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Nasz Powiat

ROCZNICA W „DOLINIE ŚMIERCI”
W 68. rocznicę jednej z najkrwawszych bitew II wojny światowej, zwanej operacją karpacko-dukielską, oddano hołd poległym

W

tym roku obchody rozpoczęły się 5 października w Nowosielcach i Zarszynie. Druga część uroczystości odbyła się na Cmentarzu Wojennym w Dukli.
Przybyłych na rocznicowe spotkanie gości: przedstawicieli kombatantów, korpusu dyplomatycznego, władz państwowych i samorządowych
Polski, Czech, Słowacji oraz mieszkańców dukielszczyzny powitał gospodarz gminy, burmistrz Marek Górak.
Powiat Krośnieński reprezentował starosta Jan Juszczak, który w swoim wystąpieniu porównał bitwę w „Dolinie Śmierci” do największej
i niezapomnianej dla narodu polskiego bitwy pod Monte Cassino. – Tak
jak góra Monte Cassino spłynęła polską krwią, tak tutaj ta ziemia jest
przesiąknięta krwią żołnierza radzieckiego, ukraińskiego, słowackiego
i czeskiego, którzy szli do swojej ojczyzny walcząc za wolność. Dlatego dzisiaj, po tylu latach, spotykamy się na tych ziemiach aby pamięć
o tych bohaterach nie zginęła i została adresowana do następnych pokoleń
– podkreślił starosta. Dlatego dziękuję organizatorom, zarówno po stronie
polskiej jak i słowackiej, za to że pamiętamy, że zapraszamy i spotykamy
się w takim gronie. Chcemy aby młodzi ludzie pamiętali, że o wolność
swoich krajów niekiedy trzeba dać najwyższą daninę krwi i życia.
Płk Mirosław Kaliński odczytał list z podziękowaniami i najlepszymi
życzeniami do wszystkich uczestników walk i ich rodzin, który skierował
Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak. – Obchody 68. rocznicy
operacji karpacko – dukielskiej są żywą lekcją historii i patriotyzmu.
Przypominają o wojennych losach regionu, ale także całej Polski i jej sąsiadów. Historia nie może zapomnieć o wspólnej, solidarnej walce w imię
wolności i godnego życia – napisał minister.
W imieniu Zarządu Okręgu Związku Kombatantów w Krośnie z siedzibą w Jaśle głos zabrał prezes Jan Klimkiewicz.
Rocznicowe spotkania w Dukli to czas i miejsce na przywoływanie
historii, wspominanie uczestników walk, ale także podziękowania tym
którzy na co dzień pamiętają o kombatantach, współpracują z organizacjami pozarządowymi i biorą aktywny udział w organizowaniu uroczystych
spotkań. W tym roku Kombatanckim Krzyżem Pamięci Zwycięstwa uhonorowano: Ondreja Szamaja, Romana Hradeckiego, Mirosława Matykę
i miasto Świdnik.
Odznakę „Komandorii” otrzymali: Starosta Krośnieński Jan Juszczak,
Grażyna Ostrowska, por. Bolesław Janusz, por. Stefan Brudz, por. Marian
Herbut.
Po wysłuchaniu Apelu Pamięci i salwie honorowej w wykonaniu
Kompani Honorowej V Batalionu Strzelców Podhalańskich z Przemyśla,
delegacje władz państwowych, samorządowych, służb mundurowych,
kombatanckich oraz młodzież i przedszkolaki z Dukli, złożyły wieńce na
Cmentarzu Wojennym, gdzie spoczywają polegli podczas walk w Karpatach jesienią 1944 r.
Następnie pod Krzyżem Pojednania na placu Ojców Bernardynów
odmówiono wspólną modlitwę w intencji poległych i złożono wiązanki
kwiatów.
Dzień później, 6 października, uroczyste obchody operacji karpacko-dukielskiej odbyły się na Słowacji.
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Operacja karpacko-dukielska trwała od 8 września
do 10 października 1944 r. Według źródeł historycznych zginęło tam ponad 80 tysięcy Rosjan, około
6 tysięcy Czechów i Słowaków, straty Niemców
oceniane są na około 70 tysięcy. Kilka miejscowości
zostało doszczętnie zniszczonych. Z uwagi na liczbę
poległych miejsce to nazywane jest „Doliną Śmierci”.

Nasz Powiat

POROZUMIENIE W SPRAWIE PAŁACU

Z

espół Pałacowo-Parkowy, gdzie
mieści się Muzeum Historyczne
– Pałac w Dukli, wrócił do rodziny Tarnowskich. Po wielu latach
starań spadkobiercy Stanisława hrabiego Tarnowskiego odzyskali majątek.
Przypomnijmy. Nieruchomość ta została przejęta przez państwo na podstawie dekretu o reformie rolnej z 1944 r. Po
gruntownym remoncie, w latach 60 w zabytkowym pałacu powstało Muzeum Historyczne. W 1999 r. organem prowadzącym
dla jednostki stał się Powiat Krośnieński.
W 2009 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi ostateczną decyzją orzekł, iż Zespół
Pałacowo-Parkowy nie podpada pod działanie dekretu PKWN. Stanowisko ministra
podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie i wyrokiem z 30 grudnia
2011 r. oddalił skargę Starosty Krośnieńskiego, który odwołał się od nieprzychylnej dla
powiatu decyzji ministra. Ostatnią szansą
dla powiatu na zachowanie władania nieruchomością było złożenie skargi kasacyjnej
do Naczelnego Sądu Administracyjnego
w Warszawie. Starosta jako reprezentant
Skarbu Państwa skorzystał z tego prawa.
18 września 2012 r. w dukielskim muzeum przedstawiciele zarządu powiatu,
czwórka z siedmiorga rodzeństwa spadkobierców oraz dyrektor placówki podpisali
umowę dzierżawy i porozumienie regulu-
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jące relacje między powiatem i muzeum
a rodziną Tarnowskich. Umowę przeniesienia własności na rodzinę Tarnowskich
podpisał starosta krośnieński Jan Juszczak,
działający w imieniu Skarbu Państwa. Ustalono również, że powiat, muzeum i rodzina Tarnowskich rezygnują ze wzajemnych
roszczeń. Przekazanie prawa własności do
pałacu rodzinie Tarnowskich oznacza wycofanie skargi kasacyjnej.
– Starosta nie był zobligowany do podejmowania takiej decyzji. Mogliśmy nie
wycofywać skargi kasacyjnej i czekać na
rozwój wypadków. Stwierdziliśmy jednak,
że lepszym rozwiązaniem dla powiatu i muzeum będzie podjęcie próby porozumienia
z rodziną Tarnowskich i ułożenia wzajemnych relacji w sposób, który zadawalałby
obie strony – zaznaczył wicestarosta Andrzej Guzik.
Zawarcie umowy dzierżawy wiąże się
z dodatkowym obciążeniem ﬁnansowym
dla budżetu powiatu. Przed podpisaniem
umowy planowany koszt utrzymania muzeum w 2012 roku wynosił ponad 535 tys.
zł. Obecnie dochodzą do tego znaczne wydatki z tytułu dzierżawy, ubezpieczenia nieruchomości oraz zapewnienia porządku na
zajmowanym terenie.
– Podpisanie umów z rodziną Tarnowskich nie zamyka kwestii przyszłości Muzeum. Funkcjonowanie placówki w obiek-

cie nie należącym do powiatu jest dużym
wyzwaniem skłaniającym samorząd do
poszukiwania nowej formuły działania
i rozwiązań organizacyjno-prawnych, które mogłyby być wprowadzane w życie już
od 2013 roku – podkreśla Andrzej Guzik.
– Dzisiejsze porozumienie otwiera nowy
rozdział. Kończy się coś, co zaczęło dokładnie 73 lata temu, kiedy nasz ojciec opuścił
ojczyznę, aby walczyć na wojnie. Teraz, gdy
nieruchomość wraca do nas, czeka nas ciężka praca, aby postawić to wszystko na nogi
– skomentował dzisiejsze wydarzenie Jan
hrabia Tarnowski. Jednocześnie nie zamyka
to dalszej możliwości działalności muzeum.
Będzie tutaj dalej istnieć, mam nadzieję,
że będzie rozkwitać. Jednocześnie nasza
rodzina będzie mogła tutaj realizować plany, o których myślała przez ostatnie lata
– przyznał.
Umowę dzierżawy zawarto na 3 lata za
1,5 rocznym okresem wypowiedzenia. Powiat będzie płacił czynsz już od września.
W tym roku po 8 tys. zł miesięcznie, a w latach kolejnych, po 4 tys. zł.
Tak więc Muzeum nadal istnieje, pełni
swoją dotychczasową misję, są realizowane zadania statutowe, a mieszkańcy Dukli,
powiatu krośnieńskiego i goście z zagranicy
mogą korzystać z tego wszystkiego co placówka proponuje.
Ewa Bukowiecka

3

Nasz Powiat

POWIATOWE ŚWIĘTO SPORTU

W

Zespole Szkół w Iwoniczu,
11 października br. odbyło
się „Sportowe podsumowanie roku szkolnego 2011/2012”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele
władz powiatu krośnieńskiego, radni,
członkowie Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Sportowego w Rzeszowie, dyrektorzy szkół, nauczyciele
i młodzież.
Rok szkolny 2011/2012 był udany dla
sportu szkolnego. – Jako Powiatowy Szkolny Związek Sportowy zrealizowaliśmy
cały kalendarz imprez. Łącznie odbyło się

36 zawodów w których uczestniczyło około
2,5 tys. zawodników i zawodniczek – przypomniał wiceprezes Szkolnego Związku
Sportowego Tomasz Staroń.
Było to możliwe środkom przekazanym
przez Starostwo Powiatowe w Krośnie
i dzięki organizatorom, którzy nie szczędzili
sił i środków w przygotowaniu imprez.
Powiat krośnieński zajmował czołowe
miejsca w klasyﬁkacji powiatów na arenie
województwa. W Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej zajmując – 6 miejsce, w Gimnazjadzie również 6 pozycję i w Licealiadzie – 9 lokatę, na 25 sklasyﬁkowanych powiatów.

Na tak wysokie pozycje największy
wpływ miały nagrodzone dziś szkoły.
Uroczystość była również okazją do złożenia podziękowań tym, którzy przyczyniają się do promowania sportu w powiecie.
W imieniu Zarządu Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego
wiceprezes Kazimierz Zima przekazał na
ręce starosty krośnieńskiego Jana Juszczaka dyplom za zasługi dla rozwoju sportu
szkolnego. Podobny dyplom otrzymał także
Piotr Bril z Jedlicza.
Starosta Jan Juszczak skierował słowa
uznania i podziękowania pod adresem Szkolnego Związku Sportowego za zaangażowanie i propagowanie idei szkolnego sportu,
czego efektem są wysokie miejsca w różnych
dyscyplinach sportowych i medale.
Podczas spotkania wyróżniono najlepsze
szkoły.

Sukcesy sportowe szkół z powiatu krośnieńskiego:
Licealiada

Gimnazjada

Miejsce I – Zespół Szkół w Iwoniczu
Łącznie uczniowie tej szkoły zdobyli 488 pkt. dla
szkoły, gminy i powiatu. Dało to 8 miejsce w województwie, na 180 sklasyﬁkowanych szkół.
W klasyﬁkacji powiatów nasz powiat uplasował
się na dziewiątej pozycji gromadząc 1021 pkt.
Miejsce II – Miejski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym
Największe osiągnięcia tej szkoły to IV miejsce
w tenisie stołowym chłopców. Łącznie uczniowie tej szkoły zdobyli 294 pkt. dla szkoły, gminy
i powiatu. Dało to 29 miejsce w województwie na
180 sklasyﬁkowanych szkół.
Miejsce III – Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju
Łącznie uczniowie tej szkoły zdobyli 79 pkt. dla
szkoły gminy i powiatu. Dało to 85 miejsce w województwie na 180 sklasyﬁkowanych szkół.

Miejsce I – Gimnazjum Lubatowa
Łącznie uczniowie tej szkoły zdobyli 319 pkt. dla
szkoły, gminy i powiatu. Dało to 16 miejsce w województwie na 472 sklasyﬁkowanych szkół.
Miejsce II – Gimnazjum Jedlicze
Łącznie uczniowie tej szkoły zdobyli 244 pkt. dla
szkoły, gminy i powiatu. Dało to 26 miejsce w województwie na 472 sklasyﬁkowanych szkół.
Miejsce III – Gimnazjum Klimkówka
Łącznie uczniowie tej szkoły zdobyli 168 pkt. dla
szkoły, gminy i powiatu. Dało to 50 miejsce w województwie na 472 sklasyﬁkowanych szkół.
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Igrzyska Młodzieżowe

Miejsce I – SP Posada Górna
Łącznie uczniowie tej szkoły zdobyli 353 pkt.
dla szkoły, gminy i powiatu. Dało to 13 miejsce
w województwie na 746 sklasyﬁkowanych szkół.
Miejsce II – SP Lubatowa
Łącznie uczniowie tej szkoły zdobyli 335 pkt.
dla szkoły, gminy i powiatu. Dało to 17 miejsce
w województwie na 746 sklasyﬁkowanych szkół.
Miejsce III – SP Krościenko Wyżne
Łącznie uczniowie tej szkoły zdobyli 184 pkt.
dla szkoły, gminy i powiatu. Dało to 43 miejsce
w województwie na 746 sklasyﬁkowanych szkół.
Spotkania z okazji Powiatowego Dnia Sportu stały się tradycją, wpisując się na stałe do kalendarza
imprez powiatu krośnieńskiego i na pewno będą
kontynuowane.

ZAPROSZENIE
Towarzystwo Sportowe Pro-Familia Wojaszówka
zaprasza mieszkańców z powiatu krośnieńskiego na konferencję
Edukacyjną „Co wiesz o raku”, która odbędzie się 23.11.2012 r.
o godz. 10.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wojaszówce.
Kampania Edukacyjna skierowana do młodzieży szkół gimnazjalnych
z powiatu jasielskiego i krośnieńskiego mająca na celu zasygnalizowanie
problemu chorób nowotworowych i proﬁlaktyki w leczeniu
oraz
drużyny z powiatu krośnieńskiego
na XIII Międzynarodowy Rodzinny Turniej Niepodległości
w Piłce Siatkowej „PRO FAMILIA” – CUP 2012 – 25.11.2012
Wojaszówka – Niepla – początek zawodów o godz. 8.00.
Zasady uczestnictwa:
– wyklucza się udział zawodników grających w ekstraklasie, I i II lidze.
– brak elementu rodzinnego w składzie zgłaszanego zespołu eliminuje
drużynę z turnieju.
– zespoły zostaną podzielone na cztery grupy. Grupa A, B rozegra
spotkania w Wojaszówce grupa C, D w Przybówce.
– mecze w grupach zostaną rozegrane systemem każdy z każdym.
– mecze w grupach będą rozgrywane do dwóch wygranych setów do 15.
– najlepsze drużyny z poszczególnych grup awansują do dalszych gier,
które zostaną rozegrana w szkole podstawowej w Wojaszówce.
– Mecz ﬁnałowy turnieju zostanie rozegrany do trzech wygranych
setów.
Zapisy przyjmuje Jerzy Kaleta,
pod numerem 13-43-850-95 kom. 511496054
Regulamin szczegółowy na stronie: www.pro-familia.net
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JAN WIERDAK ZASŁUŻONY DLA SPORTU

J

anowi Wierdakowi, Srebrną Odznakę za Zasługi dla Sportu przyznaną przez Ministra Sportu, w imieniu władz powiatu krośnieńskiego
i Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krośnie
wręczył wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Krężałek.
– Jan Wierdak był zawodnikiem klubu Victoria Kobylany, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery sportowej od trampkarza poprzez juniora, seniora, aż do
działacza – przypomniał sylwetkę działacza oraz jego
zasługi dla sportu wiejskiego przypomniał wiceprzewodniczący K. Krężałek.
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AKCJA POD KRYPTONIMEM

TORY 2012

W

dniu 27 września 2012 r. w Rafinerii Nafty
„Jedlicze”, odbyło się ćwiczenie Powiatowego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Krośnie,
którego tematem było „Zgranie powiatowego i gminnych
organów kierowania oraz ich ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego
zagrożenia bezpieczeństwa państwa”. Ćwiczenia prowadził
starosta krośnieński Jan Juszczak, przewodniczący Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Założenie do treningu obejmowało dwa epizody;
– podłożenie przez nieznanych sprawców ładunków wybuchowych pod cysterny kolejowe przewożące materiały
ropopochodne,
– akcja gaśnicza płonących cystern.
Ćwiczenia odbyły się w formie teoretycznej i praktycznej. Miały na celu praktyczne sprawdzenie współdziałania
podmiotów ratowniczych w zakresie prowadzenia działań
w zakładzie o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej. Sprawdzono także logistyczne zabezpieczenie służb
biorących udział w akcji ratowniczej.
W akcji, oprócz zakładowych służb ratowniczych, uczestniczyły siły i środki Państwowej Straży Pożarnej, Policji,
zespoły Pogotowia Ratunkowego i Inspekcji Ochrony Środowiska, a także Powiatowy i Gminny Zespół Zarządzania
Kryzysowego.

Narada poprzedzająca ćwiczenia

Trening

NOWY PREZES W PKS
W

ybrano nowego prezesa
PKS S.A. Krosno. Został nim
39-letni Janusz Fudała.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
zatwierdziło wyniki konkursu i zaakceptowało kandydaturę, a Rada Nadzorcza
14 września 2012 r. powołała na stanowisko
prezesa zarządu PKS S.A. Krosno, Janusza
Fudałę.
Nowo powołany prezes PKS podkreślił, że najpilniejszą obecnie sprawą dla
ﬁrmy jest wdrożenie do końca września
br. działań obniżających ogólne koszty
płacy. – Ponieważ efekty obecnych działań w ﬁnansach spółki pojawią się dopiero
w lutym 2013 r., drugim ważnym celem jest
6

zabezpieczenie zewnętrznego źródła ﬁnansowania na IV kwartał br. Firma posiada
duży atut w postaci stałej liczby pasażerów
korzystających z jej usług, a także dobrze
rozwiniętą działalności dodatkową – stację paliw, stację diagnostyki samochodów
osobowych i ciężarowych, a nawet własne
biuro podróży. Liczę, że wdrożone działania
oraz potencjał spółki pozwoli w roku 2013
stabilnie konkurować na rynku przewozów
– powiedział prezes J. Fudała.
Janusz Fudała (39 lat), żonaty, pochodzi
z Przemyśla, obecnie zamieszkały w Rzeszowie, jest absolwentem prawa UMCS ﬁlia
w Rzeszowie oraz historii UR w Rzeszowie.
Ukończył studia podyplomowe w Krakow-

skiej Szkole Biznesu przy UE w Krakowie
na kierunku controlling i ﬁnanse przedsiębiorstw. Jest radcą prawnym. Posiada certyﬁkat członka rad nadzorczych w Spółkach
Skarbu Państwa.
Od 2003 r. do 2009 r. był członkiem Rady
Nadzorczej Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Przemyślu, w której pełnił
funkcję Przewodniczącego. W latach 2006-2008 pracował w Zakładach Chemicznych
Organika-Sarzyna S.A. na stanowisku członka zarządu ds. inwestycji i infrastruktury.
W latach 2009-2011 pełnił funkcję Prezesa
Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji
Sp. z o.o. w Przemyślu, a następnie w latach
2011-2012 funkcję Prezesa Zarządu Spółdzielni Inwalidów Praca w Jarosławiu. Od
2008 r. prowadził Kancelarię Radcy Prawnego w Przemyślu i Krakowie. Od 2011 r.
współtworzy konsorcjum kancelarii radców
prawnych i adwokatów Grupa Zuzmak
i Partnerzy z siedzibą w Rzeszowie.
Ewa Bukowiecka
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NABÓR PROPOZYCJI PROJEKTÓW DO NOWEGO RPO

P

owiat Krośnieński prowadzi intensywne prace związane
z przygotowaniem propozycji projektów, które mogą być
dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020.
Nabór dla propozycji projektów ogłosił Zarząd Województwa Podkarpackiego. Mają to być projekty strategiczne o charakterze subregionalnym, realizowane w partnerstwie z innymi samorządami.
Władze powiatu prowadzą rozmowy, konsultacje z przedstawicielami ościennych samorządów, powiatów brzozowskiego, jasielskiego, sanockiego, strzyżowskiego i miasta Krosna, w celu opracowania
wspólnego projektu.
Propozycje mogą dotyczyć m.in. budowy i modernizacji dróg w celu
poprawy jakości infrastruktury i połączeń z innymi drogami krajowymi, sąsiednimi powiatami oraz dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie. To także inwestycje w zabytki, obiekty kulturalne, sakralne,
turystyczne czy rozbudowę bazy sportowej.
26 października, odbyło się robocze spotkanie, któremu przewodniczył starosta krośnieński Jan Juszczak z udziałem wicestarosty Andrzeja
Guzika, etatowego członka Zarządu Powiatu Jana Pelczara, kierownika
PZD w Krośnie Marka Pepery oraz Agaty Kowalczyk i Janusza Zajdla
z Biura Inwestycji i Zamówień Publicznych, na którym omówiono
i przygotowano wstępne propozycje projektów. Efektem naboru projektów, przeprowadzonych wśród samorządów terytorialnych będzie

T

pozyskanie danych na temat strategicznych przedsięwzięć
planowanych do realizacji na obszarze województwa podkarpackiego. Pozwoli to lepiej określić na jakie cele powinny być przeznaczone środki unijne.
Zgłoszenie projektu nie jest jednoznaczne z otrzymaniem doﬁnansowania.

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU

rwają prace związane z przebudową przepustu drogowego
w ciągu drogi powiatowej Iwonicz – Iwonicz-Zdrój.
Przepust uległ zniszczeniu na wiosnę br. Z uwagi na stan techniczny i stopień zużycia wymagał kapitalnego remontu. Po raz pierwszy
powiat krośnieński zastosował przy realizacji inwestycji tryb postępowania
„Zaprojektuj i wybuduj”. Polega on na tym, że w gestii jednego wykonawcy
leży opracowanie koncepcji remontu obiektu wraz z dojazdami, uzgodnienie projektu oraz wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych.
Zakres prac obejmuje remont części przelotowej przepustu, jego wlotu
i wylotu oraz odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika. Zadanie jest
skomplikowane ze względu na lokalizację w bezpośrednim sąsiedztwie
przepustu sieci uzbrojenia terenu takich jak gazociąg, wodociąg i linie
telekomunikacyjne.
– Inwestycja jest wyrazem troski o mieszkańców regionu południowo-wschodniego Podkarpacia, dla których droga jest jedyną trasą dojazdową
do Iwonicza-Zdroju – mówi dyrektor – etatowy członek Zarządu Powiatu
Jan Pelczar. Wszystkich użytkowników tego odcinka drogi prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość w związku z utrudnieniami w komunikacji samochodowej i pieszej. Prace potrwają do końca listopada br. – informuje.
Wykonawcą inwestycji jest FPHU „Remost” z Dębicy. Wartość zadania
wynosi ponad 473 tys. zł.
Ewa Bukowiecka
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PODZIĘKOWALI NAUCZYCIELOM

D

zień Edukacji Narodowej to czas podziękowań, gratulacji i życzeń przekazywanych wszystkim pracownikom oświaty.
– Dzisiaj, w imieniu swoim i władz samorządowych powiatu
krośnieńskiego, chylę czoła przed Wami, pedagogami, nauczycielami, wychowawcami – mówił z uznaniem i wdzięcznością o pracy
nauczycieli gospodarz spotkania starosta Jan Juszczak. Dziękuję za
Wasz codzienny trud, za wysiłek i poświęcenie. To wszystko po to
aby nasza polska młodzież stawała się coraz mądrzejsza, doskonalsza i piękniejsza wewnętrznie.
Uroczyste spotkanie z okazji Święta Nauczyciela odbyło się
11 października w Zespole Szkół im. Rotmistrza W. Pileckiego w Iwoniczu. Z tej okazji starosta Jan Juszczak nagrodził nauczycieli za
szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w roku szkolnym 2011/2012. Nagrody pieniężne, kwiaty
i listy gratulacyjne wręczali starosta Jan Juszczak i przewodniczący
Rady Powiatu Andrzej Krężałek. Do grona nagrodzonych dołączyła
Iwona Pytel, dyrektor LO w Jedliczu, która na wniosek Starosty
Krośnieńskiego uhonorowana została Medalem Komisji Narodowej.
Oﬁcjalne wręczenie odbędzie się w Rzeszowie (16.10.).
Podczas uroczystości odbyło się ślubowanie nauczycieli, którzy
uzyskali stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. Akty nadania otrzymali: Anna Leń (ZSGH w Iwoniczu-Zdroju),
Monika Muller (ZS przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP
w Iwoniczu), Paweł Rysz (ZS w Iwoniczu), Iwona Sikorowicz (ZSGH
w Iwoniczu-Zdroju), Iwona Socha (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie), Tomasz Włodyka (ZS w Iwoniczu).
Święto Edukacji było znakomitą okazją do wręczenia stypendiów
dla 56 najlepszych uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat
Krośnieński. Aby otrzymać takie wsparcie, należy wykazać się wysokimi wynikami w nauce lub osiągnięciami sportowymi.
Niespodzianką dla wszystkich było wystąpienie dyrektora szkoły Zbigniewa Nogi-Krzyżanowskiego. Przypomniał okoliczności
nadania ZS w Iwoniczu imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego. Od
tego pamiętnego w historii szkoły i powiatu wydarzenia utrzymują
bardzo bliski kontakt z córką Rotmistrza, Zoﬁą Pilecką-Optułowicz,
która przesyła wyrazy szacunku dla władz samorządowych powiatu
za pielęgnowanie pamięci o Ojcu. W podziękowaniu przekazała
okolicznościowe monety wydane przez NBP z okazji 65. rocznicy
oswobodzenia obozu koncentracyjnego w Auschwitz, które otrzymali starosta Jan Juszczak, wicestarosta Andrzej Guzik i etatowy
członek Zarządu Jan Pelczar.
W części artystycznej wystąpiła młodzież z Zespołu Szkół w Iwoniczu.
Nagrodzeni nauczyciele: Basak Alina (ZSGH w Iwoniczu-Zdroju), Ciemała Zoﬁa (PPP Nr 1 w Krośnie), Józefczyk Zdzisława (ZSGH
w Iwoniczu-Zdroju), Kubit Krystyna (ZS w Iwoniczu), Pelczar Barbara (ZS przy OSiW OHP w Iwoniczu), Szajna Agnieszka (ZS w Jedliczu), Szurkiewicz Małgorzata (DWDz w Rymanowie Zdroju),
Wojtuń Justyna (LO w Jedliczu), Zajdel Bożena (PPP w Miejscu
Piastowym, Zajdel Leszek (ZS w Iwoniczu).
Ewa Bukowiecka
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P

III POWIATOWY DZIEŃ PAPIESKI

owiat Krośnieński pamięta i od trzech lat
inicjuje obchody Dnia Papieskiego wspólnie
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Chorkówce,
Forum Inicjatyw Społecznych ze Zręcina i Parafia
Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Zręcinie.
W tym roku uroczystość odbyła się 14 października
w kościele paraﬁalnym w Zręcinie. W liście do wiernych z okazji Dnia Papieskiego zachęcano aby modlić
się o świętość polskich małżeństw i rodzin.
Druga część spotkania, z udziałem zaproszonych gości
– przedstawicieli władz powiatu, gminy Chorkówka,
radnych, mieszkańców i młodzieży oraz pocztów sztandarowych OSP Zręcin, Gimnazjum ze Zręcina i ZSP
– Gimnazjum z Kopytowej, przebiegła w atmosferze
radości i śpiewu.
Ogłoszono wyniki i wręczono nagrody laureatom
konkursu literackiego o Bł. Janie Pawle II. Na konkurs,
adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wpłynęło blisko 30 prac. Jury wybrało
9 najlepszych. Nagrody ufundowane przez Starostwo
Powiatowe w Krośnie wręczali wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Krężałek, wicestarosta Andrzej
Guzik i wójt gminy Chorkówka Andrzej Koniecki.
W hołdzie Papieżowi – Polakowi najpiękniejsze pieśni
śpiewali zwycięzcy konkursu powiatowego „Śpiewajmy
Świętym”: Natalia Fydryk, Anna Mercik, Katarzyna Makoś,
Artur Ozimina, Aleksandra Szajna i Bartosz Piwowar.
Uroczystość zakończył wicestarosta Andrzej Guzik
dziękując wszystkich za przybycie, młodzieży za udział
w konkursie, a współorganizatorom za przygotowanie
imprezy i kultywowanie tradycji związanej z dziedzictwem Bł. Jana Pawła II. Ostatnim akcentem Dnia Papieskiego tradycyjnie są kremówki, którymi częstowani są
wszyscy zaproszeni goście.
Ewa Bukowiecka
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Laureaci konkursu literackiego
kat. Gimnazja:
I m.
II m.
III m.
Wyróżnienia:

– Zuzanna Śliwka (Posada Górna)
– Aleksandra Śliwka (Posada Górna)
– Klaudia Dobrowolska (Jasionka)
– Karolina Tomala (Targowiska), Katarzyna Kędra
(Odrzykoń)

kat. Szkoły Ponadgimnazjalne:
I m.
II m.
III m.
Wyróżnienie:

– Iwona Majer (ZS w Iwoniczu)
– Magdalena Szczurek (ZS w Iwoniczu)
– Angelika Bocheńska (ZS w Jedliczu)
– Klaudia Szczurek (ZS w Iwoniczu)
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ZŁOTY JUBILEUSZ

K

oło Terenowe Polskiego Związku Niewidomych w Krośnie ma
już 50 lat
Z okazji jubileuszu odznaką „Przyjaciel
niewidomych” uhonorowani zostali prezydent Krosna Piotr Przytocki, zastępca prezydenta Krosna Bronisław Baran i Agnieszka
Zygarowicz – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie. Z kolei
złotą odznakę honorową Polskiego Związku
Niewidomych otrzymały Kazimiera Zimmerman, Zoﬁa Mięsowicz, odznakę srebrną
Wioletta Zimmerman-Szubra, a brązową
Piotr Sęk i Kamil Woźniak.

Wśród gości spotkania jubileuszowego
znaleźli się między innymi zastępca prezydenta Krosna Bronisław Baran, wicestarosta krośnieński Andrzej Guzik, proboszcz
paraﬁi oo. Franciszkanów o. Krzysztof Janas, Marek Krochmal, wiceprezes Zarządu
Okręgu Podkarpackiego PZN w Rzeszowie,
Małgorzata Musiałek, dyrektor Biura Zarządu Okręgu Podkarpackiego PZN w Rzeszowie, Marian Wszołek, kierownik Zarządu
Rejonowego PCK w Krośnie.
Krośnieńskie Koło Terenowe Polskiego
Związku Niewidomych powstało w 1962 r.
– Była to grupa około 30 osób, które za cel
postawiły sobie wyszukiwanie osób niewidomych – mówi obecny prezes krośnieńskiego koła Bogdan Sadowski.
Początkowo nie miało własnej siedziby,
dopiero w 1983 r. otrzymało pomieszczenia
w centrum Krosna, najpierw przy ul. Pawła,
a później przy ul. Rynek 1, gdzie prowadziło
działalność przez 15 lat. W tamtym czasie

ówczesny zarząd z przewodnicząca Matyldą
Gajda zaczął organizować dla swoich członków spotkania integracyjne oraz wycieczki
i pielgrzymki autokarowe.
W 1998 r. przewodniczącym został Stanisław Ingot, który kierował kołem przez
kolejnych 9 lat. W tym czasie między innymi przez kilka lat wydawano własne
czasopismo „Przewodnik”. Od 2006 r. kołem kierowała Maria Kustroń, a od 2008 r.
prezesem jest Bogdan Sadowski.
Obecnie koło PZN w Krośnie mieści się
w siedzibie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Grodzkiej 10.
– Na dzień dzisiejszy zrzeszamy 400 członków z dysfunkcją wzroku, zarówno dorosłych i dzieci. Naszym najważniejszym celem jest rehabilitacja i integracja naszych
podopiecznych. Nasi członkowie wychodzą z domów i uzyskują większą wiarę we
własne możliwości – dodaje prezes Bogdan
Sadowski.
Andrzej Józefczyk

…
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ubileusz 85-lecia Orkiestry Dętej
z Iwonicza zgromadził przedstawicieli władz gminy, powiatu krośnieńskiego, przyjaciół, sympatyków
i kuracjuszy.
O tym, że orkiestry dęte zawsze były,
są i będą w modzie, może świadczyć wiek
iwonickiej orkiestry oraz liczba osób, które
przez te lata przewinęła się przez orkiestrę.
Wielu z nich muzyka dała zawód, niektórzy podjęli naukę w szkołach muzycznych,
pracowali w ﬁlharmoniach czy dużych orkiestrach. Wieli odeszło na wieczny odpo10

czynek „muzykowania”. Jednak każdy pozostawił cząstkę siebie i ma swoje miejsce
w bogatej historii iwonickiej orkiestry.
Uroczystość odbyła się 25 października
w Sali kina „Wczasowicz”. Podczas jubileuszowego koncertu, miało miejsce oﬁcjalne
pożegnanie Bolesława Pudłowskiego, który przez 27 lat pełnił funkcję kapelmistrza
iwonickiej orkiestry. Dyrygent otrzymał
wiele ciepłych słów i podziękowań m.in.
od burmistrza gminy Pawła Pernala, przewodniczącego Rady Bogusława Dmytraka.
W imieniu władz powiatu krośnieńskiego

gratulacje i najserdeczniejsze życzenia przekazali przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Krężałek, etatowy członek Zarządu Jan
Pelczar i członek Zarządu Stanisław Kenar.
Miłym akcentem było symboliczne
przekazanie batuty przez Bolesława Pudłowskiego nowemu dyrygentowi Jakubowi Wojtowiczowi. Wszyscy członkowie
orkiestry otrzymali pamiątkowe dyplomy
uznania.

Na zakończenie „Jubilatce”
odśpiewano 120 lat…

Nasz Powiat

RATOWNICY MEDYCZNI MAJĄ SWOJE ŚWIĘTO

N

iosą pomoc każdemu, kto tego potrzebuje, codziennie ratują zdrowie i życie – ratownicy
medyczni, bo o nich mowa obchodzili 16 października br. swoje święto.
Dzień Ratownictwa Medycznego został ustanowiony
8 września 2006 roku, ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która weszła w życie 1 stycznia 2007 r.
System powstał w celu zapewnienia sprawnej i efektywnej
pomocy każdemu człowiekowi znajdującemu się w stanie
zagrożenia – o czym na wstępie przypomniał dyrektor Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie Andrzej Jurczak.
Witając przybyłych gości, gospodarz spotkania podziękował tym wszystkim, którzy podejmują odpowiednie decyzje i wspierają jednostkę. Inwestycje, zakup nowego sprzętu
to zasługa lokalnych samorządów Powiatu Krośnieńskiego,
Miasta Krosna, radnych. – Zarówno Pan Starosta, Pan Prezydenti Rada Społeczna zawsze przez te lata odpowiadali
na nasze prośby. Jest to ważne, ponieważ ﬁnansowo nie
poradzilibyśmy sobie – przyznał dyrektor.
Następnie głos zabrali zaproszeni goście kierując pod
adresem dyrektora i całej załogi słowa uznania i szacunku
za wykonywana pracę. W imieniu samorządu Powiatu Krośnieńskiego podziękowania, gratulacje i najserdeczniejsze
życzenia złożył wicestarosta Andrzej Guzik.
Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie
obsługuje mieszkańców Krosna i powiatu. Główna siedziba
mieści się przy ulicy Grodzkiej. Dodatkowo funkcjonują
cztery podstacje w: Dukli, Rymanowie, Jedliczu i Korczynie, aby skrócić do minimum czas przyjazdu karetki.
Dzień Ratownictwa Medycznego to okazja do przybliżenia działań systemu ratownictwa medycznego w Polsce
i powiecie krośnieńskim. Wykład na ten temat przedstawił
lek. med. Marcin Steliga. – Nie ma takiego dnia abyśmy
nie wyjeżdżali i nie ratowali ludzkiego zdrowia i życia
– mówił lek. Steliga. W ubiegłym roku karetki wyjeżdżały
17 tys. razy, w tym roku jest to już prawie 13 tys. wyjazdów,
średnio dziennie odnotowują 45 wyjazdów.
Krośnieńskie pogotowie posiada siedem zespołów ratownictwa medycznego w tym dwa specjalistyczne, czyli
takie w których co najmniej trzy osoby są uprawnione do
wykonywania medycznych czynności ratunkowych. W jednostce, dla której organem prowadzącym jest Powiat Krośnieński, pracuje ponad 100 osób, około 20 lekarzy systemu,
30 pielęgniarek i pielęgniarzy, 50 ratowników medycznych
i personel ambulatoryjny.
Zanim karetka dojedzie na miejsce zdarzenia, bardzo
ważna jest pierwsza pomoc. Czasami to minuty decydują
o życiu poszkodowanego i o powodzeniu akcji ratowniczej.
O tym jak należy się zachować będąc świadkiem wypadku
instruował Piotr Szurek, ratownik medyczny. – Nie bójmy
5 (30) X/XI 2012

się pomóc – apelował. Trzeba pamiętać, że na pewno nie zaszkodzimy
rannej osobie. To nie jest trudne.
Omówił krok po kroku podstawowe zasady zachowania się, zabezpieczenia miejsca wypadku oraz udzielania pierwszej pomocy.
Można było z bliska zobaczyć jak należy wykonać poprawnie sztuczną wentylację. Ratownicy na fantomach zaprezentowali ćwiczenia
z uciskania klatki piersiowej oraz instrukcję użycia AED – Automatycznego Deﬁbrylatora Zewnętrznego. Dla młodych adeptów ratownictwa, którzy licznie przybyli na święto przygotowano zabawy
w formie testów oraz możliwość praktycznego sprawdzenia swoich
umiejętności pod okiem profesjonalistów. Ratownicy podkreślają, że
wzrasta świadomość społeczeństwa. Coraz więcej, szczególnie ludzi
młodych, potraﬁ zachować się w obliczu różnego rodzaju wypadków
i podejmuje akcję ratowania życia.
Ewa Bukowiecka
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ROCZNICA REWOLUCJI
WĘGIERSKIEJ

Z

Pomnik Rewolucji Węgierskiej 1956 r.

Otwarcie wystawy Marka i Tomasza Wiatrów

dwudniową wizytą w stolicy Węgier gościła delegacja
Powiatu Krośnieńskiego, której przewodniczył starosta Jan Juszczak.
Okazją do odwiedzenia zaprzyjaźnionej XVII dzielnicy Budapesztu były obchody 57. rocznicy Rewolucji Węgierskiej 1956 r.
Tradycją stało się, że w przeddzień narodowego święta Węgier
odbywa się prezentacja prac artystów pochodzących z powiatu krośnieńskiego. W tym roku była to wystawa „Malarstwo i rysunek
Marka i Tomasza Wiatrów”.
Artystów, delegacje oraz przybyłych, do galerii Renee Erdos, gości
przywitał burmistrz XVII dzielnicy Levente Riz, poseł do Parlamentu Węgierskiego. Natomiast przedstawienia artystów i oﬁcjalnego
otwarcia wystawy dokonał starosta krośnieński Jan Juszczak.
Wernisaż dodatkowo uświetnił występ Marka Wiatra, który jest
nie tylko malarzem i graﬁkiem, ale przede wszystkim znanym i cenionym śpiewakiem. Przed węgierską publicznością zaprezentował
pieśni znanych kompozytorów polskich i włoskich.
23 października delegacja polska wzięła udział w uroczystościach
patriotycznych pod pomnikiem Rewolucji Węgierskiej, gdzie złożyła
wieniec oddając cześć bohaterom 1956 roku.
Ewa Bukowiecka

W STRONĘ NIEPODLEGŁOŚCI – OPERACJA GORLICKA 1915

W

Muzeum Historycznym-Pałac w Dukli 17 listopada
br. odbędzie się otwarcie

wystawy
W stronę niepodległości – operacja gorlicka 1915. Bitwa gorlicka była przełomową
i największą bitwą I wojny światowej na
froncie wschodnim. W znaczący sposób
wpłynęła ona na losy wojny, a w konsekwencji na możliwość odrodzenia się Państwa Polskiego.
W prezentacji multimedialnej przybliżone zostanie znaczenie operacji gorlickiej
oraz jej wpływ na odzyskanie przez Polskę
niepodległości.
Podczas wernisażu członkowie Grupy
Rekonstrukcji Historycznej Gorlice 1915
z Gorlic zaprezentują umundurowanie
i wyposażenie żołnierzy piechoty cesarsko-królewskiego 20 pułku piechoty, nazywanego nowosądeckim (sztab pułku znaj12

Członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej

dował się w Krakowie i Nowym Sączu),
który w ponad 80% złożony był z Polaków.
Grupa Rekonstrukcji Historycznej Gorlice
1915 jest corocznie współorganizatorem
inscenizacji batalistycznej o charakterze

międzynarodowym upamiętniającej Bitwę
pod Gorlicami.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
Aleksandra Żółkoś

Nasz Powiat

LEKCJA PATRIOTYZMU W ODRZYKONIU

W

Zespole Szkół w Odrzykoniu
uczczono 73. rocznicę powstania Polskiego Państwa
Podziemnego pod honorowym patronatem posła Piotra Babinetza. Narodowa
pamięć jest dobrem najwyższym, dlatego
Powiat Krośnieński od kilku lat organizuje uroczystość, której przesłaniem
jest oddanie hołdu i wyrażenie szacunku
tym wszystkim, którzy walczyli o wolną
i suwerenną Polskę. Na spotkanie, które odbyło się 27 września br. przybyło
liczne grono osób: przedstawiciele powiatu, wójtowie, burmistrzowie, księża,
dyrektorzy szkół, Gminnych Ośrodków
Kultury, nauczyciele, młodzież, a przede
wszystkim kombatanci, AK-owcy, Sybiracy, żołnierze września i innych formacji.
Witając przybyłych gości, wicestarosta
Andrzej Guzik przypomniał, że w rocznicę utworzenia zrębów polskiego państwa podziemnego, które niosło z sobą
nadzieję na odzyskanie niepodległości,
spotykamy się w gronie kombatantów
różnych formacji. Jest to już nasza tradycja.
Prawdziwą lekcją historii przypominającą wydarzenia z czasów powstania Polskiego Państwa Podziemnego, które było
fenomenem w okupowanej części Europy,
były okolicznościowe referaty. Pierwszy
wygłosił Andrzej Dziugan nauczyciel historii i jednocześnie radny powiatu krośnieńskiego. Interesującą prelekcję na temat działań Armii Krajowej w gminie Wojaszówka
przedstawił Ludwik Łach, były prezes Stowarzyszenia Odrzykoniaków.
Uroczystość była okazją do wręczenia
aktu mianowania przyznanego przez Ministra Obrony Narodowej. Awanse na wyższe
stopnie wojskowe otrzymał z rąk zastępcy Wojskowego Komendanta Uzupełnień
mjr Krzysztofa Kowala.
kpt. ks. prałat Tadeusz Szetela na stopień
majora. Kolejną niespodzianką było uhonorowanie odznaką Komandorii Jana Klimkiewicza, prezesa zarządu Okręgu Związku
Kombatantów. Odznaczenie, za wybitne zasługi dla Związku wręczyli por. Bolesław
Janusz i wicestarosta Andrzej Guzik.
Gratulacje i życzenia do kombatantów
przesłał poseł na Sejm Piotr Babinetz, który osobiście nie mógł uczestniczyć w uro5 (30) X/XI 2012

czystości. List w imieniu posła odczytała
dyrektor Biura Katarzyna Guzik.
Po raz drugi Powiat Krośnieński zorganizował konkurs Historii XX wieku, a spotkanie było okazją do ogłoszenia wyników
i wręczenia nagród laureatom. Koordynatorem konkursu i przewodniczącym jury był
Andrzej Dziugan. Konkurs adresowany był
do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Szeroki zakres tematyczny nawiązywał do 70. rocznicy Armii Krajowej
i 73. rocznicy powstania Polskiego Państwa
Podziemnego. Zainteresowanie konkursem
było duże, zgłosiło się blisko 60 uczestników
ze szkół z powiatu krośnieńskiego. Młodzież
doskonale była przygotowana, a poziom był
wyrównany. Komisja konkursowa przyznała cztery wyróżnienia i sześć nagród.
Dopełnieniem uroczystości była część
artystyczna przygotowana przez dzieci
i młodzież z Zespołu Szkół w Odrzykoniu.
Montaż słowno – muzyczny nawiązywał
do tematu spotkania, przypomniał przełomowe wydarzenia z historii narodu polskiego.
Na zakończenie swoimi wspomnieniami
i reﬂeksjami chętnie dzielili się Ci którzy
pamiętają tamte czasy. Józef Słyś, prezes
Zarządu Oddziału Krośnieńskiego Związku
Żołnierzy AK, Bronisława Betlej znana poetka oraz Franciszek Mojak z Jedlicza, były
żołnierz AK placówki „Oleander”w Odrzykoniu, który wyraził radość z udziału w tej
wyjątkowej uroczystości i jednocześnie
ubolewanie w związku ze zmniejszeniem
liczby lekcji historii w szkołach. Pod adresem organizatorów padło wiele ciepłych
słów podziękowań za przygotowanie wzru-

szającej i podniosłej uroczystości, która jest
bezcennym dziedzictwem, głównie dla młodego pokolenia.
Uroczystościom rocznicowym towarzyszyła wystawa nawiązująca tematycznie
do spotkania. Zgromadzono na niej między innymi materiały z obwodu AK Jasło,
Krosno oraz zdjęcia bohaterów AK z terenu
gminy Wojaszówka. Jest ona fragmentem
ekspozycji zorganizowanej w Muzeum Wsi
w Odrzykoniu.
W imieniu Zarządu Powiatu Krośnieńskiego wicestarosta Andrzej Guzik wyraził
słowa podziękowania wszystkim, którzy
odpowiedzieli na zaproszenie i mogliśmy
się spotkać w tym wyjątkowym dniu, a dyrekcji szkoły za pomoc w przygotowaniu
uroczystości i wyjątkową atmosferę.

Laureaci konkursu:

Szkoły Ponagimnazjalne:
I m. – Michał Dźwigała ZS Jedlicze
II m. – Mateusz Szymczakowski ZS Dukla
III m. – Marian Kuras LO Jedlicze
Wyróżnienia: Agata Boczar ZS Iwonicz,
Katarzyna Holuta LO Dukla
Gimnazja:
I m. – Karol Oberc Węglówka
II m. – Bogdan Zaremba Świerzowa Polska
III m. – Krzysztof Olszewski Przybówka
Wyróżnienia: Monika Zawisza Odrzykoń,
Aleksandra Korzeń Lubatowa
Zwycięzcom nagrody wręczali wicestarosta Andrzej Guzik, wójt gminy Wojaszówka Sławomir Stefański, dyrektor
ZS w Odrzykoniu Piotr Guzek.
Ewa Bukowiecka
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KALENDARZ IMPREZ
LISTOPAD – GRUDZIEŃ
Kultura

Sport

listopad
10.11
11.11
11.11

16.11
18.11
19.11
21.11

listopad
– Święto Niepodległości w Gminie Chorkówka
– Powiatowe Obchody Święta Niepodległości
w Miejscu Piastowym
– Obchody Święta Niepodległości w Gminach:
Krościenko Wyżne, Jedlicze, Wojaszówka, Iwonicz-Zdrój, Korczyna, Rymanów
– V Powiatowy Przegląd Piosenki Obcojęzycznej
w Dukli
– VII Gminny Konkurs Plastyczny „O wielki pędzel”
w Iwoniczu Zdroju
– MINI-ART – XIX Przegląd Amatorskich Zespołów
Artystycznych w Miejscu Piastowym
– VII Gminny Konkurs Humoru i Satyry „Pleciugi”
w Iwoniczu Zdroju
– Wieczór Andrzejkowy w Szczepańcowej
– Wieczór Andrzejkowy w Bóbrce
– Wieczór Andrzejkowy w Chorkówce
– Koncert Andrzejkowy w Jedliczu
– Biesiada Andrzejkowa KGW w Gminie Wojaszówka
– Przegląd piosenki przedszkolnej w Korczynie

24.11
24.11
27.11
listopad
listopad
listopad
listopad
– grudzień – Wystawa „W stronę Niepodległości – operacja
gorlicka 1915” w Muzeum Historycznym – Pałac
w Dukli

grudzień
6.12
12.12
13.12
16.12
16.12
grudzień
grudzień
grudzień
grudzień
grudzień

– „Mikołajki 2012” w Gminie Dukla
– Mikołajkowy Festiwal Piosenki „Droga
do Gwiazd” w Chorkówce
– Konkurs na najpiękniejszą szopkę i stroik w Dukli
– Uroczysty koncert z okazji Świąt Bożego Narodzenia w Dukli
– Kiermasz Świąteczny w Iwoniczu Zdroju
– Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Ks. Jana
Twardowskiego w Gminie Krościenko Wyżne
– Konkurs plastyczny „Dekoracje Bożonarodzeniowe” w Gminie Krościenko Wyżne
– Kiermasz Bożonarodzeniowy w Jedliczu
– Konkurs „Śladami Aleksandra Fredry” w Odrzykoniu
– Przegląd Filmów Dziecięcych „O Uśmiech i Radość
Dziecka” w Rymanowie

11.11
14.11
17.11

17.11
25.11
listopad
listopad
listopad
listopad
listopad
listopad

– Turniej szachowy z okazji Święta Niepodległości
w Jedliczu
– Turniej piłki siatkowej z okazji Dnia Niepodległości w Jedliczu
– Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar
Przewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego
w Łękach Dukielskich
– Memoriał im. Bogusława Dziury w Jedliczu
– XIII Międzynarodowy Rodzinny Turniej Niepodległości w piłce siatkowej w Wojaszówce, Niepli
– Turniej piłki siatkowej z okazji Dnia Niepodległości o puchar Dyrektora MOSiR w Dukli
– Turniej piłki siatkowej Oldbojów w Krościenku
Wyżnym
– III Niepodległościowy Turniej w halowej piłce
nożnej dla dzieci w Łężanach
– Turniej szachowy o Puchar Przewodniczącego PZ
LZS
– Otwarte Mistrzostwa Gminy Chorkówka w tenisie
stołowym w Szczepańcowej
– Powiatowy Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego
w Szczepańcowej

grudzień
3.12
7.12

– Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego w Jedliczu
– III Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt
w Rogach
15.12
– Otwarte Mistrzostwa Gminy Jedlicze w sportach
siłowych
grudzień – Powitanie zimy – zawody w narciarstwie alpejskim w Chyrowej
grudzień – Mikołajkowy Turniej Par Mieszanych w piłce
siatkowej w Krościenku Wyżnym
grudzień – Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej w Odrzykoniu
oprac. Grażyna Ostrowska

„Nasz Powiat”
Dwumiesięcznik

Kontakt

Powiatu Krośnieńskiego

redakcja.np@interia.pl

Wydawca
Muzeum Historyczne-Pałac w Dukli
ul. Trakt Węgierski 5
38-450 Dukla
Zespół redakcyjny
Grażyna Ostrowska, Mateusz Podkul,
Waldemar Półchłopek
Aleksandra Żółkoś
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Ewa Bukowiecka

14

Redakcja zastrzega sobie prawo
adiustacji i skracania materiałów.
Za treść ogłoszeń i reklam redakcja
nie odpowiada

www.powiat.krosno.pl
tel. +48 13 437 57 78
ISSN 1898-7532
Nakład 2000 egz.
Skład
Wydawnictwo Ruthenus
ul. Łukasieiwcza 49
38-400 Krosno
www.ruthenus.pl
Druk
Hedom
ul. Kletówki
38-400 Krosno
www.hedom.pl

Nasz Powiat

REMONTY DRÓG POWIATOWYCH Z „POWODZIÓWKI”

D

zięki promesie na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych Powiat Krośnieński
zrealizował dwie inwestycje związane
z odbudową dróg w gminach Korczyna i Dukla,
uszkodzonych na skutek powodzi.
Droga powiatowa Olszyny – Jabłonica Polska
to ważny strategicznie odcinek dla mieszkańców
powiatów krośnieńskiego i brzozowskiego. Jest
łącznikiem z drogą krajową nr 9 i może być drogą
alternatywną w przypadku jej zablokowania.
W ramach przeprowadzonych robót wykonano
nową nawierzchnię, ścięto i uzupełniono pobocza.
O doﬁnansowanie z MSWiA na przeprowadzenie
inwestycji zabiegał wójt Korczyny Jan Zych oraz
radni powiatowi. Udało się. Zadanie zrealizowano
zgodnie z planowanym terminem i w obecności
przedstawicieli Zarządu Powiatu – dyrektora Jana
Pelczara, Mariana Pelczara, jednocześnie sołtysa Korczyny, wójta gminy Jana Zycha, dokonano
odbioru drogi. Dyrektor Jan Pelczar podziękował
wójtowi za pomoc w realizacji zadania i partycypowanie w kosztach. Całkowita wartość zadania
zamknęła się w kwocie 921 954 zł, w tym doﬁnansowanie z budżetu gminy 150 tys. zł.
W imieniu mieszkańców gminy słowa podziękowania przekazał wójt Jan Zych, a w imieniu mieszkańców Komborni Renata Trybus.
Kolejna wyremontowana droga powiatowa w ramach promesy to Ropianka – Olchowiec. Stanowi
ważny odcinek zarówno dla społeczności lokalnej
jak i licznie odwiedzających malownicze tereny
turystów z całej Polski, łączy powiat krośnieński
z powiatem jasielskim.
Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni
z masy mineralno-asfaltowej, ścięcie i uzupełnienie
poboczy.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 455 383 zł.
Przy odbiorze obecni byli dyrektor – etatowy członek Zarządu Powiatu Jan Pelczar, radny Powiatu
Stanisław Józefczyk i sołtys Olchowca Zenon Fedak.
– Od lat działania Zarządu Powiatu Krośnieńskiego skierowane są na pozyskiwanie środków zewnętrznych, które są dodatkowym wsparciem dla
naszego samorządu. – przypomniał dyr. Jan Pelczar.
Dzięki temu możemy zrealizować więcej inwestycji,
mających poprawić jakość i bezpieczeństwo życia
naszym mieszkańcom.

Nowa nawierzchnia na drodze powiatowej Olszyny – Jabłonica Polska

Wójt Jan Zych składa podziękowania na ręce etatowego członka Zarządu Powiatu Jana Pelczara

Ewa Bukowiecka
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Odbiór drogi powiatowej w Olchowcu
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MEDAL „BENEMERENTI”
DLA ZARZĄDU POWIATU

Z

arząd Powiatu Krośnieńskiego,
za wieloletnią współpracę ze
Zgromadzeniami św. Michała
Archanioła, pomoc w prowadzeniu dzieł
wychowawczych i edukacyjnych oraz
za utrwalanie w przestrzeni publicznej
osoby i myśli Błogosławionego Księdza
Bronisława Markiewicza, został odznaczony medalem Benemerenti Congreagationis Sancti Michaelis Archangeli.
Medal jest nadawany osobom ﬁzycznym
i instytucjom za szczególne zasługi na rzecz
Zgromadzeń świętego Michała Archanioła i pomoc w realizowaniu charyzmatu
bł. Bronisława Markiewicza. – Dziś, gdy
mija sto lat od śmierci naszego Błogosławionego Ojca, patrzymy z dumą jak dzieła
przez niego zapoczątkowane rozlały się na
cały świat i jak dynamicznie się rozwijają.
Bez ludzi o wielkim sercu i bez instytucji
o szerokich horyzontach, byłoby to niemożliwe – podkreślił ks. Leszek Przybylski.

Uroczyste uhonorowanie medalem odbyło się podczas nabożeństwa fatimskiego
w dniu 6 października br. w Miejscu Piastowym.
W imieniu Kapituły, medal wraz z dyplomem na ręce Starosty Krośnieńskiego
Jana Juszczaka i Wicestarosty Andrzeja Guzika, wręczyli Przełożona Generalna Sióstr
św. Michała Archanioła, Matka Natanaela
Bednarczyk i Delegat Przełożonego Generalnego Zgromadzenia św. Michała Archanioła, ks. Leszek Przybylski.
Michalicki medal „BENEMERENTI”
ma szczególną oprawę artystyczną i głęboką treść merytoryczną. Awers medalu
zdobi podobizna Ojca Założyciela – bł. ks.
Bronisława Markiewicza. Rewers nawiązuje do zadań, jakie przed nami postawił.
Widnieje na nim Polski Orzeł Biały, który
wskazuje grunt, na którym narodziły się
nasze Zgromadzenia, a które – choć dziś

działają na całym świecie – pamiętają
o swoich korzeniach i tradycji. Dziecko
i otwarta książka to symbol nauki, zdobywania wiedzy, efektywnej pracy, gotowości
do formowania sumień i intelektu. Treść
tej strony medalu przywołuje największe
pragnienie bł. ks. Bronisława Markiewicza,
które wyraził słowami: Chciałbym zebrać
miliony dzieci i za darmo żywić je i ubierać
na duszy i ciele.
Warto nadmienić, że uznawanie zasług
i stawianie określonych postaw za wzór do
naśladowania oraz okazywanie szczególnej wdzięczności jest od wieków, praktyką
Kościoła Katolickiego. Już papież Grzegorz
XVI, w roku 1832, ustanowił odznaczenie
honorowe zwane również „BENEMERENTI”. Także dziś podobne gesty wdzięczności
za długoletnie i wyjątkowe zasługi dla Kościoła Katolickiego okazują biskupi, ordynariaty, zakony i zgromadzenia.
Ewa Bukowiecka

WALCZY O POLSKĘ WOLNYCH POLAKÓW

fot. Wiesław Dymiński

N

a spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim (21.10) w Sali ArtKina przy ulicy Bieszczadzkiej w Krośnie przyszły tłumy.
Sala pękała w szwach, brakło miejsc siedzących.
Prezes PiS komentował między innymi bieżące sprawy kraju. Odniósł się do sytuacji w służbie zdrowia, absurdalnej sprawy Stadionu
Narodowego, systemu edukacji w kontekście zmniejszenia liczby godzin historii czy budowy autostrad. Mówił o tym, jak bardzo ważna jest
zmiana rządów, przyznając że Polsce potrzebna jest zmiana zasadnicza
– Nie naprawimy życia gospodarczego i społecznego, jeśli nie stworzymy równości obywatelskiej, której dziś nie ma – przyznał prezes.
J. Kaczyński wyraził nadzieję, że na Podkarpaciu w kolejnych wyborach
jego partia uzyska co najmniej 60 procent poparcia. Ale jak podkreślił
– nad tym musimy pracować wszyscy. Trzeba przekonywać i namawiać
niezdecydowanych do udziału w głosowaniu.
Prowadzący spotkanie poseł RP Piotr Babitetz przypomniał, że
w ostatnich wyborach prezydenckich w Krośnie wygrał Jarosław Kaczyński.
Lider Prawa i Sprawiedliwości przedstawił program partii na walkę
z kryzysem. Propozycją ma być „rząd pozaparlamentarny”.

J. Kaczyński odpowiadał także na pytania od mieszkańców.
Wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego nagrodzono owacją
na stojąco.
Prezes zapewnił, że w przyszłym roku chce odwiedzić 70 powiatów w całej Polsce.

