportowcom, trenerom i działaczom dziękuje
za zaangażowanie i za to, ze jesteście. Podziękowania należą się również współorganizatorom, czyli władzom samorządowym
gminy Chorkówka z wójtem Andrzejem
Konieckim na czele, a także GOK z dyrektorem Bogusławem Packiem. Wdzięczny jestem również pani Grażynie Ostrowskiej, za
to, że przez 17 lat czuwała nad organizacją
i przebiegiem kolejnych edycji plebiscytu.
Gratuluję wszystkim nominowanym i nagrodzonym i życzę sukcesu nam wszystkim
w tych obszarach za które jesteśmy odpowiedzialni i w tym wszystkim co podejmujemy.
Potrzebny jest nam sukces bo on daje energię
do działania. I tego Państwu życzę, na co
dzień na przyszłość.
Uroczystość uatrakcyjniły występy muzyczne, taneczne i sportowe. Na scenie wystąpili: kapela ludowa „Duklanie”, zespół
taneczny „Day Stars” z Chorkówki, wokalistki Emilia Tyburska, Monika Nowak,
Daria Samborowska, judocy z UKS „Jasiołeczka”, zespół muzyczny „MGK Milenium”
z Odrzykonia, zespół taneczny „Omega”
z Chorkówki.
Głównym sponsorem imprezy był Bank
Spółdzielczy z Rymanowa.
Ewa Bukowiecka
1 (61) II 2018
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SPOŁECZNA STRAŻ RYBACKA
MA NOWEGO KOMENDANTA

S

tarosta Krośnieński Jan Juszczak
powołał nowego komendanta Społecznej Straży Rybackiej, którym
został Dawid Dąbrowski, rekomendowany przez Zarząd Okręgu Polskiego
Związku Wędkarskiego w Krośnie.
Wręczenie aktu powołania odbyło się
na sesji Rady Powiatu w dniu 16 lutego br.
w obecności radnych i zaproszonych gości.
Rada Powiatu Krośnieńskiego 19 kwietnia 2000 r. podejmując uchwałę zdecydowała o tym, aby w naszym powiecie funkcjonowała Społeczna Straż Rybacka. Nie jest to
zapis obligatoryjny dla każdego samorządu
szczebla powiatowego. Jak podkreślił starosta – Samorząd Powiatu Krośnieńskiego
zdecydował się, aby taką Straż utworzyć
i powołać, ponieważ na naszym terenie
mamy kilka ważnych wód, np. zbiornik
w Sieniawie, a zadania które są przypisane dla SSR zmierzają do tego, aby chronić
szeroko rozumianą faunę, florę i wody. Regulamin, który jest elementem związanym
z tą uchwałą stanowi, że na czele Społecznej
Straży Rybackiej stoi komendant, którego
powołuje i odwołuje, bez określenia czasowego, decyzją swoją Starosta. Wręczając
akt powołania wraz z odznaką strażnika
Straży Rybackiej starosta podkreślił, że pozostaje w nadziei, że to co zostało wstępnie
nakreślone zostanie rozwinięte dla dobra
przede wszystkim naszej przyrody. Życzył
zapału, stanowczości i wsparcia.
Komendant Dawid Dąbrowski w swoim wystąpieniu powiedział – Przez ostatnie
dwa lata bacznie obserwowałem wędkarzy
i otaczające ich środowisko. Dostrzegłem
wiele aspektów, które wymagają poprawy
i podjęcia określonych działań przeciwko
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łamaniu przepisów i zwalczaniu negatywnych postaw. Nowy komendant chce
zwrócić uwagę na kłusowników i problem
zaśmiecania rzek i zbiorników. Dostrzega
konieczność edukacji poprzez organizowanie prelekcji mających na celu podnoszenie
świadomości uczniów, nauczycieli i społeczności lokalnej. Widzi także konieczność
współpracy z Policją, Strażą Miejską oraz
Państwową Strażą Rybacką.
Zadaniem Społecznej Straży Rybackiej
jest współdziałanie z Państwową Strażą
Rybacką w zakresie kontroli przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym
oraz przepisów wydanych na jej podstawie. Współpraca polega na organizowaniu
i przeprowadzaniu kontroli dokumentów
uprawniających do połowu ryb, ilości i gatunków odłowionych ryb oraz przedmiotów
służących do ich połowów. Ponadto przeprowadza się wspólne akcje, patrole, szkolenia,
ćwiczenia oraz wymianę informacji.
Amatorski połów ryb może uprawiać
osoba posiadając dokument uprawniający
do takiego połowu nazywany kartą wędkarską.
Dla osób zamieszkałych na terenie powiatu krośnieńskiego karty takie wydaje
Starosta Krośnieński. Może ją uzyskać osoba, która ukończyła 14 lat i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomości
zasad i warunków ochrony i połowu ryb.
Karty wędkarskie wydawane są w Wydziale Środowiska i Rolnictwa w Starostwie
Powiatowym w Krośnie, V piętro, pokój
516-519. Formularze wniosków są dostępne w Wydziale i na stronie BIP. Opłata za
wydanie karty wynosi 10 zł.
Ewa Bukowiecka

RUSZYŁA
KWALIFIKACJA
WOJSKOWA
DLA MIESZKAŃCÓW
POWIATU

W

lutym br. na terenie miasta
Krosna i powiatu krośnieńskiego rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa (następczyni dawnego poboru) i potrwa do 19 kwietnia
2018 r.
Celem kwalifikacji jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej
służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi. dokonują powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie.
W trakcie badań lekarskich, prowadzonych
podczas kwalifikacji wojskowej, osoby te
mogą zostać uznane za zdolne pod względem fizycznym i psychicznym do czynnej
służby wojskowej i uzyskać jedną z kategorii zdolności:
• „A” „zdolny do czynnej służby wojskowej”;
• „B” „czasowo niezdolny do czynnej służby
wojskowej w czasie pokoju” – kategoria
zdolności „B” oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo
ostre lub przewlekłe stany chorobowe,
które rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w okresie do 24 miesięcy od
dnia badania;
• „D” „niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju”
• „ E” trwale i całkowicie niezdolny do
czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji
i w czasie wojny.
Osoby, wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A” lub „D” do
czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji
lekarskiej (co następuje po 14 dniach od
wydania orzeczenia) zostaną przeniesione
z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym
samym będą miały uregulowany stosunek
o służby wojskowej.

Nasz Powiat
Tegoroczna kwalifikacja dla mieszkańców powiatu krośnieńskiego i miasta
Krosna odbywa się w Krośnie w budynku
Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego
przy ul. Czajkowskiego 49.
Obowiązek stawienia się przed komisją
lekarską dotyczy przede wszystkim mężczyzn urodzonych w roku 1999 i urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie stawali
dotychczas do kwalifikacji wojskowej. Ponadto będą wzywane kobiety urodzone
w latach 1994-1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej
(wykształcenie medyczne). Do stawienia
się do kwalifikacji wojskowej wzywa się
również osoby, które ukończyły 18 lat życia
i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby
wojskowej, jeżeli nie
posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby
wojskowej.
Osoby stawiające się po raz pierwszy do
kwalifikacji wojskowej winne są przedstawić: dowód osobisty, 1 fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy, zaświadczenie o pobieraniu nauki lub świadectwo
jej ukończenia, posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia. Osoba,
która z ważnych przyczyn (np. egzaminu
w szkole) nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie,
powinna zgłosić ten fakt do wójta, burmistrza (prezydenta), właściwego ze względu
na miejsce pobytu stałego lub czasowego
trwającego ponad 3 miesiące, który wyznaczy jej inny termin.
Zawieszenie służby zasadniczej nie
zniosło obowiązku stawiania się przed
komisją lekarską. Za niestawienie się do
kwalifikacji grozi grzywna lub ograniczenie wolności.
TERMINY kwalifikacji dla mieszkańców
gmin z terenu powiatu:
Gmina Chorkówka – 27.02 – 02.03. 2018r.
Gmina Dukla – 05.03 – 07.03. 2018r.
Gmina Iwonicz – Zdrój – 08.03 –
09.03. 2018 r. i 12.03 – 13.03. 2018r.
Gmina Jaśliska – 14.03.2018r.
Gmina Jedlicze – 15.03. – 16.03. 2018r.
i 19.03.2018r.
Gmina Korczyna – 20.03 – 22.03.2018r.
Gmina Krościenko Wyżne – 23.03.2018r.
i 26.03.2018r.
Gmina Miejsce Piastowe – 27.03.2018r.;
04.04 – 06.04.2018r. i 09.04.2018r.
Gmina Rymanów – 10.04 – 13.04.2018r.
Gmina Wojaszówka – 16.04 – 17.04.2018r.
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VIII POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI
POLSKIEJ POEZJI SYBIRACKIEJ

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO I MIASTA KROSNA

REGULAMIN
CELE:
1. krzewienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy historycznej i postaw patriotycznych,
2. kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego,
3. upowszechnianie najbardziej wartościowej poezji o tematyce sybirackiej wśród
młodych mieszkańców powiatu krośnieńskiego i miasta Krosna,
4. promocja lokalnych talentów
WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU:
1. Konkurs organizowany jest w dwóch etapach: szkolnym i powiatowo – miejskim.
2. Uczestnicy konkursu podzieleni są na
kategorie wiekowe:
- uczniowie szkół – VII klasa SP oraz
II i III Gimnazjum,
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
3. Etapy eliminacji:
- szkolny do 12 marca br.
- przesłuchania finału powiatowo-miejskiego odbędą się 22 marca br. w Liceum
Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu:
		 - d
 la gimnazjów – godz. 9.00
		 - dla szkół ponadgimnazjalnych –
godz. 12.00
Zgłoszenia max. 3 laureatów w każdej kategorii wiekowej dokonują szkoły do 13 marca do Starostwa Powiatowego w Krośnie
(Biuro Promocji – tel. 13 43 75 779, e-mail:
gjo@tlen.pl) Zgłoszenie winno zawierać:
imię i nazwisko ucznia, imię i nazwisko
nauczyciela , nazwę gminy, szkoły, wiek
laureata, tytuł wiersza i nazwisko autora.

4. Uczestnicy prezentują po 1 utworze poetyckim polskiego autora wg. załączonego wykazu literatury tematycznej. Załączony wykaz nie zamyka możliwości
wykorzystania do prezentacji innych
autorów o tej samej tematyce. Recytacja
innych wierszy mile widziana. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
KRYTERIA OCENY I NAGRODY
1. Oceny prezentacji na każdym etapie eliminacji dokonuje jury powołane przez
organizatorów.
2. Kryteria oceny:
- dobór i rozumienie tekstów,
- interpretacja utworów,
- poprawność i ekspresja prezentacji,
- dykcja oraz opanowanie tekstu.
3. Laureaci etapu szkolnego otrzymują pamiątkowe dyplomy.
Laureaci finału powiatowo-miejskiego
otrzymują nagrody ufundowane przez organizatorów.
UWAGI OGÓLNE
Koszty eliminacji pokrywają organizatorzy
poszczególnych etapów.
Koszty podróży na eliminacje powiatowo
-miejskie i finał konkursu pokrywają jednostki delegujące,
Na eliminacje powiatowo-miejskie laureaci
przyjeżdżają pod opieką nauczyciela.
Organizator na eliminacjach powiatowo
-miejskich zapewnia poczęstunek.

Organizator Konkursu:
- Starostwo Powiatowe w Krośnie,
- Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
nastąpi po przesłuchaniach konkursowych.
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OBCHODY XXVI ŚWIATOWEGO DNIA CHOREGO
W BONIFRATERSKIM DPS W IWONICZU

X

XVI Światowy Dzień Chorego
obchodziliśmy w naszym DPS
13 lutego. Jak co roku, dzień
ten obfitował w wydarzenia, które
przeżywaliśmy we wspólnocie dzieląc
się swoim czasem, refleksją, talentami
i radością.
Obchody Dnia Chorego rozpoczęły się
przywitaniem w Kaplicy przez Przeora
Konwentu, br. Michała Ziębę zaproszonych
gości na czele z ks. Bp. Stanisławem Jamrozkiem oraz całej społeczności Domu. Centrum uroczystości była Eucharystia, której
przewodniczył i homilię wygłosił ks. Bp.
Stanisław. W oprawę liturgiczną Mszy św.
włączyli się podopieczni, pracownicy, wolontariusze i bracia. Dzień Chorego jest dla
całej społeczności iwonickiego Domu waż-

nym świętem również dlatego, że możemy
cieszyć się obecnością rodzin podopiecznych. Towarzyszyli nam także goście: księża iwonickiej parafii, przedstawiciele władz
powiatowych z wicestarostą Adolfem Kasprzykiem i dyrektorem PCPR w Krośnie
Agnieszką Zygarowicz, burmistrz gminy
Iwonicz Zdrój Witold Kocaj, przedstawiciel Zakładu Karnego, z którego skazani
realizują wolontariat w naszym Domu.
Wolontariusze oraz wolontariuszki są niezastąpione w takich sytuacjach: towarzyszą
szczególnie tym, do których nie mogły lub
nie chciały przyjechać rodziny. Dzięki temu,
mamy nadzieję, nikt nie czuł się samotny
w tym dniu Doświadczaliśmy tego, kiedy
nasi niepełnosprawni podopieczni odgrywali wesołe przedstawienie dostarczając

nam mnóstwo zabawy, kiedy częstowali
nas pysznymi przekąskami, które przygotowali w ramach zajęć kulinarnych i kiedy
w formie wystawy zdjęć wykonanych na
zajęciach fotograficznych dzielili się swoimi
sukcesami i satysfakcją. Ale przede wszystkim cenna jest ich wdzięczność, której doświadczamy realizując codzienne zadania.
Dzień Chorego, mimo iż poświęcony
jest ludziom cierpiącym, dotkniętym różnorakimi słabościami i zranieniami, jest dla
społeczności bonifraterskiego DPS w Iwoniczu radosnym czasem, w którym przez
sakrament namaszczenia chorych umacniamy nasze siły, a ponadto eksponujemy to,
co w nas dobre i czym możemy dzielić się
z innymi w obliczu ich cierpień.
Inf własna

76 ROCZNICA POWSTANIA ARMII KRAJOWEJ – ZAWSZE PAMIĘTAJMY
O NAJLEPSZYCH SYNACH NARODU, TEGO NARODU

U

roczysta akademia odbyła się
1 marca 2018 roku i rozpoczęła
się od hymnu Polski. Na wstępie
dyrektor Mariusz Kielar powiedział:
„W trakcie tej akademii wspominać
będziemy ludzi walczących o niepodległość, żołnierzy polskiego państwa
podziemnego. Podjęli oni walkę z okupantem niemieckim a później sowieckim,
dlatego należy im się najwyższy szacunek. Dziś młodzi ludzie wiedzą, co
oznacza hasło „Chwała bohaterom",
upominają się o prawdę i pamięć.
Przypomniał, że dziś obchodzimy również Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Następnie zaprezentowano montaż
słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów
z ZS im. AK w Jedliczu.
Montaż słowno-muzyczny miał przypomnieć wszystkim o heroicznych działaniach
żołnierzy AK, szczególnie tych, którzy działali na naszym terenie. Najpierw w zgrupowaniu "Jaśmin", później "Jaga". Referaty dotyczące historii, przeplatały wiersze bliskiej
naszemu sercu, nieodżałowanej Pani Broni12

sławy Betlej. Nasza młodzież nie zapomina o tych, co za nią walczyli. Historia jest
zmienna, często źle obchodzi się z bohaterami. Ludzkie życie tak niewiele znaczy. Nie
znamy nazwisk tak wielu bohaterów, którzy walczyli o Ojczyznę. Sojusznicy często
zawodzili. W uroczystej akademii przypomniano nam o losach polskich żołnierzy-tułaczy, o koszmarze wojny i okupacji. Przez
wiele lat nie doceniano bohaterów AK
i Żołnierzy Niezłomnych, dziś, choć późno,
jest inaczej. Właśnie takie tematy poruszone zostały w inscenizacji naszych uczniów.
Na zakończenie tej części obchodów Święta Patrona delegacja uczniów udała się na
cmentarz parafialny, aby zapalić znicze na
grobach świętej pamięci Bronisławy Betlej
i Franciszka Mojaka.
Następnie głos zabrał Pan Stanisław
Pomprowicz. Podziękował za zaproszenie
na uroczystość. Powiedział: „My odchodzimy, ale nowe pokolenie będzie kontynuowało, wprowadzało te wartości, o które
my walczyliśmy”. Bardzo gorąco zachęcał
młodych do rzetelnej nauki, bo to również

jest przejawem patriotyzmu. Później przedstawił krótko funkcjonowanie i działalność
struktur Armii Krajowej w naszym regionie. W bardzo ciekawy sposób opisał nam
swoją wojenną historię. Przypomniał także bliskiego kolegę, również żołnierza AK,
świętej pamięci Franciszka Mojaka. Wystąpienie Pana Pomprowicza było dla nas
wszystkich wspaniałą lekcją żywej historii.
Uroczystości zakończyły konkursem
wiedzy o AK. Zwyciężyła drużyna z klasy
IV T. t
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REGULAMIN POWIATOWEJ OLIMPIADY TENISA STOŁOWEGO – 2018
I. Cel:
1. Upowszechnianie sportu wśród dzieci,
młodzieży i całych rodzin.
2. A ktywizacja wszystkich środowisk
w uprawianiu sportu a szczególnie wiejskich i małomiasteczkowych.
3. Integracja osób niepełnosprawnych z całym środowiskiem sportowym.
4. Popularyzacja tenisa stołowego jako dyscypliny sportu możliwej do upowszechniania w każdych warunkach.
5. Likwidacja sportowych dysproporcji międzyśrodowiskowych.
II. Uczestnicy:
Uczestniczyć mogą osoby niepełnosprawne
oraz wszyscy chętni nie zrzeszeni od trzech
lat w sekcjach tenisa stołowego w klubach
sportowych.
III. Organizatorzy:
- na szczeblu podstawowym: stowarzyszenia sportowe, placówki oświatowe, kulturalne i straży pożarnej,
- na szczeblu miejskim, gminnym: urzędy
miast, gmin,
- na szczeblu powiatowym: Starostwo Powiatowe w Krośnie oraz Gminny Ośrodek
Kultury w Rymanowie,

- na szczeblu wojewódzkim: Podkarpacki
Okręgowy Związek Tenisa Stołowego.
IV. Termin i miejsce:
1. E liminacje środowiskowe, miejskie
i gminne w terminie do 9.03. br. w miejscach określonych przez organizatorów.
Wykaz zakwalifikowanych zawodników
na etap powiatowy należy przesłać e-mail (gjo@tlen.pl) do 16.03.br.
2. Eliminacje powiatowe – hala sportowa
w Sieniawie – 24.03.18 r. – kat. I, II, IIIgodz. 9.00 – 24.03.18 r. – kat. IV, V i niepełnosprawni – godz. – 12.00
3. Finał wojewódzki – termin i miejsce
zawodów na stronie internetowej podkarpackiego Związku Tenisa Stołowego
V. System współzawodnictwa:
1. Zawody przeprowadzone będą w grach
indywidualnych wg przepisów Polskiego
Związku Tenisa Stołowego systemem pucharowym lub każdy z każdym. Decyzję
dotyczącą wyboru systemu podejmuje
organizator przed zawodami.
2. Współzawodnictwo rozgrywane będzie
w sześciu grupach wiekowych dla dziewcząt
i chłopców oraz kobiet i mężczyzn:
- do 13 lat (ur. w 2005 r. i młodsi),

- od 14-16 lat ( ur. w latach 2002 – 2004),
- od 17- 19 lat ( ur. w latach 1999 – 2001),
- od 20 -44 lata (ur. w latach 1974 – 1998),
- 45 lat i powyżej (ur. w roku 1973 i starsi),
- osoby niepełnosprawne bez względu na
wiek.
3. Do eliminacji wyższego szczebla aż do
finału przechodzą zdobywcy I i II miejsca
w poszczególnych kategoriach.
VI. Nagrody:
Przewiduje się nagrody indywidualne
w postaci dyplomów i nagród rzeczowych dla zdobywców od I – III miejsca na
wszystkich szczeblach zawodów.
VII. Sprawy różne:
1. Koszty organizacji imprez pokrywają
organizatorzy zawodów poszczególnych
szczebli.
2. Organizatorzy nie zwracają kosztów
przyjazdu na zawody.
3. We wszystkich sprawach związanych
z Organizacją Olimpiady należy się
zwracać do Biura Promocji Starostwa Powiatowego w Krośnie tel. (13) 43 75 779.
Organizatorzy

„ZAWSZE GOTOWI – ZAWSZE BLISKO”
ZRÓB PIERWSZY KROK – ZOSTAŃ „TERYTORIALSEM”

W

ojskowa Komenda Uzupełnień w Jaśle prowadzi nabór
ochotników (kobiet i mężczyzn) do terytorialnej służby wojskowej z terenu powiatu jasielskiego,
krośnieńskiego i strzyżowskiego do
33 Batalionu Lekkiej Piechoty Obrony
Terytorialnej w Dębicy i 35 Batalionu
Lekkiej Piechoty Obrony Terytorialnej
w Sanoku wchodzącego w skład 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej w Rzeszowie.
Osoby zainteresowane naborem do TSW
proszone są o zgłaszanie się do Wojskowej
Komendy Uzupełnień w Jaśle, ul. Kościuszki 24 w godzinach pracy: poniedziałek –
piątek od 7.30 do 15.30 celem złożenia wniosku wraz z załącznikami.
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Więcej informacji na temat terytorialnej
służby wojskowej i sposobu jej pełnienia
można uzyskać zgłaszając się osobiście do
WKU w Jaśle lub pod numerami telefonów: 261 156 720, 261 156 721, 261 156 723,

261 156 724, 261 156 734 oraz na stronie
internetowej: www.jaslo.wku.wp.mil.pl
NIE WAHAJ SIĘ - ZRÓB PIERWSZY
KROK - JUŻ DZIŚ ZŁÓŻ WNIOSEK - NIE
POŻAŁUJESZ
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oprac. Jolanta Przybyła

KALENDARZ IMPREZ MARZEC – KWIECIEŃ
Kultura
Marzec

04 III -	Gminny Dzień Kobiet w Posadzie Jaśliskiej
08 III - Koncert z okazji Dnia Kobiet w Dukli

18 III -	Międzynarodowe Towarzyskie Rozgrywki w Tenisie Stołowym w Posadzie Jaśliskiej

09 III -	III Gminny Konkurs Poezji Obcojęzycznej w Dukli

24 III -	IX Ogólnopolski Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych Jedlicze 2018

10 III - Koncert z okazji Dnia Kobiet w Rymanowie

24 III -	Powiatowa Olimpiada Tenisa Stołowego w Sieniawie

19 III -	Konkurs na Najpiękniejszą Pisankę, Kraszankę, Palmę i Stroik Świąteczny
w Dukli

27 III -	VIII Gminna Liga Szachowa o Puchar Burmistrza Dukli – edycja wiosenna w Dukli

21 III -	Wieczór Malowania Jaj w Dukli

III -	Otwarty Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Dukli

22 III -	Powiatowy Konkurs Poezji Sybirackiej w Jedliczu

III -	Gminne Zawody Tenisa Stołowego w Iskrzyni

24 III -	XIX Karpacka Wielkanoc w Szczepańcowej

III -	Gminne Zawody w Piłce Nożnej Halowej w Korczynie

24 III-03 IV - Gminny Konkurs Wielkanocny w Chorkówce

III -	Zawody Strzelectwa Sportowego Drużyn OSP w Jedliczu

25 III -	XVI Prezentacja Obrzędów i Zwyczajów Wielkanocnych w Iwoniczu
-Zdroju

III -	Turniej Trampkarzy w Halowej Piłce Nożnej w Sieniawie

25 III –	Kiermasz Wielkanocny w Dukli

III -	Zimowy Turniej w Piłce Koszykowej o Puchar Burmistrza Gminy Rymanów w Sieniawie

25 III -	Parada Palm Wielkanocnych połączona z konkursem na palmę i pisankę
w Klimkówce
III -	XIX Gminny Konkurs Inscenizacji Wiersza w Iwoniczu-Zdroju
III -	Koncert z okazji Dnia Kobiet w Jedliczu
III -	Wręczenie Nagród Sportowcom w Jedliczu
III -	„Każdy nowy dzień jest kwiatem, który rozkwita jak wiosna” Gminny
Konkurs Recytacji i Piosenki w Wojaszówce

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

17 III -	IX Gminny Turniej Piłki Siatkowej Drużyn OSP w Jedliczu
17 lub 24 III - Maraton Zumby z Sieniawie

III -	Turniej Freestyle Football w Sieniawie
III -	Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego pod Patronatem Wójta Gminy Krościenko Wyżne Jana Omachla
III, IV -	Szkolna Liga Tenisa Stołowego w Dukli

Kwiecień

III -	Gminny Konkurs Kulinarny dla Dzieci i Młodzieży w Odrzykoniu

IV -	Gminna Olimpiada Tenisa Stołowego w Dukli

III -	Konkurs Talentów Przedszkolnych „O Nagrodę Pluszowego Misia” w Rymanowie

IV -	Wielkanocny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Gminy Rymanów w Sieniawie

III - Przegląd Chórów w Korczynie

IV -	Harcerski Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Hufca
Krosno w Jedliczu

III - Konkurs Wielkanocny na terenie gminy Korczyna
III - Wystawa „Historia zapisana na kalendarzach” w Dukli

Kwiecień

01 IV –	Dzień Papieski w Posadzie Jaśliskiej
08 IV -	Koncert Wielkanocny w Rymanowie

09 lub 10 IV - Rocznica Katyńska w Rymanowie Zdroju
12 IV -	Powiatowe Uroczystości Rocznicowe Zbrodni Katyńskiej i Tragedii Smoleńskiej w Krośnie
13 IV -	Elimanacje Gminne Powiatowego Konkursu Polskiej Poezji Patriotycznej
w Dukli
14 IV

III -	Gminna Olimpiada Tenisa Stołowego w Sieniawie

-	VII Gosposiada KGW Gminy Dukla w Głojscach

19 IV -	Powiatowy Konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej w Iwoniczu

IV -	Turniej Halowej Piłki Nożnej dla Klas I-III w Sieniawie
IV -	X - Indywidualny i Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego w Krościenku
Wyżnym

EDUKACJA ZDROWOTNA
Marzec

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

Kwiecień

IV -	VII Powiatowy Piknik Artystyczny „Żyj Zdrowo i Kolorowo” w Krośnie
IV -	Konkurs Wiedzy, dotyczący zdrowego odżywiania

22 IV -	Międzynarodowy Dzień Baletu w Dukli
24 IV -	Spotkanie autorskie z Justyną Bednarek w Krościenku Wyżnym
26 IV -	Powiatowy Konkurs Pieśni Religijnej „Śpiewajmy Świętym” w Korczynie
27 IV -	Gminny Konkurs Piosenki Znanej i Lubianej w Dukli
IV -	„PEGAZ” Przegląd Artystyczny Szkół i Przedszkoli w Jedliczu
IV -	Gminne Eliminacje do XII Powiatowego Konkursu Polskiej Poezji Patriotycznej w Iwoniczu-Zdroju
IV -	Kiermasz Wielkanocny, Konkurs na Gigantyczną Palmę Wielkanocną
w Jedliczu
IV -	Elimanacje Gminne Powiatowego Konkursu Polskiej Poezji Patriotycznej
w Rymanowie
IV -	Gminne Eliminacje do Powiatowego Konkursu Polskiej Poezji Patriotycznej w Bratkówce
IV -	Eliminacje Gminne Powiatowego Konkursu Polskiej Poezji Patriotycznej
w Chorkówce
IV -	Piknik Wiosenny w Jedliczu

TURYSTYKA
Marzec

21 III -	XLII Rajd Górski „Powitanie Wiosny” - Nowy Żmigród-Góra Grzywacka
- Kąty - Stary Żmigród
30 III -	XVIII Rajd Wielkopiątkowy na Tarnicę
IV -	VIII Powiatowy Konkurs „Powiat Krośnieński-Moja Mała Ojczyzna”
w Dukli

Kwiecień

02 IV -	„Płomień Pamięci” - XIII rocznica śmierci Papieża Św. Jana Pawła II
w Lipowicy i Cergowej
20 IV -	VII Rajd „Poznajemy Pogórza – Korona Pogórzy” - Pogórze Przemyskie

27 IV -	XXXII Wojewódzki Rajd „Śladami Historii i Legend” - Pogórze Ciężkowickie

IV -	XXII Gminny Konkurs Piosenki w Iwoniczu – Zdroju
IV - V - Turniej Wiedzy Ekologicznej w Rymanowie

„Nasz Powiat”

IV - V - Turniej Wiedzy Pożarniczej – konkurs OTWP w Jaśliskach

SPORT
Marzec

11 III -	Gminne Eliminacje do Powiatowej Olimpiady w Tenisie Stołowym w Jedliczu
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Nasz Powiat

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA
W POWIECIE KROŚNIEŃSKIM

P

owiat Krośnieński przypomina, że
od stycznia 2018 roku mieszkańcy
powiatu krośnieńskiego, w dalszym
ciągu mają dostęp do bezpłatnej pomocy
prawnej świadczonej przez radców prawnych i adwokatów wyznaczonych przez
samorządy prawnicze. Założeniem ustawy
jest umożliwienie osobom znajdującym się
w trudnej sytuacji materialnej bezpłatnego dostępu do pomocy prawnej.

Na terenie powiatu funkcjonują cztery
punkty pomocy prawnej. Zlokalizowane
są w Starostwie Powiatowym w Krośnie
(pokój nr 024) oraz w siedzibach urzędów
gmin w Dukli, Jedliczu i Rymanowie.
Darmową pomoc prawną (na etapie
przedsądowym) otrzymają:
• młodzież do 26. roku życia,
•	osoby posiadające ważną Kartę Dużej
Rodziny,

•	seniorzy po ukończeniu 65 lat,
•	osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane
świadczenie z pomocy społecznej na
podstawie ustawy o pomocy społecznej,
• kombatanci,
• weterani,
•	zagrożeni lub poszkodowani katastrofą
naturalną, klęską żywiołową lub awarią
techniczną,
•	kobiety w ciąży w zakresie związanym
z ciążą i urodzeniem dziecka, a w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień
pracowniczych.
Zakres świadczonej pomocy dotyczy
wszystkich dziedzin prawa: cywilnego, rodzinnego, karnego, pracy z wyłączeniem
między innymi: prawa dewizowego, celnego, spraw podatkowych, prowadzenia
działalności gospodarczej.

Pomoc udzielana jest przez pięć dni
w tygodniu od poniedziałku do piątku cztery godziny dziennie. Usługi finansowane są
z budżetu państwa.
Szczegółowe informacje znajdują się na
stronie BIP Starostwa Powiatowego w Krośnie http://spkrosno.bip.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń w urzędach gmin gdzie
zlokalizowane są punkty pomocy prawnej.
Uprawnionych mieszkańców powiatu
zachęcamy do korzystania z profesjonalnych porad prawnych.
Bezpłatne punkty pomocy prawnej
funkcjonują z powodzeniem od dwóch lat.
W 2017 r. z porad skorzystało 1046 osób
z terenu powiatu. Ogółem udzielono 1223
porady prawne. Najwięcej z zakresu prawa cywilnego, prawa spadkowego, prawa
rzeczowego, prawa rodzinnego (w tym
w sprawach dotyczących rozwodów, separacji, alimentów) i prawa pracy.
Ewa Bukowiecka

KONSULTACJE SPOŁECZNE Z MIESZKAŃCAMI GMINY
KROŚCIENKO WYŻNE I MIEJSCE PIASTOWE

W

dniu 23 stycznia 2018 r. wpłynął wniosek od Prezydenta
Miasta Krosna z prośbą
o wyrażenie opinii przez Radę Powiatu Krośnieńskiego w sprawie poszerzenia granic administracyjnych Gminy
Miasto Krosno w sposób polegający
na włączeniu do terytorium Krosna
części terenów położonych w powiecie
krośnieńskim w gminach Krościenko
Wyżne i Miejsce Piastowe.
Wyrażenie opinii poprzedzają konsultacje społeczne, które Zarząd Powiatu
Krośnieńskiego ogłosił w okresie od dnia
26 lutego 2018 r. do dnia 15 marca 2018 r.
z mieszkańcami Gminy Krościenko Wyżne oraz Gminy Miejsce Piastowe celem
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uzyskania ich opinii w sprawie włączenia
części terenów położonych w powiecie
krośnieńskim w:
1) g minie Krościenko Wyżne - część
obrębu ewidencyjnego Krościenko
Wyżne,
2) gminie Miejsce Piastowe:
a) część obrębu ewidencyjnego Targowiska,
b) część obrębu ewidencyjnego Łężany,
do terytorium Gminy Miasto Krosno.
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające czynne prawo wyborcze, stale
zamieszkałe na terenie gmin Krościenko
Wyżne i Miejsce Piastowe.

Konsultacje przeprowadzane są
w formie elektronicznego badania ankietowego za pośrednictwem strony
internetowej powiatu krośnieńskiego
www.powiat.krosno.pl.
Udział w konsultacjach polega na
udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie.
Wyniki konsultacji nie są wiążące dla
Rady Powiatu, która zgodnie z ustawowym terminem ma trzy miesiące, od daty
wpływu pisma, na wyrażenie opinii.
ANKIETY DLA MIESZKAŃCÓW GMIN
KROŚCIENKO WYŻNE I MIEJSCE PIASTOWE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE
WWW.POWIAT.KROSNO.PL
15

Nasz Powiat

W 250. ROCZNICĘ ZAWIĄZANIA KONFEDERACJI BARSKIEJ

W

związku z przypadającą
w tym roku 250. rocznicą
zawiązania Konfederacji
Barskiej, która wpisuje się w ustanowiony na ten rok Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
Muzeum Historyczne - Pałac w Dukli
oraz Ośrodek Dokumentacji i Historii
Ziemi Żmigrodzkiej - Muzeum im. Leona
Karcińskiego i Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu planują się
włączyć w Ogólnopolskie Obchody 250.
Rocznicy Konfederacji Barskiej.
Konfederacja Barska (1768-1772) uważana jest za pierwsze polskie powstanie
narodowe. Już w Encyklopedii Powszechnej z 1861 roku, zatem w czasie zaboru rosyjskiego, znalazł się zapis, że Konfederaci
zaczęli odradzanie Polski i choć nie mogli
zwyciężyć, to dali wzór ratowania niepodległości. Ten zbrojny zryw zapoczątkowany 29 lutego 1768 roku w Barze na Podolu zaprzysiężeniem aktu założycielskiego
w obronie wiary katolickiej i niepodległości
Rzeczypospolitej, skierowany był przeciwko narzuconemu przez Rosję traktatowi,
mocą którego Rzeczpospolita
stawała się protektoratem rosyjskim oraz przeciwko ustawom uchwalonym przez sejm
sterroryzowany przez wojska
rosyjskie. Ruch konfederacki
swoim zasięgiem ogarnął tereny całej Rzeczypospolitej
i trwał przez ponad cztery lata. Jednym z głównych ośrodków ruchu stało się karpackie
pogranicze. Konfederaci na
wiosnę 1769 roku pozakładali
obozy warowne przy wszystkich ważniejszych przełęczach
Beskidu Niskiego, tj. pod Radoszycami, Łupkowem, Barwinkiem, Grabiem, Konieczną,
Wysową i Izbami. W rejonie
Barwinka koncentrował swoje siły ks. Marcin Lubomirski,
pod którego komendę zgłosił
się Kazimierz Pułaski, mianowany regimentarzem krakowsko-sanockim i sandomierskim. Tu 7 kwietnia wydano
uniwersał wzywający pod
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broń szlachtę Podkarpacia. W promieniu
władzy regimentarskiej Pułaskiego leżały
dobra żmigrodzkie Karola Radziwiłła oraz
dukielskie Jerzego Augusta Mniszcha, który przyjmował wybitnych konfederatów
w swoim pałacu w Dukli. Jego żona Maria
Amalia (Amelia) z Brühlów współpracowała z Generalnością, najwyższą władzą
konfederatów obradującą w Preszowie.
Konfederaci stąd robili wypady w inne części Rzeczpospolitej staczając ze zmiennym
szczęściem walki z oddziałami rosyjskimi.
Na tym terenie też prowadzili walki,
m.in. pod Siepietnicą, Świątkową, na Przełęczy Majdan (k. Bartnego), pod Żmigrodem. Po klęsce Pułaskiego pod Wysową na
początku sierpnia 1770 roku ciężar działań
przesunął się dalej na północ, już poza Beskid Niski. Walki toczyły się o Lanckoronę,
do 18 sierpnia 1772 roku bronił się klasztor
na Jasnej Górze, ostatnią stoczoną bitwą
w tym powstaniu była obrona klasztoru
w Zagórzu 29 listopada 1772 roku. Pod
pretekstem tego zrywu zbrojnego Rosja,
Prusy i Austria dokonały pierwszego rozbioru Polski.

Z uwagi na ścisły związek Beskidu Niskiego – ziemi dukielskiej i żmigrodzkiej
z działaniami Konfederacji Barskiej planowane są obchody rocznicowe w dniach 12
- 13 i 19 maja 2018 roku w Dukli, Nowym
Żmigrodzie i Iwli.
W pierwszym dniu obchodów rocznicowych, tj. 12 maja (sobota) w Muzeum
Historycznym- Pałac w Dukli odbędzie się
pod patronatem naukowym Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Dla wolności ginę”- kontekst historyczny i kulturowy
Konfederacji Barskiej w 250. rocznicę jej
zawiązania, w której udział wezmą i wygłoszą referaty wybitni specjaliści - znawcy
tematu z ośrodków naukowo-badawczych
w Warszawie, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie oraz z Mińska na Białorusi i Preszowa na
Słowacji. Prelegenci przedstawią najnowsze
wyniki badań w tym obszarze tematycznym.
W drugim dniu, tj. 13 maja (niedziela) uroczystości rocznicowe zainauguruje Msza
Święta Koncelebrowana odprawiona w kościele pw. śś. Piotra i Pawła w Nowym Żmigrodzie w intencji poległych Konfederatów
Barskich w Beskidzie Niskim,
następnie zaplanowano objazd
terenowy po miejscach związanych z działaniami Konfederatów Barskich i uroczystości
przy pomniku Kazimierza Pułaskiego w Nowym Żmigrodzie
połączone ze złożeniem kwiatów oraz zwiedzenie wystawy
dotyczącej Konfederacji Barskiej w żmigrodzkim Muzeum
im. L. Karcińskiego. W trzecim
dniu obchodów - 19 maja (sobota) dla upamiętnienia walk
konfederackich pod Iwlą odbędzie się na polach iwielskich
uroczysta Msza Św. Polowa
w intencji Konfederatów Barskich i Ojczyzny połączona ze
złożeniem kwiatów pod obeliskami poświęconymi 250. rocznicy Konfederacji Barskiej i 100.
rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Do udziału
w obchodach serdecznie zapraszamy!
Aleksandra Żółkoś

