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artacze i zupa grochowa, przygotowane przez Koło Gospodyń
Wiejskich z Targowisk oraz stoisko z Iwonicza, to zwycięzcy konkur-

sów zorganizowanych w ramach I Powiatowych Targów Kulinariów.
Impreza przeszła już do historii, ale na
długo pozostanie w pamięci tych wszyst-
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kich, którzy 8 września przybyli do Iwonicza, by uczestniczyć w tym kulinarno-kulturalnym wydarzeniu.
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Nasz Powiat
Targi zorganizowało Starostwo Powiatowe w Krośnie w ramach projektu współfinansowanego ze środków szwajcarskiego
programu współpracy z nowymi krajami
członkowskimi Unii Europejskiej. Współorganizatorem był Gminny Ośrodek Kultury
w Iwoniczu-Zdroju. Rolę gospodarzy pełnili starosta krośnieński Jan Juszczak i burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój Paweł Pernal.
Otwierając oficjalnie Targi oraz witając
przybyłych gości i wystawców starosta
podziękował wszystkim za tak liczne przybycie i zaprosił do wspólnego świętowania.
Główną ideą przedsięwzięcia jest promocja produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami na terenie powiatu
krośnieńskiego, stanowiących element
dziedzictwa kulinarnego naszego regionu.
Uczestnicy targów, Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia regionalne i szkoły
ponadgimnazjalne kształcące w zawodach
gastronomicznych (ZS w Iwoniczu, ZSGH
w Iwoniczu-Zdroju), przygotowały stoiska,
na których królowały staropolskie tradycyjne dania.
Organizatorzy przygotowali dwa konkursy na „ Najsmaczniejszą potrawę”
i „Na najładniejsze stoisko”. Do zmagań
konkursowych przystąpiło dziesięć grup reprezentujące wszystkie gminy naszego powiatu: KGW Zręcin, KGW Łęki Dukielskie,
KGW Iwonicz, KGW Jaśliska, Stowarzyszenie „Troska o Twoją Przyszłość” w Potoku,
KGW Kombornia, KGW Krościenko Wyżne, KGW Targowiska, KGW Bzianka, KGW
Przybówka. Ocenie nie podlegały stoiska
przygotowane przez szkoły.
Zarówno przygotowane potrawy jak
i wystrój stoisk zachwycały bogactwem
smaków, aromatów, estetyką podania jak
i wystrojem nawiązującym do tradycji.
Wystawców oceniało profesjonalne jury
w składzie: przewodniczący Jacek Świerk
– Podkarpacka Akademia Kulinariów
w Rzeszowie, Agata Pucykowicz – etnograf, autorytet w kulturze ludowej, Bogdan
Zimny – restaurator, kucharz.
Komisja oceniała cztery konkursowe
potrawy, których podstawą były grzyby,
groch, cebula, kapusta. Jurorzy degustowali wszystkie dania konkursowe, zwracając uwagę na smak, zapach, tradycyjne
receptury, technikę wykonania i dobór
przypraw. Ocenie podlegała także dekoracja
stoisk, wystawy rękodzieła, wykorzystanie
elementów użytkowych dawnej sztuki kulinarnej.
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Wszystkie potrawy po przeglądzie i degustacji jury, były przeznaczone dla publiczności. W sumie wydano ponad 1200
porcji potraw konkursowych i około 600
dodatkowych przygotowanych przez Koła
dla blisko 2000 osób, które odwiedziły Targi.
A było w czym wybierać, pierogi z serem,
kapustą i grzybami, zupy grochowe w przeróżnych wydaniach, pasztety z grochu,
grzybów, sałatki z cebuli, zawijaki z grzybami, gołąbki, żeberka w kapuście, proziaki,
smalec z żurawiną i oczywiście ciasta.
– Tradycyjną sztukę kuchni staropolskiej
należy pielęgnować i promować – podkreślił
przewodniczący jury Jacek Świerk ogłaszając werdykt. Zaapelował by naszej kuchni
nie ulepszać trendami europejskimi, bo
czasem nieświadomie zatracamy wartość
prawdziwych smaków, które są cenione
w całej Europie, a nawet na świecie. Zdaniem Agaty Pucykowicz, nowoczesność
w kulturze należy łączyć z tradycją, która
jest podstawą naszej polskości. Przyznała
również, że Powiat Krośnieński jest jednym z niewielu, który od wielu lat promuje
i podtrzymuje tradycje, i któremu nigdy się
nie znudzi coś co jest związane z kulturą
ludową.
Po ogłoszeniu wyników przyszedł czas
na nagrody, które zwycięzcom wraz z gratulacjami wręczali: starosta krośnieński Jan
Juszczak, przewodniczący Rady Powiatu
Andrzej Krężałek, wicestarosta Andrzej
Guzik, dyrektor – etatowy członek zarządu
Jan Pelczar, burmistrz Paweł Pernal.
Pamiątkowym grawertonem uhonorowano również Martę i Krzysztofa Bałonów
za promowanie polskich regionalnych produktów na rynku zagranicznym.
Podsumowując Powiatowe Targi Kulinariów starosta Jan Juszczak w swoim wystąpieniu nawiązał do tradycyjnych smaków
z dzieciństwa, do których Powiat chce poprzez takie imprezy nawiązywać. – Bo nie
nowoczesność się liczy, ale jakość i zdrowy
smak. Dziękując jeszcze raz za przybycie
i udział powiedział – Pokazaliście to co najlepsze, najwspanialsze, to co jest bogactwem
ziemi krośnieńskiej. Wszystkim wyróżnionym gratuluję i cieszę się, że jesteśmy razem i tworzymy wspaniałą wspólnotę, która chce podtrzymywać tradycje, zwyczaje
naszych przodków. Można tworzyć nowoczesną Europę, nie wstydząc się swoich korzeni, a wręcz odwrotnie, sięgając po nie
ubogacamy naszą rzeczywistość.

Powiat Krośnieński to nie tylko bogactwo smaków, ale także muzyka, taniec
i śpiew Organizatorzy Targów zadbali
o oprawę muzyczną. Przez cały czas trwania imprezy występowały regionalne kapele ludowe oraz młodziezowe zespoły:
Lubatowianie, Młodzi Lubatowianie, Mali
Lubatowianie, Łęczanie, Młodzi Łęczanie,
Mali Łęczanie, Kapela Rymanowianie, Kapela Krościeniacy, Kapela Piasty, Zespół
Śpiewaczy Odrzykonianki, Kapela Kaśka,
Zespół Stave, Vanilla Sky i zespół muzyczny
z Iwonicza.

Wyniki konkursów:
„Na najsmaczniejszą potrawę”

I m. – KGW Targowiska za grochówkę
i kartacze
II m. – Stowarzyszenie „Troska o Twoją
Przyszłość” w Potoku za żeberka
w kapuście i kapuśniaczki
III m. – K GW Przybówka za zawijak
z grzybami
Wyróżnienia: 
KGW Krościenko Wyżne za pierogi z kapustą i serem
KGW Bzianka za zupę grochową i kaszę
pęczak
„Na najładniejsze stoisko”

I m. – KGW Iwonicz
II m. – KGW Łęki Dukielskie
III m. – KGW Jaśliska
Wyróżnienia:
KGW Kombornia, KGW Zręcin
Ewa Bukowiecka
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POWIAT STAWIA NA ZAWODOWCÓW

owiat Krośnieński w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem
Pracy w Rzeszowie realizuje
projekt pn. „Podkarpacie stawia na
zawodowców”, współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Jego celem jest podniesienie atrakcyjności i modernizacja kształcenia zawodowego oraz dostosowanie jakości systemu edukacji do potrzeb rynku pracy
w placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat krośnieński.

Wsparciem objęte zostały szkoły prowadzące kształcenie zawodowe: Zespół Szkół
im. Armii Krajowej w Jedliczu, Zespół
Szkół w Iwoniczu i Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju.
W ramach projektu przewidziano do
realizacji dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące
wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych.
Są to zajęcia pozalekcyjne dla uczniów
ze szczególnym uwzględnieniem nauki
języków obcych, nauk przyrodniczo-ma-

tematycznych, literatury, historii, kultury,
przedsiębiorczości, a także kursy m.in. programowania, obsługi kasy fiskalnej, prowadzenia małej firmy. Specjalistyczne szkolenia przewidziano także dla nauczycieli.
Dodatkowym atutem jest współpraca
szkół z pracodawcami i instytucjami służąca podnoszeniu kwalifikacji zawodowych
uczniów.
Całkowita wartość projektu wynosi
2 184 879 zł, z czego dofinansowanie to
kwota ponad 1 888 tys. zł. Projekt będzie
realizowany do 31.10.2014 r.

ZS Jedlicze

U

czniowie Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu, Szkoły Technicznej kształcącej w wielu popularnych zawodach,
również uczestniczą w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uczniowie biorą udział w zajęciach oraz specjalistycznych kursach, które pozwolą im na zdobycie dodatkowych umiejętności,
kwalifikacji i podniosą ich wiedzę z wielu przedmiotów. Zajęcia
uwzględniają naukę języka angielskiego na poziomie zawodowym,
matematyki, literatury, historii, kultury.
Dużym zainteresowaniem cieszą się szkolenia zawodowe,
głównie kursy spawania metodą TIG i MAG, kurs obrabiarek
sterowanych numerycznie CNC, kurs prowadzenia małej firmy,
kurs obsługi kasy fiskalnej.
Ukończenie dodatkowych kursów zawodowych zwiększają
nasze możliwości na dzisiejszym rynku pracy – podkreślił uczeń
klasy IV Technikum Marcin Michalski.
Swoją wiedzę z dziedziny informatyki uczniowie mogą poszerzać uczestnicząc w szkoleniu z zakresu programowania.
Dzięki projektowi mogliśmy pojechać na trzydniową wycieczkę
do Warszawy i zwiedzić stolicę, oglądać ciekawe, ambitne filmy.
– powiedziała uczennica Ania Och.
Realizując projekt szkoła daje uczniom także możliwość skorzystania z doradztwa edukacyjnego-zawodowego.
Staż rozwinął nasze umiejętności w kierunku handlowym,
pozwolił nam sprawdzić się w roli sprzedawcy a dodatkowo mo-

ZS Iwonicz

W

Zespole Szkół w Iwoniczu, w kursach i szkoleniach
w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” uczestniczyło do tej pory 156 uczniów techników i szkół
zasadniczych.
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głyśmy zarobić na swoje wakacyjne potrzeby – twierdzi uczennica
Paulina Cichoń.
Dzięki udziałowi w projekcie szkoła została wyposażona w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, pomoce specjalistyczne, programy, książki
i filmy.
Dzięki temu programowi zbliżyliśmy się do takiej szkoły kształcącej
„zawodowców” jaką sobie wyobrażam, do jakiej chcieliby uczęszczać nasi uczniowie. Szkoły o dobrym wyposażeniu, z kadrą podnoszącą swoje
kwalifikacje, z programem nie ograniczonym ministerialną ramówką,
dającą możliwość uczniom nauki nie tylko zamkniętej ramami podstawy
programowej i programu. Szkoły dającej możliwość uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i kontaktu z nowoczesnymi rozwiązaniami
technicznymi. I co ważne, zajęcia te nie obciążają rodzinnych budżetów
naszych uczniów – mówi dyrektor szkoły Zygmunt Ginalski.
oprac. Agnieszka Szajna, koordynator w ZS w Jedliczu

Dla uczniów klas pierwszych i drugich zorganizowano zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, języka polskiego i angielskiego. Zajęcia ukończyło 48 uczniów.
Uczniowie kierunków mechanicznych mieli możliwość zdobycia
dodatkowych kwalifikacji i umiejętności w ramach kursów kwalifika-

Nasz Powiat
cyjnych: operatorów wózków widłowych, spawania metodą TIG,
diagnostyki i obsługi klimatyzacji oraz operatorów kombajnów
zbożowych. W sumie w kursach tych udział wzięło 62 uczniów. Dla
uczniów tych kierunków zorganizowano wycieczkę zawodową,
której celem było poznanie procesów produkcyjnych zakładów
mechanicznych, producentów samochodów i sprzętu budowlanego. Jak mówią uczniowie klasy IV technikum mechanizacji rolnictwa Wojtek Szuba i Grzesiek Belczyk – „ Zdobyte dodatkowe,
atrakcyjne uprawnienia poświadczone zaświadczeniami ukończenia i certyfikatami zwiększają nasze szanse na rynku pracy po
zakończeniu nauki w szkole. Nowe umiejętności będziemy mogli
wykorzystać zarówno w przyszłej pracy, jak również w gospodarstwach naszych rodziców.”
Uczennice i uczniowie z kierunków technik architektury krajobrazu i technik żywienia i gospodarstwa domowego mogli zdobyć uprawnienia do prowadzenia pojazdów kat. B. W sumie z tej
formy wsparcia skorzystało 21 uczniów. Jak twierdzi uczennica
klasy IV technikum architektury krajobrazu, uczestniczka kursu
prawa jazdy i stażu u pracodawcy – „ Duże znaczenie ma fakt,
że prawo jazdy kat. B zdobyłam bez własnych nakładów finansowych, a dzięki odbyciu stażu u pracodawcy mogłam zapoznać
się z rzeczywistym środowiskiem swojego przyszłego zawodu.
Ponadto otrzymałam swoje pierwsze wynagrodzenie.
20 uczniów klas maturalnych uczestniczyło w zajęciach z doradcą zawodowym. W lipcu i sierpniu 52 uczniów wszystkich
kierunków naszej szkoły, odbyło staże u pracodawców. Uczniowie
zapoznali się z organizacją firm i zakładów, charakterem działalności gospodarczej, do której przygotowuje ich nauczany zawód.

Zespół Szkół w Iwoniczu wzbogacił się w nowy sprzęt diagnostyczny oraz mechanizacyjny. Doposażono pracownię przepisów ruchu
drogowego oraz pracownię ogólnotechniczną w sprzęt komputerowy
i audiowizualny, który usprawni prowadzenie zajęć uczącym w niej
nauczycielom i ułatwi lepsze przyswajanie wiadomości uczniom.
W nowy sprzęt wzbogaciły się również pracownie żywienia oraz architektury krajobrazu.
„Dzięki realizacji projektu Podkarpacie stawia na zawodowców”
– mówi Dyrektor Szkoły Pan Zbigniew Noga-Krzyżanowski – „podwyższono jakość kształcenia zawodowego. Młodzież zdobywa dodatkowe kwalifikacje, które zwiększają jej szanse na rynku pracy, także
poza granicami kraju. Nasi uczniowie wykazują duże zainteresowanie
projektem, deklarując chęć uczestnictwa w zajęciach dodatkowych”.
oprac. Marek Haręzga, koordynator w ZS w Iwoniczu

ZSGH Iwonicz-Zdrój

W

roku szkolnym 2012/2013 młodzież bezpłatnie uczestniczyła w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych: z matematyki, języka angielskiego, języka polskiego – 45 uczennic
i uczniów; w szkoleniach zawodowych: barmańskim (30 osób),
baristycznym (20 osób), carvingu (20 osób), zdobnictwa cukierniczego (14 osób); w kursach specjalistycznych: prawa jazdy kat.
B (12 osób) obsługi kas fiskalnych (4 osoby).
Największym sukcesem okazały się czterotygodniowe staże organizowane podczas wakacji, w których uczestniczyło 37 uczniów
Gastronomika. Uczestnicząc w stażu młodzież nie tylko poznała
realne warunki pracy, nawiązała kontakty zawodowe, ale także
zdobyła zaświadczenia, a ponadto każdy uczeń otrzymał stypendium w wysokości 1000 zł brutto.
Uczestniczący w projekcie uczniowie Gastronomika zachęcają młodsze koleżanki kolegów do brania udziału w bezpłatnych
zajęcia i płatnych stażach. Joanna Bełch z kl. III technikum w zawodzie technik hotelarstwa mówi: Moje szanse na rynku pracy
wzrosły, jestem o tym przekonana. W ramach projektu odbyłam
staż w Sanatorium „Górnik” w Iwoniczu-Zdroju, miałam możliwość pracy na różnych stanowiskach, zdobyłam doświadczenie
i podniosłam swoje kwalifikacje i dodatkowo otrzymałam 1000 zł
brutto. Każdemu polecam. Natomiast Ewelina Podkul i Aleksandra Węgrzyn z kl. III technikum w zawodzie technik organizacji
usług gastronomicznych twierdzą, że dzięki szkoleniom, w których
uczestniczyły w ramach projektu, zdobyły nie tylko doświadcze4 (35) VII/VIII 2013

nie, ale przede wszystkim otrzymały zaświadczenia potwierdzające
ich kwalifikacje. Mówią: …w szkole uczymy się zawodu, który wybrałyśmy i chcemy w przyszłości wykonywać, ale szkoła daje nam
możliwości nabycia dodatkowych umiejętności zawodowych. To jest
świetna sprawa. W dzisiejszych czasach nie można skupiać się tylko
na jednej dziedzinie, trzeba być elastycznym.
W ramach projektu również nauczyciele podjęli studia podyplomowe w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. W chwili obecnej
tworzona jest w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju pracownia doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz
doposażenie pracowni zawodowych w materiały dydaktyczne, oprogramowanie, sprzęt informatyczny i specjalistyczny.
oprac. Magdalena Jacek, Lidia Jakieła
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PKS MA NOWEGO
WŁAŚCICIELA

27

sierpnia br. starosta Jan
Juszczak podpisał umowę
sprzedaży 85% akcji spółki
PKS Krosno warszawskiej firmie FK
Partner za kwotę 399 500 zł, po 1 zł za
akcję. Właścicielem pozostałych 15%
akcji staną się pracownicy spółki. FK
Partner był jedynym podmiotem, który
wyraził zainteresowanie nabyciem akcji PKS. Wynegocjowana cena zakupu
jest konsekwencją kondycji finansowej
firmy, milionowych zobowiązań i wartości posiadanego majątku.
Wspierająca zarząd powiatu w procesie sprzedaży wrocławska firma doradcza
Arcanum oszacowała wartość akcji PKS
Krosno na zero złotych, ale sugerowała jednocześnie, aby w negocjacjach z potencjalnym nabywcą obstawać przy kwocie 1 zł za
akcję. Dokonując zakupu spółki FK Partner
zobowiązał się do utrzymania profilu działalności firmy przez 2 lata i nie inwestowania środków pozyskanych ze sprzedaży
składników majątkowych o wartości ponad
30 tys. zł poza spółką. Umowa sprzedaży

przewiduje również odzyskanie przez powiat 1 miliona złotych z poręczenia kredytu
zaciągniętego przez spółkę.
Proces zbywania akcji PKS Krosno
rozpoczął się z chwilą podjęcia przez Radę Powiatu w dniu 26 lutego br. uchwały
o wyrażeniu zgody na zbycie akcji spółki.
W ten sposób powiat odpowiedział na oczekiwania pracowników i związków zawodowych, które zapewniały, że stworzą spółkę
pracowniczą i przejmą od powiatu akcje
PKS. Do utworzenia spółki pracowniczej
jednak nie doszło.
– Jeszcze na etapie przygotowań do przejęcia od Ministra Skarbu akcji PKS Krosno
zachęcaliśmy związki zawodowe do wzięcia
odpowiedzialności za przyszłość firmy, argumentując, że spółka pracownicza to optymalna forma organizacji przedsiębiorstwa.

Związkowcy nie zdecydowali się wówczas na
takie rozwiązanie. Zmienili zdanie, kiedy powiat stał się właścicielem spółki, twierdząc,
że są w stanie poprowadzić firmę. Wychodząc
naprzeciw tym oczekiwaniom Rada Powiatu
podjęła uchwałę o zbyciu akcji PKS. Gdyby
powstała spółka pracownicza, to najprawdopodobniej nabyłaby akcje w cenie 1 grosz
za każdą akcję. Ze względów prawnych nie
moglibyśmy oddać tych akcji za darmo, ale
na pewno byłaby zgoda Rady na odsprzedanie ich pracownikom PKS po minimalnej
cenie – podkreśla starosta Jan Juszczak.
Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu zwołanej na dzień 26 sierpnia br.
radni zaakceptowali niemal jednogłośnie
(jeden radny wstrzymał się od głosu) warunki sprzedaży firmie FK Partner akcji
PKS Krosno.

Program aktywizacji społecznej w powiecie krośnieńskim
Od 2008 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie realizuje projekt pn. „Program aktywizacji społecznej
w Powiecie Krośnieńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt skierowany jest głównie do Osób
Niepełnosprawnych i ma na celu ich aktywizację zawodową i społeczną Do chwili obecnej w ramach realizowanego
projektu wsparciem objęto 169 Osób Niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Krośnieńskiego. Osoby te
brały udział w turnusach rehabilitacyjnych, warsztatach psychologicznych, korzystały z doradztwa zawodowego, a także
uczestniczyły w różnorodnych kursach np. obsługi komputera (różne poziomy), grafiki komputerowej, ochrony fizycznej
osób i mienia, kosmetyki i wizażu, spawania metodą MAG i TIG, bukieciarstwa i florystyki, kas fiskalnych i fakturowania, masażu, kadr i płac, gastronomicznym, wózków widłowych. Wszystkie oferowane w ramach projektu formy
wsparcia są bezpłatne, ponadto Uczestnikom projektu zwracane są koszty dojazdów na poszczególne formy wsparcia.
Projekt realizowany będzie jeszcze do 30 czerwca 2015 r. dlatego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie zaprasza Osoby Niepełnosprawne, które chcą podnieść, uzupełnić lub zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe przy
wsparciu doradcy zawodowego i psychologa do wzięcia udziału w projekcie. Warunkiem uczestnictwa w projekcie
jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, wiek
aktywności zawodowej oraz posiadanie miejsca zamieszkania na terenie Powiatu Krośnieńskiego. Szczególnie zapraszamy osoby młode, które będą miały możliwość odbycia stażu u pracodawcy.
Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie

6

ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno
tel. 13 43 75 73; 13 43 75 734
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TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO

W

dniu 28 lipca 2013 r. na stadionie MOSiR w Dukli rozegrano XV Turniej o Puchar
Starosty Krośnieńskiego.
Organizatorzy turnieju: Starostwo Powiatowe w Krośnie, Gmina Dukla, MOSiR
Dukla.
Grupa A
A1 – KS „ Przełęcz: PPMD Dukla
A2 – LKS „ Nafta”Chorkówka
A3 – LKS „Lubatówka
Grupa B
B1 – GLKS „Karpaty” Klimkówka
B2 – KS „Wisłok” Krościenko
B3 – LKS „Zamczysko” Odrzykoń
Grupa C
C1 – LKS „Victoria „ Dobieszyn
C2 – LKS „Jasiołka” Jaśliska
C3 – KKS „Dwór” Kombornia
Kolejność meczy i wyniki
A1–A2 – 2:0
B1–B2 – 1:0
A1–A3 – 1:1
B1–B3 – 0:0 – pom. w karnych B1
C1–C2 – 2:0
A2–A3 – 0:0
C1–C3 – 0:2
B2–B3 – 0:1
C2–C3 – 0:0
Punkty w grupach
A1 – 4 (3+1) – I m-ce; B1 – 4 (3+1)
– I m-ce; C1 – 3 (3+0) – II m-ce
A2 – 1 (0+1) – III m-ce; B2 – 0 (0+0)
– III m-ce; C2 – 1 (0+1) – III m-ce
A3 – 2 (1+1) – II m-ce; B3 – 4 (1+3)
– II m-ce; C3 – 4 (3+1) – I m-ce
Gry Finałowe – grają zwycięzcy grup
A–B (KS „Przełęcz” PPMD Dukla – GLKS
„Karpaty” Klimkówka) – 3:1
A–C (KS „Przełęcz” PPMD Dukla – KKS
„Dwór” Kombornia) – 3:0
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„Przełęcz Dukla”

Starosta wręcza puchar dla
zwycięskiej drużyny

B–C ( GLKS „Karpaty” Klimkówka
– KKS „Dwór” Kombornia) – 1:0
I m-ce – K S „Przełęcz” PPMD Dukla
– 6 (3+3)
II m-ce – GLKS „Karpaty” Klimkówka
– 3 (0+3)
III m-ce – K KS „Dwór” Kombornia
– 0 (0+0)
Wszystkie drużyny otrzymały nagrody.
Za miejsca I-II puchary, komplety strojów,
piłki, buty, rękawice. Pozostałe zespoły
otrzymały dyplomy i po dwie piłki, które na
ręce kapitanów wręczali: starosta krośnieński Jan Juszczak, przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Krężałek, wiceprzewodni-

czący Rady Kazimierz Krężałek, dyrektor
– etatowy członek Zarządu Powiatu Jan
Pelczar oraz radny Sejmiku Województwa
Podkarpackiego Władysław Turek i burmistrz Dukli Marek Górak.
Sędziowie delegowani przez OZPN Krosno: Jacek Jastrzębski, Rafał Zaręba, Roland
Żołna, Rafał Jakieła, Paweł Pitak, Jarosław
Grześków, Piotr Trybus, Lucjan Szelc.
Fundatorzy nagród: Starostwo Powiatowe w Krośnie, Gmina Dukla oraz Zakład
Produkcyjno Handlowo-Usługowy Kros-Sport s.c. Krosno.
Opiekę medyczną turnieju zabezpieczyło
Pogotowie Ratunkowe w Krośnie.
Insp. Grażyna Ostrowska
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INWESTYCJE DROGOWE W POWIECIE
KROŚCIENKO WYŻNE

B

lisko 775 tys. zł kosztowała
przebudowa ulicy Północnej
w Krościenku Wyżnym. Inwestycję sfinansowali po połowie Powiat
Krośnieński i gmina Krościenko Wyżne.
9 lipca br. dokonano oficjalnego odbioru
drogi w obecności starosty krośnieńskiego Jana Juszczaka, dyrektora – etatowego
członka Zarządu Powiatu Jana Pelczara,
wójta gminy Jana Omachla, inspektora
nadzoru Stefana Cwynara i przedstawicieli wykonawcy, którym był Rejon Budowy
Dróg i Mostów w Krośnie.
Droga wymagała kapitalnego remontu. Stan jezdni, z licznymi przełomami
i wyrwami, zagrażał bezpieczeństwu jej
użytkowników. Zakres prac obejmował
wykonanie nowej nawierzchni mineralno-asfaltowej (dwie warstwy) na długości
2830 m, regulację studzienek, wykonanie
nawierzchni na zjazdach i uzupełnienie
poboczy.

– Przebudowa ulicy Północnej była możliwa dzięki otwartości i deklaracji wójta
gminy Jana Omachla, który bardzo zaangażował się w to przedsięwzięcie – przyznał
starosta Jan Juszczak. Jest to ważny ciąg
komunikacyjny, łączący dwie gminy, Krościenko Wyżne i Korczynę. Stanowi łącznik z drogą międzynarodową Nr 9 Radom
– Barwinek.
Bez współdziałania z samorządem gminy i partycypowania w kosztach, na pewno
zadania nie udałoby się zrealizować tylko
ze środków budżetu powiatu – dodał.
Starosta podziękował również wykonawcy za sprawne przeprowadzenie robót, inspektorowi nadzoru za elastyczność

w podejściu do problemów oraz swoim
współpracownikom, dyrektorowi Janowi
Pelczarowi i Januszowi Zajdlowi.
Wójt gminy Krościenko Wyżne dziękując za inwestycję, ze swej strony zadeklarował dalszą chęć współpracy przy realizacji
kolejnych wspólnych przedsięwzięć.

OLCHOWIEC (GMIAN DUKLA)

D

roga powiatowa Ropianka – Olchowiec (gmina Dukla) doczekała się gruntownego remontu
18 lipca 2013 r. komisja w składzie: dyrektor – etatowy członek Zarządu Powiatu
Jan Pelczar, Janusz Zajdel z Biura Inwestycji i Zamówień Publicznych w Starostwie
Powiatowym w Krośnie, przedstawiciele
wykonawcy, którym był Rejon Budowy
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Dróg i Mostów w Krośnie oraz Ludwik Krakowiecki z Nadleśnictwa Dukla, oficjalnie
odebrała prace i zakończyła inwestycję.
W ramach zadania wykonano około
450 m nawierzchni wraz z uzupełnieniem
poboczy i wzmocnieniem konstrukcji jezdni.
Wartość inwestycji wyniosła ponad 145
tys. zł. W kosztach zadania partycypowały
Lasy Państwowe, które są jednym z użyt-

kowników tej drogi. – Za wspólną realizację inwestycji bardzo dziękuję Nadleśniczemu Nadleśnictwa Dukla i mam nadzieję,
że w przyszłości będziemy nadal współpracować na rzecz poprawy infrastruktury
drogowej – podkreślił urzędujący członek
Zarządu Powiatu Jan Pelczar.
Jest to także ważny odcinek dla mieszkańców wsi Olchowiec.

Nasz Powiat

JEDLICZE – ŻARNOWIEC – ZRĘCIN

D

o użytku oddana została droga
nr 1949R Jedlicze – Żarnowiec –
Zręcin. Przebudowa drogi kosztowała ponad 1 mln 662 tys. zł.
Oficjalny odbiór drogi odbył się 7 sierpnia br. z udziałem starosty krośnieńskiego
Jana Juszczaka, dyrektora – etatowego
członka Zarządu Powiatu Jana Pelczara,
radnego powiatu Wojciecha Tomkiewicza,
kierownika Powiatowego Zarządu Dróg
Marka Pepery, sołtysa wsi Żarnowiec Jana Krajewskiego oraz kierownika budowy
Ryszarda Fica i przedstawicieli wykonawcy,
którym był Rejon Budowy Dróg i Mostów
w Krośnie.
Droga była w fatalnym stanie technicznym, od ponad 30 lat nie była remontowana.

Liczne nierówności i ubytki stwarzały
zagrożenie dla jej użytkowników. O naprawę w imieniu mieszkańców zabiegali
m.in. radny Wojciech Tomkiewicz i sołtys
Jan Krajewski. Dzięki pozyskaniu środków
z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
udało się zadanie zrealizować.
Zgodnie z założeniami wykonano
4660 mb nowej nawierzchni z mieszanki
mineralno-asfaltowej (na dwóch odcinkach
1800 m i 2860 m), wraz ze wzmocnieniem
podbudowy drogi. W ramach poprawy bezpieczeństwa pieszych wykonano 6990 m2
poboczy. Ponadto wyremontowano przepusty, odmulono rowy, zainstalowano bariery
energochłonne na długości 330 m.
– Zrealizowana inwestycja to kolejny
etap prac, który łączy drogi powiatowe,
gdzie w sposób komfortowy i bezpieczny
można przejechać. To także ważny ciąg komunikacyjny, który przebiega przez dwie
gminy, Chorkówkę i Jedlicze, ale także jest
naturalnym łącznikiem z drogą krajową
nr 9 Radom – Barwinek i gminą Dukla
– podkreślił starosta Jan Juszczak. Jest to
także ważny odcinek ze względu na turystów licznie odwiedzających Muzeum Marii
Konopnickiej w Żarnowcu oraz dla lokalnej
społeczności.
Starosta złożył podziękowania zarówno
współpracownikom jak i wykonawcy za
sprawne i szybkie przeprowadzenie prac
drogowych.

KORCZYNA

W

Korczynie zakończono przebudowę skrzyżowania drogi
powiatowej Korczyna – Kombornia – Jabłonica Polska z drogą powiatową Korczyna – Krościenko Wyżne
W odbiorze inwestycji, który dobył się
12 lipca 2013 r., uczestniczyli: dyrektor
– etatowy członek Zarządu Powiatu Jan
Pelczar, radny powiatu Marian Pelczar, Janusz Zajdel z Biura Inwestycji i Zamówień
Publicznych oraz inspektor nadzoru Stefan
Cwynar i przedstawiciele wykonawcy zadania ZUH „Drogbud” z Golcowej.
Skrzyżowanie wymagało modernizacji
bowiem stwarzało zagrożenie i utrudniało
zmotoryzowanym poruszanie się. Wielokrotnie dochodziło w tym miejscu do kolizji drogowych. Dlatego Powiat Krośnieński

4 (35) VII/VIII 2013

podjął się realizacji zadania, zabezpieczając
w budżecie środki na jego realizację.
Zakres prac obejmował m.in.: roboty
ziemne, wykonanie korytowania, podbudowy, nawierzchni mineralno – asfaltowej
oraz nawierzchni poboczy. Wartość inwestycji wyniosła ponad 72 tys. zł.

– Dzięki przebudowie poprawi się geometria skrzyżowania, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym
rejonie – podsumował dyrektor – etatowy
członek Zarządu Jan Pelczar.
Ewa Bukowiecka

9

Nasz Powiat

REMONT MOSTU W GŁOWIENCE

T

rwają intensywne prace przy
przebudowie drewnianego mostu na rzece Lubatówce w Głowience (gmina Miejsce Piastowe) w ciągu drogi powiatowej Krosno – Rogi
– Iwonicz.
Roboty, które rozpoczęły się w czerwcu br. obejmują m.in. remont i adaptację
podpór, wykonanie ustroju nośnego, bitumicznych warstw jezdni mostu, montaż
barieroporęczy, remont dojazdów do mostu
i umocnień koryta rzeki.
W chwili obecnej powadzone są prace
przy wzmacnianiu konstrukcji palami, na
których położona zostanie główna płyta pomostu. Wszystko przebiega zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Przypominamy, że most jest zamknięty
i nadal obowiązuje ruch objazdowy z Krosna od skrzyżowania ulic: Podkarpacka,
Wyszyńskiego, Grodzka odbywa się drogą
krajową nr 28 (ul. Podkarpacką i Bieszczadzką) do Miejsca Piastowego. Następnie
drogą międzynarodową nr 9 Radom – Bar-

winek, drogą powiatową nr 1975R Miejsce
Piastowe – Wrocanka do Wrocanki, i drogą
powiatową nr 1976R do Głowienki.
Jednocześnie dla ruchu lokalnego (do
3,5 t) możliwy jest objazd drogą gminną
w Głowience (ul. Pogórze).
Termin zakończenia inwestycji przewidziano na koniec października 2013 r.

NOWE MOSTY W POWIECIE

Bałucianka

P

owiat krośnieński, dzięki wsparciu finansowemu Nadleśnictwa
Rymanów, zrealizował dwie inwestycje związane z przebudową mostów w ciągach dróg powiatowych
Wola Niżna – Wola Wyżna oraz Królik
Polski – Bałucianka.
Obydwa mosty były w złym stanie technicznym, ich przebudowa była konieczna.
Drewniane, zniszczone pokłady wymagały
wymiany. Konstrukcje pomostów zagrażały
bezpieczeństwu.
W Woli Niżnej zakres prowadzonych
prac obejmował m.in. roboty rozbiórkowe,
ułożenie jezdni drewnianej, chodnika oraz
wbudowanie poręczy. Koszt przebudowy
obiektu wyniósł 62 tys. zł.
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Z kolei w Bałuciance oprócz prac rozbiórkowych, wbudowano belki poprzeczne
drewniane układane na dźwigarach, została ułożona jezdnia drewniana z pokładem
z bali, chodnik, wbudowano poręcze oraz
wykonano nawierzchnię mineralno-bitumiczną.
Koszt zadania wyniósł 58 tys. zł.
Wykonawcą prac był Zakład Usługowo-Handlowy „TRANS HAND” z Nowego
Żmigrodu.
Komisja w składzie: dyrektor – etatowy
członek Zarządu Powiatu Jan Pelczar, kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie Marek Pepera, Janusz Zajdel z Biura
Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych, reprezentant Lasów Państwowych

Wola Niżna

Andrzej Penar oraz inspektor nadzoru Antoni Wielgus, nie wniosła żadnych uwag do
przeprowadzonych inwestycji. Jednocześnie
dyrektor Jan Pelczar podkreślił na bardzo
istotny wkład Lasów Państwowych, które
widzą potrzebę współdziałania i wyraził
nadzieję na dalszą współpracę na rzecz poprawy infrastruktury drogowej w powiecie.
– Nie jesteśmy właścicielem dróg powiatowych, ale partycypujemy w kosztach
inwestycji, ponieważ są to dla nas ważne
ciągi komunikacyjne, dzięki którym możemy prowadzić prawidłową gospodarkę
leśną – podkreślił sekretarz Nadleśnictwa
Rymanów Andrzej Penar.
Ewa Bukowiecka

Nasz Powiat

IX

edycja Spotkań Folklorystycznych odbyła się w Łękach Dukielskich 21 lipca tego
roku. Przy pięknej pogodzie, do naszej miejscowości zjechali zaproszeni goście, ludowi twórcy, gospodynie wiejskie, rzesze fanów dobrej zabawy i miłośników folkloru

SPOTKANIA Z FOLKLOREM W ŁĘKACH DUKIELSKICH
W Łękach Dukielskich na spotkaniach
z folklorem od samego początku gromadzi
się liczne grono gości, na których zawsze
możemy liczyć. Tak było i w tym roku.
A przybyli do nas m.in.: Bogdan Rzońca
– poseł na sejm, Marek Jastrzębski – dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Władysław Turek,
przewodniczący Rady Powiatu Andrzej
Krężałek, etatowy członek zarządu powiatu
Jan Pelczar, radna powiatu krośnieńskiego
Grażyna Skolarczyk, wiceburmistrz Gminy
Dukla Andrzej Bytnar.
Spotkania otworzyli w tym roku „Młodzi Łęczanie”, po którym nastąpiło powitanie przez przedstawicieli Stowarzyszenia wszystkich gości, zespołów, twórców
i uczestników oraz w kilku zdaniach przybliżone zostały osiągnięcia naszego stowarzyszenia. W kilku ciepłych i szczerych
słowach do zebranych i członków stowarzyszenia zwrócili się poseł Bogdan Rzoń-

ca, Jan Pelczar i Andrzej Krężałek. Potem
rozpoczęła się uczta dla oczu i ucha. Występowały zespoły: „Wietrznianki” z Wietrzna,
„Kapela Szebnianie” z Szebni, „Jodłowianie”
z Jodłowej, „Bandoska” z Rzeszowa, nowa
duma Łęk Dukielskich i Stowarzyszenia
„Jedność” – „Mali Łęczanie”, „Borysławiacy
z Ukrainy oraz Karpaty z Rzeszowa. Z nowym układem tańca wystąpił nasz „stowarzyszeniowy” zespół tańca nowoczesnego
„STEP”. Kuchnię regionalną przygotowały

i częstowały nimi Panie z Kół Gospodyń
z Tylawy i Suchodołu.
W muzeum wsi gościły wszystkie zespoły, zaproszeni goście i sporo uczestników
Spotkań, co widać po dużej ilości – bardzo
niekiedy pochlebnych – wpisów w księdze
pamiątkowej.
Tradycyjnie żegnamy się do przyszłego roku, gdy do Łęk Dukielskich zawitają
zespoły i ludowi twórcy na jubileuszowe,
X Spotkania Folklorystyczne.
Henryk Kyc

PODKARPACCY ŻYDZI NA STAREJ FOTOGRAFII

W

Muzeum Historycznym-Pałac w Dukli 2 sierpnia została otwarta wystawa „Podkarpaccy Żydzi na starej fotografii”
w ramach tegorocznych Dni Kultury
Żydowskiej w Dukli, organizowanych
po raz drugi przez Stowarzyszenie
Sztetl Dukla.
Na fotografiach można zobaczyć dukielskich Żydów i ich udział w życiu miasta,
jak również sylwetki Izraelitów z Nowego
Żmigrodu, Iwonicza-Zdroju, Leska, Sanoka
i in. Fotografie pochodzą ze zbiorów Stowarzyszenia Sztetl Dukla i dukielskiego
Muzeum. Po wernisażu Teatr NN z Lublina
przedstawił spektakl oparty na opowiadaniu I. B. Singera „Tajbełe i jej demon”, będącego trzecią częścią scenicznego tryptyku
z żydowskich opowieści. W monodramie
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wystąpił Witold Dąbrowski i klarnecista
Jarosław Adamów.
W muzealnych salach odbył się również
festiwal filmowy „Ziemia Dukielska ziemią wielu kultur”, który był ważną częścią

programu trzydniowej imprezy. W trakcie
festiwalu zaprezentowane zostały ekranizacje ukazujące kulturę polską, żydowską
i łemkowską na przestrzeni wieków.
(Inf. Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli)
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SMAKI POGRANICZA
Powiat Krośnieński, w partnerstwie z Agencją Rozwoju Rejonu w Śvidniku, rozpoczął realizację projektu „Smaki pogranicza. Polsko-słowacka wymiana doświadczeń w dziedzinie turystyki kulinarno-krajoznawczej”.
Głównym celem projektu jest przekazanie wiedzy na rzecz wykorzystania potencjału turystycznego pogranicza polsko-słowackiego oraz promocja produktów i potraw regionalnych.
Zadaniem projektu będzie doposażenie istniejącej infrastruktury, która stanie się bazą do przeprowadzenia szkoleń
i warsztatów oraz stworzy warunki dla pełnego poznania kulinarnych tradycji pogranicza, a także zaprezentowania oferty
produktów wytwarzanych lokalnie.
Realizacja celów pozwoli na udostępnianie wiedzy o tradycji kulinarnej regionu oraz posłuży zacieśnieniu współpracy
i wymianie doświadczeń pomiędzy społecznościami polsko-słowackiego pogranicza. Projekt przyczyni się do ochrony
dziedzictwa kulinarnego oraz kultywowania przez młode pokolenia tradycji regionu.
Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika
Słowacka 2007-2013.
Wartość projektu wynosi 54 789 euro, w tym dofinansowanie z EFRR stanowi 46 570,65 euro, z budżetu państwa
5478,90 euro, wkład własny 2739,45 euro.
Termin zakończenia projektu planowany jest na czerwiec 2014 r.

POWIAT KROŚNIEŃSKI NA II ALPEJSKO-KARPACKIM FORUM WSPÓŁPRACY

W

dniach 7 i 8 września odbyła się w rzeszowskiej hali
Podpromie II edycja Alpejsko-Karpackiego Forum Współpracy
organizowanego przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki w ramach
projektu „Alpejsko-Karpacki Most
Współpracy” współfinansowane przez
Szwajcarię z programu współpracy
z nowymi członkami Unii Europejskiej.
Honorowym patronem tego istotnego
dla promocji i rozwoju naszego regionu przedsięwzięcia był Johannes Hahn
– Komisarz UE ds. polityki regionalnej,
co świadczy o zainteresowaniu rozwojem obszaru Karpat ze strony Komisji
Europejskiej.
Zasadniczą częścią tej międzynarodowej
imprezy są Targi Karpackie, które w tym
roku zgromadziły 160 wystawców z Polski
i zagranicy (Szwajcaria, Niemcy, Austria,
Hiszpania, Szwecja, Słowacja i Ukraina).
W tej licznej grupie wystawców prezentujących głównie swoją ofertę w zakresie
usług turystycznych i okołoturystycznych
znalazł się również ze swoim stanowiskiem
Powiat Krośnieński. Zaprezentowane na
naszym stoisku materiały – przygotowane
12

przez Starostwo, krośnieńskie gminy i organizacje pozarządowe z terenu powiatu
– cieszyły się dużym zainteresowaniem
licznie odwiedzających je gości targowych.
Wśród odwiedzających krośnieńską ekspozycję gości, znaleźli się m.in. przedstawiciele Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego,
Urzędu Marszałkowskiego, a także podkarpackich samorządów różnego szczebla,
NGO z branży turystycznej oraz regionalnych mediów
Dużym powodzeniem wśród odwiedzających cieszyły się foldery i wydawnictwa
z mapami oraz filmy o atrakcjach i komplementarnych produktach turystycznych
naszego powiatu. Zwracano powszechnie
uwagę na różnorodność i komunikatywność krośnieńskiej oferty turystycznej.
Wśród imprez towarzyszących targom
znalazły się też sesje tematyczne i panele
dyskusyjne poświęcone rozwojowi współpracy międzynarodowej na poziomie regionów w dziedzinie turystyki, podnoszenia
jakości usług i odpowiadającego wyzwaniom chwili obecnej rozwiązywania stojących przed instytucjami, firmami i organizacjami branżowymi problemów.

Organizację i obsługę stoiska targowego
stoiska powiatu powierzono Lokalnej Organizacji Turystycznej „Beskid Niski”, Lokalnej Grupie Działania „Kraina Nafty” oraz
Gminnej Organizacji Turystycznej „Tabor”
z Rymanowa Zdroju.
Stanisław Roman

Nasz Powiat

RYMANOWSKIE SPOTKANIA ORKIESTR DĘTYCH

P

o raz trzynasty w Rymanowie
Zdroju odbył się przegląd orkiestr dętych. 14 lipca br. w Parku nad Czarnym Potokiem dla licznie
przybyłej publiczności zagrało sześć
orkiestr z powiatów krośnieńskiego
i sanockiego.
Celem przeglądu, który na stałe zagościł
w kalendarzu imprez powiatu krośnieńskiego i gminy Rymanów, jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowań muzycznych, doskonalenie poziomu artystycznego, wymiana
doświadczeń i nawiązywanie kontaktów
pomiędzy zespołami.
Muzyczne spotkanie rozpoczęli gospodarze – Rymanowska Orkiestra Dęta, która działa przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Rymanowie.
Jest to orkiestra ze stuletnimi tradycjami. Kapelmistrzem jest Błażej Ziemiański.
Następnie zaprezentowała się Orkiestra
Dęta OSP z Beska. Historia tej orkiestry sięga lat dwudziestych ubiegłego wieku. Do
maja tego roku dyrygentem był Jerzy Florek. Od dwóch miesięcy zaszczytną funkcję
kapelmistrza sprawuje Szymon Kielar. Orkiestrze towarzyszyła grupa Mażoretek prowadzona przez choreografa Adama Robla.
Jako kolejna na rymanowskiej scenie
wystąpiła Orkiestra Dęta OSP z Pakoszówki. Orkiestra powstała w 1921 r. Liczy
35 muzyków, którzy doskonalą swoje umiejętności pod batutą kapelmistrza Szymona
Kielara. Ciekawską jest to, że w orkiestrze
grają wyłącznie mieszkańcy Pakoszówki.

W dalszej części spotkań swój repertuar przedstawiła Gminna Orkiestra Dęta
z Krościenka Wyżnego. Orkiestra powstała
w 1921 r. Liczy 35 muzyków. Są to głównie absolwenci szkół muzycznych i szkółki
istniejącej przy orkiestrze. Kapelmistrzem
jest Maciej Filar.
Zaproszenie do udziału w przeglądzie
przyjęła Orkiestra Dęta OSP z Odrzykonia. Orkiestra powstała w 1904 roku jako
Towarzystwo Muzyczne im. św. Cecylii.
Od 1968 r. patronat nad orkiestrą objęła
Ochotnicza Straż Pożarna w Odrzykoniu.
Kapelmistrzem od wielu lat jest Edward
Cymerman.
Rymanowskie Spotkania zamknęła
Orkiestra Dęta Gminy Miejsce Piastowe.
Powstała w 1895 r. założona przez ks. Bronisława Markiewicza. Obecnie liczy 50 muzyków, działa przy GOK, a prowadzi ją Jarosław Sereda.

Prezentacje orkiestr przelatane były
występami Młodzieżowego Zespołu Folklorystycznego „Łęczanie” z Łęk Dukielskich,
który założył i z powodzeniem prowadzi
Henryk Kyc.
Spotkania Orkiestr podsumowali gospodarze: dyrektor – etatowy członek Zarządu Powiatu Jan Pelczar – pomysłodawca
imprezy i burmistrz gminy Wojciech Farbaniec, którzy pogratulowali muzykom
i podziękowali orkiestrom za udział, pasję
i wielkie zaangażowanie, wręczając na
ręce kapelmistrzów pamiątkowe statuetki
i kwiaty.
Wśród gości, którzy przyjęli zaproszenie
na Rymanowskie Spotkania Orkiestr Dętych byli m.in: wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Kazimierz Krężałek, przewodniczący Rady Gminy Henryk Smolik, radni,
mieszkańcy gminy, powiatu oraz kuracjusze z całej Polski.
Ewa Bukowiecka

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W IV POWIATOWYM KONKURSIE LITERACKIM O BŁ. JANIE PAWLE II
Organizatorami Konkursu są Starostwo Powiatowe w Krośnie, Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce.
Celem Konkursu jest przybliżenie sylwetki i oddanie hołdu Janowi Pawłowi II oraz inspirowanie uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych do poszukiwania właściwych wzorców postępowania i kształtowania życia według nauczania Polskiego Papieża.
Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych prac napisanych w dowolnej formie literackiej (poezja, esej, wspomnienie, kartka
z pamiętnika, reportaż, opowiadanie, rozprawka itp.) propagujących idee i wartości uosabiane przez Jana Pawła II. Każda praca konkursowa musi zawierać w sobie elementy pozwalające na powiązanie jej z Osobą Jana Pawła II.
W Konkursie mogą brać udział gimnazjaliści oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krośnieńskiego. Prace
konkursowe zostaną ocenione i nagrodzone w dwóch kategoriach wiekowych: gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.
Prace należy przysyłać w kopercie z napisem „Konkurs Literacki o Janie Pawle II” na adres Starostwa Powiatowego w Krośnie,
ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno lub dostarczyć osobiście do Biura Promocji Starostwa, pokój numer 515, V piętro, tel. 13 43 75 779.
Termin nadsyłania i dostarczania prac mija 30 września 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego w przypadku prac przesłanych pocztą).
Szczegółowy REGULAMIN konkursu znajduje się na stronie Starostwa Powiatowego: www.powiat.krosno.pl
Organizatorzy
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KALENDARZ IMPREZ
WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK

wrzesień

–

Wyścig Górski Prządki 2013 w Korczynie

22.09

–

Bieg „Na Górę Cergową” w Dukli

26-27.09 –	V Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora GOK Miejsce Piastowe

Kultura

wrzesieńmarzec 2014 –

wrzesień

Gminna Liga Tenisa stołowego w Dukli

1.09

–	Pożegnanie wakacji – „Koncert w Altanie”
– w Krościenku Wyżnym

wrzesień

–	Turniej Piłki Siatkowej „O Puchar Prezesa ZBR
Later” Sieniawa

8.09

–

wrzesień

15.09

–	Jesienny Jarmark Kulinarny w Gminie Chorkówka

–	Turniej Piłki Siatkowej „O Puchar Sołtysa”
Sieniawa

26.09

–

Konkurs Historii XX wieku w Odrzykoniu

październik

27.09

–	Uroczystości rocznicowe Powstania Polskiego
Państwa Podziemnego w Przybówce

6.10

–	III Wojewódzkie Zawody Nartorolkowe o Puchar
Burmistrza Gminy Jedlicze

–

11.10

–	Towarzyski turniej piłki siatkowej z okazji „Dnia
Nauczyciela” o Puchar Przewodniczącego Rady
Gminy Chorkówka

17.10

–	Dzień Sportu Szkolnego w Powiecie Krośnieńskim w Iwoniczu

26.10

–

wrzesień

Targi Kulinariów w Iwoniczu

Plener rzeźbiarski

wrzesień
-październik –	Wystawa „ Historia i kultura łemkowska na
Dukielszczyźnie” – koncert muzyki łemkowskiej
w Muzeum Historycznym – Pałac w Dukli
wrzesień

–	VI Międzynarodowy Festiwal im. Księcia Michała
Kleofasa Ogińskiego

październik
4.10

–	Obchody rocznicy Operacji Karpacko-Dukielskiej
na cmentarzu wojennym w Dukli
Dzień Drzewa – impreza plenerowa

październik –

październik –	Mecz o Puchar Przechodni Jednostek OSP w Gminie Krościenko Wyżne
październik –	Masowe Jesienne Biegi Przełajowe Zrzeszenia
LZS w Iwoniczu

10.10

–

11.10

–	Gminny Konkurs Polskiej Pieśni Patriotycznej
w Iwoniczu-Zdroju

Turystyka

11.10

–	Gminny Konkurs Polskiej Pieśni Patriotycznej
w Dukli

wrzesień

12.10

–	Przegląd Amatorskiej Działalności Artystycznej
KGW. VIII Biesiada KGW gmina Chorkówka

13.10

–

Powiatowy Dzień Papieski w Kopytowej

17.10

–

Powiatowe Obchody Dnia Edukacji w Iwoniczu

19.10

–	Gminny Konkurs Małych Form Teatralnych
w Dukli

20.10

–

24.10

–	VI Powiatowy Konkurs Polskiej Pieśni Patriotycznej w Miejscu Piastowym

25.10

–

Gminny Konkurs Wiersza i Prozy w Dukli

26.10

–

Biesiada Zaleska w Zalesiu

Biesiada KGW w Rymanowie

październik –	Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej
w Ustrobnej

II Gminny Turniej Badmintona w Rogach
Turniej Badmintona w Dukli

12.09

– 	VI Złaz Młodzieżowy po Gminie Miejsce
Piastowe

20.09

–

27.09

–	XXV Wojewódzki Rajd „Śladami Historii
i Legend”

XLIII Ogólnopolski Dukielski Zlot Turystów

październik
11.10

–	XXXIX Młodzieżowy Złaz po Ziemi
Krośnieńskiej

Edukacja zdrowotna
październik
październik –

Państwowy Dzień Ratownictwa Medycznego

październiklistopad
–	Dzień Seniora – Krościenko Wyżne, Pustyny
październiklistopad
–	Konkurs Poezji Współczesnej autorstwa Bronisławy Betlej w Żarnowcu
październik –

Konkurs Piosenki „Aleją Gwiazd” w Rymanowie

październik –

Gminny Konkurs Polskiej Pieśni Patriotycznej

Dwumiesięcznik

Kontakt

Powiatu Krośnieńskiego

redakcja.np@interia.pl

Wydawca
ul. Traktat Węgierski 5
38-450 Dukla

wrzesień

15.09

„Nasz Powiat”

Muzeum Historyczne-Pałac w Dukli

Sport
7-8.09

oprac. Grażyna Ostrowska

Zespół redakcyjny

–	IV Zlot Motocyklowy MOTO-PARTY 2013 w Jedliczu
–

Gminne zawody sportowo-pożarnicze w Jedliczu

Grażyna Ostrowska
Waldemar Półchłopek
Aleksandra Żółkoś
Redaktor naczelna
Ewa Bukowiecka
Redakcja zastrzega sobie prawo
adiustacji i skracania materiałów.
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NA RYNEK PRACY START – PODSUMOWANIE PROJEKTU

W

dniu 29 sierpnia 2013 r. w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym odbyła się konferencja
podsumowująca projekt „NA RYNEK
PRACY START – wyposażanie uczniów
w wiedzę i umiejętności dla większych
ich szans i możliwości”. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX.
Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
Zawodowego, w partnerstwie z Powiatem Krośnieńskim. Współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu, w którym
uczestniczyło 186 uczniów, był wzrost ja-

kości kształcenia zawodowego w MZSP
w Miejscu Piastowym oraz konkurencyjności i zdolności uczniów Techników do
przyszłego zatrudnienia do końca 2013 r.
poprzez wdrożenie programu rozwojowego
szkoły.
Udział w nim wzięło 186 uczniów, w tym
20 kobiet. W konferencji udział wzięli na-

uczyciele, przedstawiciele Rady Rodziców
oraz wicestarosta krośnieński – Andrzej
Guzik, na ręce którego dyrektor Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Miejscu Piastowym – ks. Marek Czaja
złożył podziękowanie, za wsparcie działań
projektowych i pomoc w realizacji projektu.
Monika Subik – MZSP Miejsce Piastowe

PRZEGLĄD WIEŃCA

DOŻYNKOWEGO

W

rzesień to czas dziękczynienia za plony. Symbolem tego czasu, tej pracy są tradycyjne i niepowtarzalne wieńce dożynkowe.
Dlatego równolegle przy Targach Kulinariów w Iwoniczu odbył się Powiatowy Przegląd Wieńca Dożynkowego. Proboszcz
iwonickiej parafii ks. dziekan Kazimierz Giera odmówił modlitwę, poświęcił wieńce i pobłogosławił wiernych. Zespół Ludowy
„Kombornia” wystąpił z obrzędem ludowym „Chleba naszego
powszedniego” i przekazał na ręce starosty Jana Juszczaka chleb
z życzeniami. Na iwonickiej scenie prezentowały się poszczególne
grupy: KGW Kobylany, KGW Łęki Dukielskie, KGW Lubatówka, KGW Jaśliska, Sołectwo Moderówka, KGW Korczyna, KGW
Krościenko Wyżne, KGW Głowienka, KGW Klimkówka, KGW
Odrzykoń.
Przygotowane przez poszczególne grupy wieńce były piękne,
starannie wyplecione, ukazujące kunszt artystyczny. Najważniejszym punktem było obtańczenie i ośpiewanie wieńców.
Nie był to konkurs więc Starosta Krośnieński Jan Juszczak
ufundował dla wszystkich symboliczne nagrody na przysłowiowe
„wstążki do wieńca”.
Ewa Bukowiecka
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POLSKO-SŁOWACKIE SPOTKANIE – SZANSĄ NA NOWE INWESTYCJE

W

dniu 23 sierpnia br. w Preszowie
na Słowacji odbyło się ważne spotkanie transgraniczne,
w którym uczestniczyli Władysław Ortyl
Marszałek Województwa Podkarpackiego
i Peter Chudik Predseda Kraju Preszowskiego. W spotkaniu udział wzięli także: Jan
Juszczak Starosta Krośnieński, Katarzyna
Stachowicz Kierownik Oddziału Współpracy Międzynarodowej Podkarpackiego
Urzędu Marszałkowskiego oraz Vladimir
Kozák Dyrektor ds. Zarządzania i Utrzymania Dróg PSK.

Marszałkowie podsumowali dotychczasową współpracę Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego, z uwzględnieniem spraw z zakresu rozwoju regionalnego,
turystyki, transportu i kultury.
Tematem spotkania był także stan przygotowania dokumentów programowych
i celów strategicznych we wdrażanym
Programie Polska – Republika Słowacka
2014-2020.

Za najistotniejsze wyzwanie uznano
doprowadzenie do realizacji polsko-słowackiego odcinka korytarza europejskiego Via
Carpatia (S19), jak również alternatywnych
dla niego połączeń drogowych zaplanowanych do realizacji w nowej perspektywie
finansowej.
Starosta Krośnieński Jan Juszczak zgłosił inicjatywę przebudowy dróg: Jaśliska

– Čertižné i Zręcin – Wietrzno – Dukla,
niezwykle ważnych przygranicznych ciągów komunikacyjnych.
Wyraził również nadzieję, iż dotychczasowa dobra współpraca Powiatu Krośnieńskiego ze słowackimi samorządami będzie
kontynuowana, a kolejne przedsięwzięcia
i inwestycje będą tego potwierdzeniem.
Agnieszka Prugar-Nowak

fot. Andrzej Józefczyk

PREZYDENT RP NA ZIEMI KROŚNIEŃSKIEJ

N

a Podkarpaciu, 6 września
2013 r. gościł Prezydent RP
Bronisław Komorowski.
Podczas wizyty odwiedził Krosno,
gdzie między innymi w sali konferencyjnej Centrum Dziedzictwa Szkła spotkał
się z samorządowcami i działaczami organizacji społecznych. W spotkaniu brali

udział: prezydent Krosna Piotr Przytocki,
starosta krośnieński Jan Juszczak, wójtowie
i burmistrzowie gmin powiatu, radni oraz
przedsiębiorcy.
Następnie delegacja z głową państwa
udała się do Odrzykonia na Zamek „Kamieniec” – miejsce gdzie żył i tworzył
Aleksander Fredro. W przeddzień Narodo-

wego Czytania utworów tego znakomitego
pisarza, Prezydent zwiedził ruiny zamku,
wygłosił okolicznościowe przemówienie
i obejrzał, w towarzystwie zaproszonych
gości, spektakl pt. „Obrachunki Fredrowskie, czyli Fredro po męsku” w wykonaniu
aktorów „Teatru bez rzędów”.
Ewa Bukowiecka

