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Dzięki współpracy
mogą zrobić więcej

Wakacyjny bilet
okazał się
rozczarowaniem
PKS skusił pasażerów promocyjnymi biletami na wakacyjne kursy. Pomysł był dobry,
niestety, realizacja nie do końca się udała.
Ewa Gorczyca
e.gorczyca@nowiny24.pl

Cena imiennego, ważnego
przez dwa miesiące biletu bez
limitu przejazdów była atrakcyjna: 59,99 zł. Promocja skusiła panią Agnieszkę (dane
do wiadomości redacji). - Niestety udało mi się skorzystać
z niego raptem raz, w lipcu
na trasie Krosno-Kraków. Kolejne próby kończyły się niepowodzeniem: wyjazdy były zawieszone lub trasy anulowane
- opowiada.
20 lipca młoda kobieta wybrała się w podróż w Bieszczady, kursem o godz. 7.40 z Krosna. - Ponieważ autobus nie pojawił się na przystanku, zapytałam w dyspozytorni o przyczynę - opowiada. - Dowiedziałam się, że linia została anulowana. Nigdzie nie było wcześniejszej informacji, kurs był aktualny zarówno w sprzedaży
internetowej, jak i na tabliczce
na przystanku. Oprócz mnie
na przejazd czekały dwie panie, które od tego dnia miały
wykupione wczasy w Solinie.
Nikt się nie przejął naszym lo-

A Gminy Dubiecko, Dynów i Nozdrzec wspólnie realizują zadania

sem. Jedyna rada od pracownika kasy – „proszę pojechać
do Polańczyka z prywatnym
przewoźnikiem”. Tak zrobiłam, płacąc za przejazd, który
powinnam mieć w zakupionym bilecie wakacyjnym.
Trzy tygodnie potem
krośnianka chciała skorzystać
z biletu na trasie Kraków-Krosno. - Podczas próby dokonania
telefonicznej rezerwacji dowiedziałam się, że ta linia też jest
zawieszona i zostanie przywrócona dopiero po weekendzie.
I znowu pozostało mi kupienie
bilet u prywatnego przewoźnika - skarży się.
Prezes PKS w Krośnie przeprasza i tłumaczy, że spółka
przechodzi restrukturyzację.
- Nie wiedziałem, że jeden
z moich poprzedników wysłał
do urzędu marszałkowskiego
pismo z rezygnacją z obsługi
dwóch tras w Bieszczady - mówi Sebastian Serafin. - Dopiero, gdy w lipcu przyjechali kontrolerzy z UM, okazało się, że
zezwolenie, w oparciu o które
wykonywaliśmy te kursy, jest
nieważne
i
autobusy
do Wetliny i Bukowca nie mogą dłużej jeździć. Chcemy
przywrócić te kursy, ale procedura trwa nawet kilka tygodni.
Odwołanie kursów do Krakowa tłumaczy problemami
technicznymi. - Kilka autobusów miało awarię, już się z tym
uporaliśmy - przekonuje. a
ą

publiczne, współfinansowane z budżetu województwa
Podkarpackie
Ewa Gorczyca
e.gorczyca@nowiny24.pl

- Działania te możliwe są dzięki ścisłej współpracy samorządów z lokalnymi organizacjami pozarządowymi z gminy
Nozdrzec - Parafią Rzymskokatolicką pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Warze i
stowarzyszeniem działającym
przy Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu podkreśla Sabina Południak,
zastępca wójta gm. Nozdrzec.
- Aktywność społeczna
nozdrzeckich organizacji
i wsparcie samorządu pozwoliły z sukcesem starać się
o fundusze zewnętrzne
na projekty i działania profilaktyczne, które przyczyniają
się do zwiększania wiedzy
i świadomości społecznej
mieszkańców.
Trzy sąsiadujące gminy (leżące na pograniczu powiatów
rzeszowskiego, brzozowskiego
i przemyskiego) dzięki współpracy mogą korzystać z dofinansowania z Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej
w Rzeszowie. Pozyskane fundusze to ponad 130 tysięcy złotych.

Szpital obdarowany
Dzięki darom z niemieckich
klinik lecznica wzbogaciła się
o 35 łóżek z materacami,
sprzęt rehabilitacyjny, pościel, odzież roboczą i meble.
Łącznie pięć transportów z darami zostało zorganizowanych
przez Mirosława Przewoźnika dyrektora Miejsko–Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowej Sarzynie, przy zaangażowaniu Piotra Babinetza,
posła PiS z Krosna, oraz Pawła
Krzanowskiego, przewodniczącego rady społecznej szpitala.
Dary zostały przekazane
przez polskie zakonnice, które
współpracują z kilkunastoma
ośrodkami opieki społecznej
w Bawarii. Ich działalność ma
charakter wyłącznie charytatywny.
Szpital otrzymał łącznie
1300 kompletów pościeli, 1000
ręczników, 2000 kompletów
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odzieży roboczej, 1200 kompletów ubrań operacyjnych, a także 35 łóżek wraz z materacami,
30 balkoników rehabilitacyjnych oraz meble - wylicza
Aneta Leśniak z sekcji organizacji i marketingu.
Wartość przekazanej darowizny to ponad 100 tysięcy złotych. - Krośnieńska lecznica poniosła jedynie koszty załadunku i transportu z Niemiec - dodaje Aneta Leśniak . a ą
EWG

TYSIĘCY ZŁOTYCH
Tyle pozyskałyz ROPS trzy
współpracujące gminy
na projekty społeczne

W skrócie
KROSNO

Stypendia na nowy
rok szkolny

FOT. ARCHIWUM SZPITALA

Krosno

b Pięć transportów darów
przyjechało do szpitala

Uczniowie mogą ubiegać się
o stypendium socjalne na nowy rok szkolny. Wnioski można składać od 1 do 15 września
w urzędzie miasta. Warunkiem otrzymania pomocy jest
dochód nieprzekraczający 514
zł netto na osobę w rodzinie.
Szczegółowe informacje: tel.
13 47 43 324 oraz na stronie
internetowej miasta, w zakładce oświata. EWG

FOT. UG NOZDRZEC
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b W ramach jednego z zadań dzieci i młodzież szkolna wyjeżdżają w okresie wakacyjnym
na wycieczki z programem profilaktycznym. Odwiedziły m.in. skansen w Bóbrce

W ramach programu „Lepsze
jutro” do rodzin wielodzietnych, ubogich, borykających
się z niepełnosprawnością i innymi trudnościami trafia konkretna pomoc materialna w postaci wymiany stolarki okiennej, wyposażenia łazienki, zakupu sprzętu agd, czy mebli.
Rodziny spełniające kryteria
mogą dostać komputery i bezpłatny internet. Dla osób niepełnosprawnych niedługo rozpocznie się cykl szkoleń, które
pozwolą zdobyć nowe kwalifikacje. - Poprzedziły je konsul-

tacje z zakładami pracy chronionej. Już teraz posiadamy
deklaracje zatrudnienia dla
dwóch osób - dodaje Sabina
Południak.
- Chcemy, aby nasze działania w równym stopniu zmierzały do rozwoju w sferze infrastruktury technicznej, jak
i w sferze społecznej. Korzystamy z każdej możliwości, by niwelowaćróżnicewpoziomieżycia naszych mieszkańców - podkreśla Antoni Gromala, wójt
Nozdrzca.
- Zadania o charakterze społecznym staną się coraz bardziej widocznym elementem
naszej pracy. Największym kapitałem są ludzie i o ten kapitał
chcemy dbać - zapewnia Krystyna Sówka, wójt gminy
Dynów. a ą

WOJASZÓWKA

ZARSZYN

JASŁO

Bezpieczne przejście
dla pieszych

Detektor ostrzega
przed burzą

Oglądają filmy
w plenerze

Nad przejściem dla pieszych,
na drodze wojewódzkiej łączącej Strzyżów z Krosnem, ustawiono hybrydowy
zestaw oświetleniowy. Władze gminy zaznaczają, że doświetlenie zwiększy bezpieczeństwo pieszych, a przede
wszystkim dzieci, które
uczęszczają do pobliskiej
szkoły podstawowej. Instalacja wyposażona jest w lampę
skierowaną na przejście i obustronny sygnalizator pulsacyjny. Energię zapewnia
słoneczno-wiatrowy systemów zasilania. EWG

Na stronie internetowej
gminy Zarszyn mieszkańcy
mogą sprawdzić, czy znajdują się w obszarze narażonym na burze z wyładowaniami oraz związanymi
z tym zagrożeniami. Odczyty z urządzenia (jednego
z dwóch, obok Dębicy, funkcjonujących na Podkarpaciu) nanoszone są na dwie
mapy informujące o aktywności burzowej. Dane
z detektora mogą być przydatne przy prognozowaniu
zagrożeń, zabezpieczeniu
obiektów i imprez. EWG

W kolejnej odsłonie festiwalu
Future Shorts widzowie zobaczyli 8 filmów krótkometrażowych m.in. z Grecji, Iranu,
Finlandii, Chorwacji i Litwy.
Pokaz odbył się w ogrodzie
jordanowskim MDK. EWG

W ramach jednego z zadań
dzieci i młodzież szkolna na wakacjach wyjeżdżają na wycieczki z programem profilaktycznym. Przygotowano też program dla rodziców - zdobywają
wiedzę na temat dopalaczy i leków bez recepty, poznają symptomy, jakie towarzyszą odurzaniu się przez nieletnich.
We wrześniu całe rodziny
będą uczestnikami pikniku,
w trakcie którego zostanie poruszony temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Edukują się też pracownicy
urzędów, jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych. Wzięli udział w konferencji dotyczącej mechanizmów uzależnień i wsparcia
osób oraz ich rodzin. Część dotacji została przeznaczona

na utworzenie punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin, w których
bezpłatnych porad udzielają
terapeuta i radcowie prawni.

Zapewnić równy start

KROSNO

Szpitalne poradnie
zmieniły miejsce
Poradnia Otolaryngologiczna
dla dorosłych została przeniesiona do p. 317, a Poradnia
Ginekologiczno-Położnicza
jest obecnie w p. 321. EWG

