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Nasz Powiat

„Orlik” 2013 o Puchar Starosty Krośnieńskiego

D

rużyna z Korczyny wygrała
I Powiatowy Turniej „Orlik”
2013 o Puchar Starosty Krośnieńskiego. Drugie miejsce zdobył zespół z Krościenka Wyżnego, a trzecia
lokata przypadła Dukli.

Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest dyrektor Jan Pelczar, etatowy członek Zarządu
Powiatu. Zawody odbyły się 12 czerwca br. na
boisku Orlik przy Zespole Szkół w Iwoniczu.
Do rywalizacji przystąpiło osiem drużyn reprezentujących następujące gimnazja: Dukla
(ZS nr 2), Iwonicz – Zdrój (ZS), Jaśliska (ZSP),

Korczyna (ZS), Krościenko Wyżne (Publiczne
Gimnazjum), Miejsce Piastowe (GOK „Orlik”),
Odrzykoń (ZS), Wróblik Szlachecki (ZSP).
Zespoły grały systemem „każdy z każdym”,
w dwóch grupach. Walka była wyrównana,
zawodnicy grali z pasją i poświęceniem. W finale zagrali zwycięscy grup, czyli Krościenko
Wyżne i Korczyna. O miejsce trzecie walczyły
drużyny Jaślisk i Dukli, które zajęły w swoich
grupach miejsca drugie. Mecze zakończyły się
remisem, dlatego o zwycięstwie zdecydowały
rzuty karne. Zawody sędziowali: Robert Gorzynik i Tomasz Staroń.

Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy i piłki, a zwycięzcy turnieju
puchary i nagrody rzeczowe. Na ręce kapitanów wręczyli je wraz z gratulacjami urzędujący członek Zarządu Powiatu Jan Pelczar,
który podziękował wszystkim zawodnikom
i opiekunom za udział w turnieju i wspaniałą sportową postawę oraz wicedyrektor ZS
w Iwoniczu Leszek Zajdel. Dodatkowy puchar
dla króla strzelców, którym został Wojciech
Frydrych z Krościenka Wyżnego, ufundował
dyrektor Jan Pelczar.

I Rajd im. dra Józefa Aleksiewicza

R

ajd imienia patrona Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju, zorganizowany został
w ramach działań mających na celu aktywizację współpracy lokalnych placówek
edukacyjnych.
Uczniowie okolicznych gimnazjów, z Lubatowej,
Lubatówki, Klimkówki, Rogów, Iwonicza i Iwonicza
-Zdroju, pod okiem swoich opiekunów i pod wodzą
przewodników – nauczycieli i uczniów z „Gastronomika” – ruszyli spod swoich szkół na trasę. Po
drodze przygotowywali się do konkursów historycznych, turystycznych i artystycznych.
Rajd zakończył się konkursem dla grup gimnazjalnych na boisku przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju. Gimnazjaliści wykazali się wiedzą w quizie wiedzy
o Józefie Aleksiewiczu, zaprezentowali piosenki
żołnierskie, opowiedzieli o swoich miejscowościach
ze szczególnym uwzględnieniem miejsc pamięci,
a także umiejętnością udzielania pomocy rannym.

Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców: I – Gimnazjum w Iwoniczu, II – gimnazjum w Rogach, III – gimnazjum w Lubatowej. Zmagania ratownicze oceniała
Maltańska Służba Medyczna – Pomoc Maltańska Oddział Krosno pod wodzą swego
komendanta Dariusza Sałaty. Rozdaniu nagród przewodniczył dyrektor Zespołu
Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju, Jan Barsznica, a wręczali
je osobiście przedstawiciele władz Powiatu Krośnieńskiego, Wicestarosta Andrzej
Guzik, Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Teresa Kuźnar oraz radni
powiatu: Stanisław Kenar i Marek Bliżycki, a w imieniu władz gminnych – dyrektor
GOK w Iwoniczu-Zdroju Bartłomiej Bykowski, oraz nauczyciele ZSGH.
ZSGH w Iwoniczu-Zdroju
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Absolutorium za 2012

R

ada Powiatu Krośnieńskiego
pozytywnie oceniła wykonanie
ubiegłorocznego budżetu i jednogłośnie udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu.
W dniu 28 czerwca 2013 r. podczas XXX
sesji radni zapoznali się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, zatwierdzili sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r.
zapoznali się z informacją o stanie mienia
Powiatu Krośnieńskiego i stanowiskiem
Komisji Rewizyjnej.
Sprawozdanie z realizacji budżetu przedstawił starosta Jan Juszczak.
Dochody w 2012 rok wykonane zostały
w 99,6% planu (71.494.986 zł) w stosunku
do uchwały budżetowej dochody wzrosły
ogółem 9.775 tys. zł.
Pozyskane zostały środki z dotacji celowych na zadania bieżące i inwestycyjne
związane między innymi z usuwaniem
skutków powodzi, środki z rezerwy inwestycyjnej, dochody wypracowane przez
jednostki budżetowe.
W roku 2012 pozyskano dochody w formie dotacji celowych z budżetu UE w kwocie ogółem 4.709 tys. zł co stanowiło 6,5%
wykonanych dochodów.
Wydatki wykonane zostały w 96,3% planu (69.867.031 zł) w tym wydatki z udziałem środków unijnych wyniosły 2.823 tys. zł
co stanowiło 4,0% wykonanych wydatków
powiatu.
Przy planowanym deficycie w kwocie
750.000 zł wynik budżetu zamknął się nad-

wyżką w wysokości 1.627.955 zł, w związku
z tym nie było konieczności zaciągania kredytu a tym samym nie wzrosły zobowiązania Powiatu.
W 2012 roku zrealizowane zostały
wszystkie planowane zadania inwestycyjne na ogólną kwotę 9.759 tys. zł. Wydatki
majątkowe stanowiły 14% wykonanych
wydatków powiatu Główne zadania inwestycyjne to:
– przebudowa i odbudowa dróg powiatowych,
– termomodernizacja budynków Zespołu
Szkół w Iwoniczu i Jedliczu,
– oraz rozpoczęcie nowego zadania pn. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
wspomagającego zarządzanie Powiatem
Krośnieńskim.
Wydatki bieżące jednostek budżetowych
stanowiły 59% wydatków ogółem i związane były z bieżąca działalnością 17 jednostek
budżetowych (41.230.288 zł).
W 2012 roku spłacone zostały kredyty
w kwocie 2.500.000 zł. Stan zobowiązań
z tytułu kredytów i pożyczek na koniec
2012 roku wyniósł 13.448.300 zł co stanowi
18,8% wykonanych dochodów. Zobowiąza-

nia z tego tytułu w stosunku do roku 2011
zmniejszyły się o 1.752 tys. zł.
W 2012 roku zaciągnięta została jedynie
pożyczka w NFOŚiGW w kwocie 748.300 zł.
Sprawozdanie z wykonania budżetu
oraz sprawozdanie finansowe zostały pozytywnie zaopiniowane przez RIO w Rzeszowie oraz Komisję Rewizyjną Rady Powiatu
Krośnieńskiego.
– W imieniu własnym i Zarządu Powiatu składam serdeczne podziękowania na
ręce przewodniczącej Komisji Rewizyjnej,
za wykonaną pracę i wniosek o udzielenie
absolutorium oraz dla radnych za jednomyślne poparcie – skomentował przyjęcie uchwały starosta Jan Juszczak. Jest to
bardzo miłe jeśli uzyskuje się poparcie
jednogłośnie, bez podziałów, które wiemy,
że są naturalne. W takich sprawach jednomyślność buduje i daje nadzieję na to, że
te najważniejsze kwestie dla samorządu są
rozumiane i współpraca przynosi efekt. Za
głosowanie, taką postawę i współdziałanie
bardzo serdecznie dziękuję. Jest to też pewne zobowiązanie, żeby szukać takich dróg
porozumienia, aby znajdywać najlepsze
rozwiązania – podkreślił starosta.

pks – zaproszenie do negocjacji

S

półka Arcanum z Wrocławia, pełniąca rolę doradcy Zarządu Powiatu Krośnieńskiego w procesie
zbywania akcji PKS Krosno, dokonała
wyceny przedsiębiorstwa (jest to informacja poufna, tylko i wyłącznie do
wiadomości właściciela spółki).
Pakiet 399 500 akcji, stanowiących 85%
ogólnej liczby, jest do nabycia przez potencjalnych inwestorów w trybie zaproszenia do negocjacji. Pozostałe 15% akcji
przysługuje nieodpłatnie uprawnionym
pracownikom.

Zarząd Powiatu zaprasza zainteresowanych nabyciem akcji PKS do składania
wstępnych ofert. Zaproszenie do negocjacji
otrzymają wiarygodne firmy, które przejdą pomyślnie weryfikację złożonych dokumentów. Przedmiotem negocjacji będzie
w szczególności: cena za pakiet akcji, proponowany program rozwoju spółki obejmujący m.in. zobowiązania inwestycyjne,
zobowiązania w zakresie ochrony środowiska, zobowiązania w zakresie ochrony
interesów pracowników oraz sposób zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań.

– Decyzję o zbyciu akcji PKS Zarząd Powiatu podjął wychodząc naprzeciw oczekiwaniom załogi, która była zainteresowana
utworzeniem spółki pracowniczej i przejęciem przedsiębiorstwa – przypomniał
starosta Jan Juszczak. Liczyliśmy, że spółka zostanie utworzona. Uchwała podjęta
przez Radę Powiatu, 26 lutego br., w sprawie
zbycia akcji PKS, była zielonym światłem
danym pracownikom. Spółka pracownicza
nie powstała, a przyjęcie uchwały rozpoczęło procedurę związaną z wyceną majątku
i otwarło drogę do sprzedaży przedsiębiorstwa – zauważył starosta.
Ewa Bukowiecka
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„Gimnazjalisto planuj przyszłość już dziś”

B

lisko 200 gimnazjalistów z gmin
Miejsce Piastowe i Krościenko
Wyżne wzięło udział w zajęciach,
których celem było określenie predyspozycji zawodowych i przybliżenie uczniom
problemów związanych z planowaniem
dalszej edukacji i wyborem zawodu.
Przedsięwzięcie zainicjowało Starostwo
Powiatowe w Krośnie, a zrealizował Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie. Zajęcia
z doradztwa zawodowego przeprowadzono w czterech szkołach gimnazjalnych:
w Miejscu Piastowym, Krościenku Wyżnym, Rogach i Targowiskach. Uczniowie
trzecich klas uczestniczyli w spotkaniach
z doradcami zawodowymi z PUP, którzy
przygotowali zestaw materiałów i ćwiczeń
dostosowanych do wieku i poziomu wiedzy
uczniów.

Zajęcia obejmowały grupowe warsztaty,
podczas których młodzież miała okazję nauczyć się m.in. oceniać własne możliwości
intelektualne, określać zainteresowania,
umiejętności oraz cechy charakteru.
– Wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej
jest jedną z najważniejszych decyzji w życiu
człowieka, która rzutuje na jego przyszłość.
Dlatego orientacja zawodowa powinna być
prowadzona jak najwcześniej, już na etapie
szkoły gimnazjalnej, aby przygotować młodych ludzi do podejmowania świadomych
i trafnych decyzji – uważa wicestarosta
Andrzej Guzik.
Ze spostrzeżeń doradców zawodowych
wynika, że temat został potraktowany bardzo poważnie przez gimnazjalistów. W większości aktywnie uczestniczyli w zajęciach,

interesując się i angażując w proponowane
ćwiczenia. Uczniowie otrzymali wsparcie ze
strony pracowników urzędu pracy, a także
profesjonalną wiedzę o aktualnym rynku
pracy, specyfice niektórych zawodów i planowaniu kariery zawodowej. Koordynatorem przedsięwzięcia była Elżbieta Liwosz,
doradca zawodowy drugiego stopnia.
Pozytywnie inicjatywę ocenia także
Piotr Perszewski, dyrektor Społecznego
Gimnazjum w Targowiskach, gdzie między
innymi zajęcia były prowadzone. – Bardzo
cenna akcja. Z relacji uczniów wiem, że dowiedzieli się podczas zajęć wiele nowych,
ciekawych rzeczy. Uważam, że każde takie
działanie przyczynia się do poszerzenia
horyzontów młodych ludzi. Myślę, że teraz
ich wybory, dotyczące dalszego kierunku
kształcenia, będą bardziej przemyślane.

Aktywizacja osób niepełnosprawnych w powiecie

P

owiat Krośnieński w roku bieżącym będzie kontynuował realizację pilotażowego programu
„Aktywny samorząd”, skierowanego
do osób niepełnosprawnych z terenu
powiatu krośnieńskiego. Stosowną
umowę w tej sprawie podpisali starosta
krośnieński Jan Juszczak, wicestarosta
Andrzej Guzik i skarbnik Krystyna Kasza. Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych reprezentował dyrektor
oddziału Maciej Szymański.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy
w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
Program „Aktywny samorząd” składa
się z dwóch modułów. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, m.in. dofinansowanie
przedszkoli dla dzieci niepełnosprawnych
rodziców, do specjalistycznych protez czy

wózków o napędzie elektrycznym. Moduł
II – pomoc w uzyskiwaniu wykształcenia
na poziomie wyższym. Powiat na dofinansowanie zadań otrzymał pierwszą transzę
środków w wysokości około 280 tys. zł.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad
dofinansowania, obszarów działania i zadań
znajdują się na stronie: www.pcprkrosno.pl
Wnioski o dofinansowanie można składać do 30 września 2013 r. w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie.

Modernizacja skrzyżowania w Chorkówce

W

Chorkówce zakończona została inwestycja związana
z przebudową skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej Krosno
– Kobylany – Toki z drogą powiatową
Chorkówka – Bóbrka.
Remont objął m.in. wykonanie podbudowy, nowej nawierzchni mineralno-asfaltowej, wyprofilowanie skrzyżowania,
poszerzenie jezdni, wzmocnienie poboczy
i odwodnienie korpusu drogowego w ramach, którego wykonano kanalizację desz-

czową na długości 76 m i zamontowano
cztery studnie rewizyjne.
19 czerwca br. komisja w składzie: dyrektor – etatowy członek Zarządu Powiatu
Jan Pelczar, kierownik Powiatowego zarządu Dróg w Krośnie Marek Pepera, Janusz
Zajdel z Biura Inwestycji i Zamówień
Publicznych w Starostwie Powiatowym
w Krośnie oraz kierownik budowy Tadeusz
Lubojemski, dokonała oficjalnego odbioru
robót. – Efektem modernizacji jest znaczna
poprawa parametrów technicznych skrzyżo-

wania, które wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, podniesienie
komfortu użytkowników oraz ułatwienie
dojazdu do Bóbrki. – informuje dyrektor
Jan Pelczar. Obecnie ruch w tym rejonie
odbywa się płynnie. W najbliższym czasie
zostanie wykonane jeszcze oznakowanie
poziome jezdni z zaznaczeniem kierunków
jazdy.
Przebudowa skrzyżowania kosztowała ponad 96 tys. zł. Wykonawcą prac był
ZPUH „Bogbud” z Rymanowa.
Ewa Bukowiecka
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Remont mostu w Głowience – utrudnienia w ruchu

R

ozpoczęła się długo oczekiwana
przebudowa mostu w ciągu drogi
powiatowej Krosno – Rogi – Iwonicz w miejscowości Głowienka.
Most wymaga kapitalnego remontu. Zły
stan techniczny od dawna budził zastrzeżenia zarówno wśród użytkowników, sołtys
wsi Głowienka Teresy Sirko (jednocześnie
radnej powiatu), która wielokrotnie interweniowała w imieniu mieszkańców, jak
i zarządu powiatu, który czynił starania
o zdobycie środków na jego przebudowę.
Dzięki dofinansowaniu z rezerwy Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, inwestycja zostanie
zrealizowana.
W chwili obecnej konstrukcja mostu
i drewniany pomost są w stanie niezadowalającym.
Liczne ubytki powierzchniowe, postępująca korozja elementów stalowych oraz proces gnilny części drewnianych powodują,
że obiekt zagraża bezpieczeństwu, zarówno
zmotoryzowanym jak i pieszym. Na dzisiejsze czasy most nie spełnia także wymogów
odnośnie nośności, która wynosi 15 ton.
Po przebudowie ulegną poprawie parametry techniczne. Szerokość całkowita

wyniesie 9,70 m, w tym nawierzchnia oraz
chodnik jednostronny o szerokości 2 m.
Nośność zostanie zwiększona do 40 ton.
Ponadto przewidziane jest wykonanie dojazdów do mostu wraz z budową odcinka
chodnika, przejścia dla pieszych oraz barier
energochłonnych.
Dodatkowo, uwzględniając warunki
właściciela cieku wodnego, Podkarpackiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych,
zostaną wykonane umocnienia obustronne
koryta rzeki na odcinku ok. 100 m. Decydując się na tę inwestycję kierowaliśmy
się głównie troską o bezpieczeństwo użytkowników, w tym przede wszystkim dzieci
z Głowienki, które codziennie korzystają
z mostu w drodze do szkoły – podkreśla
wicestarosta Andrzej Guzik
Koszt zadania zamknie się w kwocie
882 190 zł. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu jest Rejon Budowy Dróg
i Mostów w Krośnie.
Na czas prowadzonych robót, z uwagi
na zapewnienie bezpieczeństwa, od 5 lipca
2013 r. most zostanie wyłączony z ruchu.
Zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu przewidziana jest następująca
trasa objazdu:

Ruch objazdowy z Krosna od skrzyżowania ulic: Podkarpacka, Wyszyńskiego,
Grodzka odbywał się będzie drogą krajową nr 28 (ul. Podkarpacką i Bieszczadzką)
do Miejsca Piastowego. Następnie drogą
międzynarodową nr 9 Radom – Barwinek, drogą powiatową nr 1975 R Miejsce
Piastowe – Wrocanka do Wrocanki i drogą
powiatową nr 1976 R do Głowienki.
Jednocześnie dla ruchu lokalnego (do
3,5 t) możliwy będzie objazd drogą gminną
w Głowience (ul. Pogórze).
Nie tylko kierowców, ale i pieszych czekają utrudnienia. W celu zapewnienia bezpiecznego przejścia obok remontowanego
mostu zamontowana zostanie tymczasowa
kładka.
Trasa objazdu oraz rejon prowadzonych robót zostaną stosowanie oznakowane – Wszystkich mieszkańców oraz użytkowników remontowanego odcinka drogi
przepraszamy za utrudnienia i prosimy
o wyrozumiałość, zachowanie ostrożności
oraz zwracanie uwagi na obowiązujące
zmiany w organizacji ruchu – informuje
dyrektor – etatowy członek zarządu Powiatu Jan Pelczar. Będziemy się starać aby jak
najszybciej zrealizować zadanie i udostępnić przejazd mostem – zapewnia dyrektor.
Ewa Bukowiecka

Odbudowa drogi w gminie Jedlicze

P

onad 1 mln 762 tys. zł przeznaczył Powiat Krośnieński na realizację zadania polegającego
na odbudowie nawierzchni dróg powiatowych
po okresie zimowym. W ramach inwestycji wykonano
nową nawierzchnię na pięciu odcinkach dróg powiatowych o łącznej długości 2 910 metrów. Najdłuższy
odcinek drogi jaki udało się wyremontować położony
jest w ciągu powiatowej Jedlicze – Długie – Żarnowiec w miejscowości Długie (gmina Jedlicze).

27 czerwca w odbiorze drogi uczestniczyli starosta krośnieński Jan Juszczak, radny powiatu Wojciech Tomkiewicz,
kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie Marek Pepera, inspektor nadzoru Jacek Mercik oraz przedstawiciele wykonawcy, którym był Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie.
Konieczność wykonania odbudowy tego odcinka podyktowana była złym stanem technicznym nawierzchni i niesprawnym systemem odwodnienia. Liczne nierówności i ubytki
w nawierzchni stwarzały zagrożenie dla bezpieczeństwa zarówno zmotoryzowanych jak i pieszych.
3 (34) V/VI 2013

Prace obejmowały wykonanie nowej nawierzchni o grubości 8 cm, na długości 950 metrów, pobocza z kruszywa po 0,5 m i odwodnienie korpusu drogi.
– Był to długo wyczekiwany przez mieszkańców remont. W imieniu lokalnej społeczności pragnę złożyć podziękowania dla Zarządu Powiatu na
czele z panem starostą Janem Juszczakiem, kierownikowi PZD i wykonawcy
za sprawne przeprowadzenie prac oraz mieszkańcom, którzy pewien sposób
partycypowali w tej inwestycji – powiedział radny Wojciech Tomkiewicz, jednocześnie mieszkaniec Długiego.
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Cudze chwalicie, swego nie znacie…

akacje to okres wzmożonych
wyjazdów turystycznych,
w którym często zwiedzamy zabytkowe miejsca i obiekty. Także na terenie
powiatu krośnieńskiego nietrudno o tego
rodzaju miejsca, ale nie wszystkie są znane
i popularne w równym stopniu co chociażby ruiny odrzykońskiego zamku „Kamieniec”.
Przykładem obiektu zabytkowego, bardzo
cennego, ale prawie zupełnie nieznanego jest
Kościół pod wezwaniem Narodzenia NMP
i św. Andrzeja Apostoła leżący w Łączkach
Jagiellońskich na terenie gminy Wojaszówka

Świątynia parafialna została wzniesiona
w latach 1748-1750 dzięki staraniom jej fundatora Adama Pełka z Grabownicy. Prawdopodobnie w miejscu budowy świątyni wznosił
się wcześniejszy drewniany kościółek parafialny. Konsekracja świątyni odbyła się w roku
1756, natomiast w 1805 oraz 1876 budynek
kościoła został powiększony o zakrystię, skarbiec oraz kaplicę. Świątynia zachowała do dnia
dzisiejszego swój pierwotny późnobarokowy
rys architektoniczny oraz jednolite barokowe
zdobnictwo z elementami rokoka. Najstarsze
elementy pochodzą z lat 1750-1777. Centralnym obiektem prezbiterium jest ołtarz główny, jednokondygnacyjny, typu kulisowego, ze
zwieńczeniem. W jego centrum znajduje się
łaskami słynący obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, zwanej Matką Bożą Łączkowską. Został
on namalowany na desce, prawdopodobnie
w XVII wieku przez nieznanego malarza. Po
bokach obrazu znajdują się pochodzące z epo-

ki rzeźby św. Wojciecha oraz św. Stanisława.
Z tego samego okresu pochodzi również obraz
św. Andrzeja patrona parafii oraz tabernakulum i balustrada przed ołtarzem.
Duże wrażenie robi także piękna barokowa ambona z korpusem, a także zapieckiem
w kształcie kotary podtrzymywanej przez
dwa anioły. Ciekawym zabytkiem sztuki
sakralnej jest także chrzcielnica w kształcie
kielicha, z pokrywą i nadbudową ozdobioną
obrazem św. Jana Chrzciciela w ozdobnej
ramie. Zwiedzając świątynię warto również
zwrócić uwagę na barokową szafę w zakrystii
z ornamentami rokokowymi, późnobarokowy obraz św. Barbary, XIX-wieczną ludową
rzeźbę Chrystusa, monstrancję z 1830 roku,
dwa późnobarokowe krzyże ołtarzowe, kilka
ornatów (XVII/XVIII w.) haftowanych nicią
srebrną i kolorową oraz neorokokową zabudowę organów z 1913 roku. W świątyni znajduje się również krypta, w której pochowano
fundatora Adama Pełka, ale obecnie nie jest
jeszcze dostępna dla zwiedzających.
Świątynia i jej wnętrze od kilku lat są poddawane gruntownej renowacji, ale dzięki zaangażowaniu i energii obecnego proboszcza
parafii ks. Janusza Burego prace przebiegają
bardzo sprawnie dzięki czemu już teraz można podziwia odrestaurowane: ołtarz główny
i boczny, chrzcielnicę, ozdobne malowidła na
suficie świątyni oraz boczne freski.
Kościół parafialny w Łączkach Jagiellońskich powinien koniecznie znaleźć się na

mapie każdego miłośnika zabytków, jako doskonały przykład miejsc pięknych ale mało
jeszcze znanych. Wstęp do świątyni jest bezpłatny po wcześniejszym zgłoszeniu zamiaru
jej zwiedzania pod numerem (13) 43 854 78.
Tekst został opracowany na podstawie monografii Artura Baty pt. „Historia wsi i parafii Łączki Jagiellońskie” Wojkówka 2012, wyd.
APLA. Czytelników szerzej zainteresowanych
m.in. historią świątyni zachęcam do sięgnięcia po tę lekturę.
Andrzej Dziugan

II Powiatowy Bieg imienia rtm. Witolda Pileckiego i Piknik Sportowy w Zespole Szkół w Iwoniczu

P

o raz drugi Zespół Szkól w Iwoniczu
gościł reprezentacje szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu
krośnieńskiego. Ideą Pikniku Sportowego
oraz Biegu im. rtm. Witolda Pileckiego jest
propagowanie rozwoju intelektualnego i fizycznego dzieci i młodzieży. Biegi, marsze, gry
taktyczne są dorocznymi wydarzeniami w ramach zainicjowanej w styczniu 2008 r. akcji
społecznej „Przypomnijmy o Rotmistrzu.”

Uczestnicy Pikniku Sportowego mieli okazję do dobrej zabawy, zapoznania się z ofertą
edukacyjną naszej szkoły oraz bazą dydaktyczno-lokalową Zespołu Szkół w Iwoniczu.
W biegu wzięli udział uczniowie szkół gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych.
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Bieg gimnazjalistek wygrała Kamila Zatorska (Gimnazjum Miejsce Piastowe) przed
Aleksandrą Szewczyk (Gimnazjum Iwonicz
Zdrój) oraz Natalią Masłyk (Gimnazjum
Miejsce Piastowe).Wśród gimnazjalistów
bezkonkurencyjny był Marcin Kuliga (Gimnazjum Iwonicz Zdrój), drugie miejsce zajął
Bartłomiej Raś (Gimnazjum Miejsce Piastowe), a trzecie Sławomir Zemański (Gimnazjum Milcza).
Biegi uczniów szkół ponadgimnazjalnych
zdominowali sportowcy Zespołu Szkół w Iwoniczu. W kategorii dziewcząt zwyciężyła Karolina Wazowicz (ZS Iwonicz), drugie miejsce
przypadło Katarzynie Smalik ‒ uczennicy
Liceum Ogólnokształcącego z Jedlicza, a na

najniższym stopniu podium uplasowała się
Agnieszka Sowula z Zespołu Szkół w Iwoniczu.
W kategorii chłopców całe podium zajęli
uczniowie miejscowej szkoły.
Na najwyższym stopniu podium stanął
Mirosław Pabisz, drugi był Patryk Gniady,
a trzeci Grzegorz Kostycz.
Bardzo interesujący okazał się turniej
„trójek” piłkarskich, w którym wzięło udział
13 zespołów ze szkół gimnazjalnych. Drużyny
zostały podzielone na trzy grupy, z których
zwycięzcy rywalizowali w finale. Zespoły,
które zajęły drugie miejsca w grupach grały
o lokaty 4-6.
Do finału zakwalifikowały się drużyny ze
Zręcina, Iwonicza i Rogów. O miejsca 4-6 wal-

Nasz Powiat
czyły drużyny z Lubatówki, Iwonicza Zdroju
oraz drugi zespół z Rogów.
Ostatecznie turniej wygrał drugi zespół ze
Zręcina przed drugim zespołem z Iwonicza
Zdroju i pierwszym zespołem z Rogów.
Zawody sędziowali Marcin Kielar, Szymon
Gryb oraz Daniel Froń. Sędziowie są uczniami klasy II Liceum Ogólnokształcącego przy
Zespołu Szkół w Iwoniczu.
Po zakończeniu rozgrywek i startów przedstawiciele Starostwa Powiatowego: wicestarosta Andrzej Guzik, dyrektor ‒ etatowy członek
Zarządu Powiatu Jan Pelczar z dyrektorem
szkoły Zbigniewem Nogą-Krzyżanowskim
i wicedyrektorem Leszkiem Zajdlem wręczyli
dyplomy, puchary i pamiątkowe nagrody.
ZS w Iwoniczu

Uroczystości rocznicowe w Iwoniczu-Zdroju

O

d siedmiu lat Starostwo Powiatowe w Krośnie z powodzeniem
organizuje konkursy patriotyczne adresowane do uczniów szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Finał Powiatowego
Konkursu Polskiej Poezji Patriotycznej
odbył się w Zespole Szkół w Iwoniczu.
Jury oceniło ponad 60 prezentacji. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie
nagród laureatom odbyło się podczas
religijno-patriotycznych obchodów
z okazji 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W tym roku uroczystości połączono z 100 rocznicą śmierci
poety, publicysty, działacza kulturalnego i wielkiego patrioty Władysława Bełzy.
Pierwsza część obchodów odbyła się
w Parku Romantycznym, gdzie głównym
punktem było odsłonięcie i poświęcenie
odrestaurowanego w tym roku pomnika
Władysława Bełzy. Aktu odsłonięcia dokonali wicestarosta krośnieński Andrzej Guzik, burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój Paweł
Pernal i prezes Stowarzyszenia Przyjaciół
Iwonicza-Zdroju Jerzy Kamiński. Zaproszeni goście: przedstawiciele parlamentu,
władz samorządowych powiatu, gminy,
liczne organizacje społeczne i polityczne,
dyrektorzy szkół, placówek kulturalnych
oraz młodzież, złożyli kwiaty i zapalili
znicze pod obeliskiem oddając hołd wybitnemu poecie.
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Obelisk postawiony przed ponad stu laty, zniszczony i zaniedbany, odzyskał dawny blask. Granitowa tablica opatrzona stosownym napisem oraz medalion autorstwa
iwonickiego artysty Władysława Kandefera
zdobią odnowiony pomnik.

Wyniki konkursu:
Szkoły podstawowe
I m. Gabriela Podkul (Krościenko Wyżne)
II m. Paulina Kafel (Świerzowa)
III m. Paulina Brzozowska (Świerzowa)
wyr. Beata Daszykowska (Bratkówka)
wyr. Weronika Czekańska (Jedlicze)

Gimnazjum
I m. Tomasz Lorenc (Jasionka)
II m. Marlena Niemiec (Przybówka)
III m. Aleksandra Szpiech (Wietrzno)
wyr. Izabela Rachwał (Krościenko Wyżne)
wyr. Mariola Brzana (Iwonicz-Zdrój)
wyr. Paweł Nikody (Jaszczew)
wyr. Agnieszka Krzywda (Targowiska)
Szkoły ponadgimnazjalne
II m. Arkadiusz Jaracz (ZSGH Iwonicz-Zdrój)
II m. Marcin Lidwin (LO Jedlicze)
III m. Katarzyna Bober (ZS Iwonicz)
Ewa Bukowiecka
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II Powiatowy

Piknik

Artystyczny

„Ż

yj zdrowo i kolorowo” pod
takim hasłem Starostwo Powiatowe w Krośnie wspólnie
z dyrektorami szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krośnieński, zorganizowało Piknik Artystyczny.

Imprezę zainaugurował ognisty Krakowiak w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół
w Iwoniczu.
Jednym z punków imprezy było rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu literackiego. Już po raz czwarty Starostwo
Powiatowe w Krośnie w ramach obchodów
Narodowego Dnia Życia oraz Planu Edukacji Zdrowotnej w Powiecie Krośnieńskim
zorganizowało konkurs dla uczniów szkół
gimnazjalnych z terenu powiatu krośnieńskiego i miasta Krosna. Podobnie jak w latach ubiegłych ideą konkursu była promocja
dobrych wzorców i budowanie przyjaznego
klimatu wokół rodziny. Na konkurs wpłynęło prawie 40 prac. Nagrody, dyplomy
laureatom konkursu oraz podziękowania
i słodkie upominki wszystkim uczestnikom wręczali wicestarosta Andrzej Guzik,
przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Turystyki Marek Aftanas i Andrzej
Szwast, przewodniczący Jury.
Starosta Krośnieński od 2010 r. wspiera
uzdolnionych uczniów przyznając stypendia, dlatego Piknik był doskonałą okazją do
uhonorowania tych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i sporcie. Stypendia
wraz z gratulacjami wręczył uzdolnionym
młodym ludziom starosta Jan Juszczak.
Przez cały czas trwania imprezy czynne były stoiska szkół, między innymi:
ZS w Iwoniczu, ZSGH w Iwoniczu-Zdroju,
LO w Jedliczu i ZS w Jedliczu, na których
nauczyciele wraz z uczniami prezentowali
ofertę edukacyjną swoich placówek. Można
było zasięgnąć informacji na temat kształcenia, rekrutacji, bazy szkolnej, ale także
zajęć dodatkowych.
Młodzież mogła skorzystać z porad pracowników Poradni Psychologiczno-Peda8

Laureaci konkursu:
I miejsce – Edyta Głód (ZS nr 2 w Dukli)
II miejsce – Anna Cecuła (ZSP w Jedliczu)
III miejsce – Karina Milasz (Gimnazjum w Jaśliskach)
III miejsce – Łukasz Jurczak (Publiczne Gimnazjum w Krościenku Wyżnym)
Wyróżnienia: Ewelina Cieśla (Gimnazjum w Miejscu Piastowym), Karolina Skalska
(Gimnazjum w Zręcinie), Gabriela Wojtuń (Gimnazjum w Krościenku Wyżnym), Anna
Jurczak (Gimnazjum nr 3 w Krośnie).

Uczniowie stypendyści:
LO Jedlicze – Mirosław Janocha
ZS Jedlicze – Justyna Kłodowska, Katarzyna Woźniak
ZSGH Iwonicz-Zdrój – Marlena Chłap, Bogumiła Herbut, Maciej Kandefer, Agnieszka
Krężałek, Natalia Niedziela, Eunika Polowiec, Karolina Skoczeń, Tomasz Szajna, Karolina
Szybiak, Marek Tomoń, Piotr Tomoń, Gabriela Zima
ZS Iwonicz – Patrycja Borek, Klaudia Bryś, Gabriela Dobosz, Patryk Gniady, Arletta
Kielar, Mirosław Pabisz, Paulina Syrek, Karolina Wazowicz
gogicznych z Krosna i Miejsca Piastowego,
którzy przeprowadzali badania pod kątem
predyspozycji zawodowych. Ankiety mogą
okazać się pomocne przy podejmowaniu
decyzji edukacyjnych i zawodowych.
Organizatorzy zadbali również o aspekt
zdrowotny. Punkt informacyjno-edukacyjny
Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zapraszał i oferował nie tylko ulotki
i porady związane z profilaktyką antynikotynową, ale również na miejscu można było
skorzystać z badań: pomiaru ciśnienia krwi,
obliczania BMI (masy ciała), pomiaru CO
w wydychanym powietrzu, a także przeprowadzić test uzależnienia od tytoniu czy
motywacji do zaprzestania palenia.

Z kolei specjaliści ratownictwa medycznego z Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie przygotowali pokazy udzielania pierwszej pomocy
w stanach zagrożenia życia. Dużym zainteresowaniem cieszył się Schengenbus – pojazd do mobilnej kontroli. Funkcjonariusze
z placówki Straży Granicznej w Sanoku
zaprezentowali sprzęt i wyposażenie, którym dysponują. Impreza stanowi idealne
połączenie zabawy z nauką, promuje dobre
wzorce i rodzinne wartości.
W części artystycznej Pikniku na scenie
artKina zaprezentowali się wszechstronnie
utalentowani uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych z powiatu krośnieńskiego.
Imprezę zakończył film „Iron Man 3”
Ewa Bukowiecka
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Targi kulinariów

P

owiat Krośnieński w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Iwoniczu-Zdroju
rozpoczął realizację projektu pt. Targi kulinariów „Regionalne smaki i gusta: grzyby, groch, cebula, kapusta”.
Głównym założeniem projektu jest
organizacja targów, których celem
ma być wzmocnienie pozycji rynkowej
produktów tradycyjnych. Prezentacje stoisk odbędą się 8 września 2013 r.
w Iwoniczu.

Tytuł projektu:
Targi kulinariów „Regionalne smaki i gusta:
grzyby, groch, cebula, kapusta”

Projekt powstał w ramach Szwajcarsko
-Polskiego programu Współpracy pn. „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy”.

Cele projektu:
Celem projektu jest identyfikacja i promocja produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami na terenie powiatu krośnieńskiego, stanowiących element dziedzictwa
kulinarnego naszego regionu i tożsamości
społeczności lokalnych.

Opis projektu:
Projekt przewiduje organizację targów, na
których odbędą się prezentacje stoisk. Na
stoiskach będą przygotowane do degustacji

potrawy mające w składzie m.in. kapustę,
groch, grzyby, cebulę.
Dotacja z Funduszu Promocji Produktu
Lokalnego to 16 999, 99 zł
Prognozowane środki własne jako beneficjenta to 3 000 zł

Dane beneficjenta:
Powiat Krośnieński
Ul. Bieszczadzka 1
38-400 Krosno
www.powiat.krosno.pl
starostwo@powiat.krosno.pl

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

System Informacji Przestrzennej w Powiecie Krośnieńskim

P

owiat Krośnieński rozpoczął realizację projektu „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej (SIP)
wspomagającego zarządzanie Powiatem
Krośnieńskim”.
Głównym celem budowy SIP jest wdrożenie nowoczesnego, zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w powiecie
krośnieńskim poprzez rozbudowę zasobów
informacyjnych, informatycznych oraz
technicznych.
Efektem realizacji projektu będzie uruchomienie specjalistycznego systemu do
gromadzenia, aktualizacji i dystrybucji
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danych przestrzennych. System skierowany jest zarówno do jednostek administracji
publicznej jak i mieszkańców, którzy uzyskają w prosty sposób – za pośrednictwem
Internetu, szybki dostęp do obszernych
i interesujących ich danych np. planów
zagospodarowania przestrzennego, stanu
własności gruntu, granic i numerów działek, w dozwolonej prawem formie.
– Projekt ma na celu zwiększenie ilości,
jakości i przystępności informacji udostępnianych użytkownikom publicznym, mieszkańcom, turystom, inwestorom, poprzez bu-

dowę między innymi interaktywnego planu
powiatu – mówi starosta Jan Juszczak.
Zespół powołany ds. realizacji projektu
obecnie przygotowuje specyfikację do przetargu na system SIP i bazy danych.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Koszt całkowity zadania wynosi ponad
2 mln 733 tys. zł, z czego dofinansowanie
z Unii Europejskiej stanowi 2 308 683 zł.
Termin zakończenia realizacji projektu
zaplanowano na 10 czerwca 2014 r.
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Dukielski przegląd chórów przeszedł do historii

J

uż po raz czternasty w Sanktuarium św. Jana z Dukli spotkali się
parlamentarzyści, przedstawiciele
władz Starostwa Powiatowego w Krośnie, Urzędu Miejskiego w Dukli, radni, kapłani, burmistrzowie, wójtowie,
dyrektorzy placówek kulturalnych,
mieszkańcy Dukli i powiatu krośnieńskiego, aby wysłuchać najpiękniejszych
pieśni kościelnych i cerkiewnych.
Przegląd organizowany jest w rocznicę
wizyty bł. Ojca Świętego Jana Pawła II oraz
rocznicę kanonizacji Św. Jana z Dukli
9 czerwca br. w świątyni wystąpiło siedem
chórów z Węgier, Słowacji i powiatu krośnieńskiego.
Jako pierwszy zaprezentował się Chór
„Chorus” z Korczyny. Następnie wystąpił
Chór „Koloryt” z Rymanowa. Najpiękniejsze
pieśni ze swojego repertuaru zaprezentował
Chór Greko-Katolicki św. Cyryla i Metodego
ze Stropkova. Po raz pierwszy w przeglądzie
wystąpił Chór Kameralny „Laudis” z Lubatówki. Zaproszenie do udziału w koncercie przyjął
Chór „Cantate” z Iwonicza, który od czternastu lat bierze udział w przeglądzie. Dukielska
publiczność miała okazję wysłuchać pieśni
w wykonaniu chórzystów Jaśliskiego Chóru Kameralnego. Jako ostatni wystąpił Chór
Młodzieżowy im. Balinta Balassiego z XVII

dzielnicy Budapesztu. Chór działa od ponad
30 lat. Śpiewają w nim uczniowie i studenci.
Dyrygentem i kierownikiem jest Bartal Lajos.
Występom chórów towarzyszyła prezentacja multimedialna poświęcona bł. Janowi
Pawłowi II, prezentująca fragmenty poezji
Ojca Świętego z Tryptyku Rzymskiego oraz
fotografie Karola Wojtyły z okresu pełnienia
posługi kapłańskiej, biskupiej i papieskiej.
Gratulacje, podziękowania oraz pamiątkowe puchary i wiązanki kwiatów dyrygentom
i kierownikom chórów wręczali starosta krośnieński Jan Juszczak, burmistrz Dukli Marek
Górak i gwardian Klasztoru OO. Bernardynów Micheasz Okoński.
Podsumowując uroczystość starosta Jan
Juszczak powiedział: – Poprzez to nasze spo-

tkanie, w tych świętych, starych murach, słuchając i patrząc na te piękne występy chórów,
budujemy samych siebie. Przypominamy sobie
te chwile, kiedy na tej dukielskiej i krośnieńskiej ziemi gościł wielki Polak, bł. Jan Paweł II.
Jest to wyjątkowe miejsce, wspaniały czas,
ale również okazja do zaprezentowania tego
co jest tak piękne, godne i warte pokazania
czyli ludzi, którzy poświęcają swój czas, talent, po to by dzielić się z innymi. Dziękuję
Państwu za to, że jesteście z nami. Niech ten
przegląd trwa, rozwija się ku dobru naszemu
i chwały Bożej.
Organizatorami przeglądu byli: Starostwo
Powiatowe w Krośnie, Urząd Miejski w Dukli, Ośrodek Kultury w Dukli i Klasztor OO.
Bernardynów w Dukli.
Ewa Bukowiecka

Obchody Dnia
Patrona Powiatu

W

2010 roku samorząd Powiatu Krośnieńskiego przyjął
Patrona w osobie Świętego
Józefa Sebastiana Pelczara. W trzecią
rocznicę tego wydarzenia, 5 maja 2013 r.
w Sanktuarium Św. J.S. Pelczara w Korczynie odprawiona została uroczysta
msza święta w intencji całego powiatu
krośnieńskiego, władz samorządowych
i wszystkich zgromadzonych. Ks. prałat
Edward Sznaj, kustosz Sanktuarium na
wstępie przypomniał, iż po raz kolejny
spotykamy się w tej świątyni, aby dziękować za tego wyjątkowego Patrona,
który towarzyszy nam w różnych momentach naszego życia.
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Słowo Boże wygłosił archiprezbiter krośnieński, ks. dziekan Kazimierz Kaczor. Przypomniał osobę św. J.S. Pelczara, który swoim
życiem był i jest wzorem do naśladowania.
Druga część uroczystości upłynęła w radosnej atmosferze, uświetnili ją swoimi występami laureaci III Powiatowego Konkur-

su Pieśni Religijnej „Śpiewajmy Świętym”.
W koncercie młodzi wykonawcy zaprezentowali najpiękniejsze pieśni poświęcone
św. J. S. Pelczarowi i bł. Janowi Pawłowi II.
Organizatorami konkursu byli: Starostwo
Powiatowe w Krośnie, Parafia i Zespół Szkół
w Korczynie.

Nasz Powiat
Nagrody wraz z gratulacjami zwycięzcy
konkursu otrzymali z rąk ks. prałata Edwarda Sznaja i wicestarosty krośnieńskiego Andrzeja Guzika, który podsumowując Dzień
Patrona powiedział – Każdy człowiek potrzebuje w swoim życiu drogowskazu, potrzebuje
katalogu wartości, zasad, którymi powinien
się kierować. Nie inaczej jest ze wspólnotami,
takimi jaką jest wspólnota Powiatu Krośnieńskiego. My również potrzebujemy wskazówek
jak postępować, jak kierować sprawami publicznymi – przyznał. Ustanowienie Św. Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara Patronem
stanowi fundament, na którym nasza społeczność buduje i chce budować przyszłość
powiatu. Gdyż postrzegamy naszą rolę nie
tylko w wymiarze materialnym, ale wiemy,
że naszym posłannictwem jest wskazywać

wszystkim, szczególnie młodym ludziom, co
w życiu jest najważniejsze.
Wicestarosta złożył najserdeczniejsze podziękowania duchownym, współorganizatorom konkursu i przede wszystkim uczestnikom i ich rodzicom, za podjęcie tematu, udział
i wsparcie. Natomiast w Dniu Święta Powiatu
wszystkim mieszkańcom przekazał życzenia
zdrowia, wszelkiej pomyślności i spotkania
za rok.
Wyniki konkursu:
Szkoły Podstawowe
– I m-ce – Bartłomiej Piwowar – SP Krasna
– II m-ce – Karolina Kołacz – SP Kobylany
– III m-ce – Martyna Walaszczyk – SP Targowiska
– wyróżnienie – Dominika Murdzek – SP
Lubatowa

– wyróżnienie – Sabina Mercik – SP Krościenko Wyżne
Gimnazja
– I m-ce – Katarzyna Makoś – Gimn. Zręcin
– II m-ce – Laura Filar – Gimn. Krościenko
Wyżne
– III m-ce – Kamila Starowiejska – Gimn.
Lubatowa
– wyróżnienie – Kinga Wróbel – Gimn. Dukla
– wyróżnienie – Aleksandra Lidwin – Gimn.
Potok
– wyróżnienie – Aleksandra Szajna – Gimn.
Krościenko Wyżne
Ponadgimnazjalne
– I m-ce – Angelika Bocheńska – ZS Jedlicze
– II m-ce – Wioletta Fydryk – LO Dukla
– III m-ce – Natalia Fydryk – LO Dukla
– wyróżnienie – Artur Ozimina – ZS Iwonicz
Ewa Bukowiecka

Konkurs profilaktyczny dla najmłodszych

S

tarostwo Powiatowe w Krośnie,
w ramach przyjętego do realizacji Planu Edukacji Zdrowotnej
w Powiecie Krośnieńskim na lata 20132014, zorganizowało wspólnie z Państwową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Krośnie i Szkołą Podstawową
im. K. Trybusa w Wojaszówce konkurs
plastyczny o tematyce antynikotynowej.

Finał konkursu odbył się 29 maja br. w SP
w Wojaszówce. W spotkaniu udział wzięli:
wicestarosta Andrzej Guzik, sekretarz gminy
Wojaszówka Iwona Stefanik, dyrektor szkoły Ewa Górska, Katarzyna Cetnarska i Katarzyna Stachyrak z krośnieńskiego Sanepidu,
nauczyciele, rodzice oraz dzieci i młodzież.
Uroczystość rozpoczął montaż słowno-muzyczny w wykonaniu zespołu szkolnego „Wesołe Nutki” pod kierunkiem Elizy
Kłapkowskiej-Szuby i Małgorzaty Gołąbek.
Program przedstawienia nawiązywał do idei
przedsięwzięcia, którego celem jest promocja
zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów,
a także uświadamianie dzieciom i rodzicom
zagrożeń jakie niesie za sobą palenie tytoniu.
Na konkurs, który z roku na rok cieszy się
coraz większym zainteresowaniem, wpłynęło
96 prac ze szkół podstawowych i przedszkoli.
Laureaci konkursu otrzymali atrakcyjne
nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.
Na zakończenie spotkania wicestarosta Andrzej Guzik pogratulował młodym artystom
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pasji i talentu, zarówno tym występującym
na scenie jak i uczestnikom konkursu. Słowa
podziękowania skierował do dyrektorów,
nauczycieli oraz rodziców za zaangażowanie, a gospodarzom i współorganizatorom za
przygotowanie uroczystości.
Jednocześnie zapewnił, że Powiat Krośnieński będzie się starał kontynuować edukację zdrowotną, którą od lat realizuje pod
hasłem „Życie mam tylko jedno”, i zaprosił
szkoły do uczestnictwa w organizowanych
przedsięwzięciach.
Wyniki konkursu:

Szkoły Podstawowe:

klasy IV-VI
Nagrodzeni: Weronika Gaj (Wojaszówka); Natalia Stanek (Potok); Wiktoria Folta
(Potok); Justyna Habrat (Łężany); Karolina
Samson (Krosno)

Wyróżnieni: Jakub Warunek (Świerzowa
Polska); Jagoda Cwynar (Łężany); Klaudia
Węgrzyn (Krosno)
klasy I-III
Nagrodzeni: Jakub Węgrzyniak (Wojaszówka); Dawid Stefanik (Wojaszówka)
Wyróżnieni: Wiktor Tabisz (Bzianka)

Przedszkola:
Nagrodzeni: Wiktoria Jurasz (Zręcin);
Wiktor Urbanek (Korczyna); Maria Drozd
(Świerzowa Polska; Nadia Pelczar (Krosno);
Małgorzata Koza (Krosno); Milena Nastał
(Krosno); Wiktor Misiołek (Krosno); Mirella
Zawisza (Krosno)
Wyróżnieni: Karina Bogaczyk (Krosno);
Paulina Krężel (Krosno)
Ewa Bukowiecka
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III Powiatowy Turniej Piłki
Siatkowej Plażowej o Puchar
Starosty Krośnieńskiego

W

sobotę 22 czerwca br. 10 par reprezentujących siedem gmin z terenu powiatu krośnieńskiego wzięło udział w rozgrywkach piłki
siatkowej plażowej, które odbyły się w Niżnej Łące.

Organizatorem turnieju było Starostwo Powiatowe w Krośnie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym. Od
strony technicznej imprezę przygotował i czuwał nad sprawnym przebiegiem turnieju Leszek Zajdel z GOK w Miejscu Piastowym. Drużyny utworzyły trzy grupy. W grupie A znaleźli
się: Radosław Niepokój/Jacek Kuźniar (Gmina Miejsce Piastowe), Szczepan Jakieła/Krzysztof Barut (Gmina Korczyna),
Maciej Chłap/Konrad Piróg (Gmina Dukla); grupa B: Rafał
Leński/Sebastian Guzik (Gmina Miejsce Piastowe), Rafał
Szczur/Konrad Skalski (Gmina Chorkówka), Sebastian Starańczak/Maciej Barszczewski (Gmina Iwonicz Zdrój); grupa
C: Piotr Lorens/Krzysztof Sikora (Gmina Krościenko Wyżne), Zbigniew Mosoń/Rafał Cabaj (Gmina Krosno), Damian
Kłusek/Patryk Munia (Gmina Chorkówka), Marcin Sikora/

Rafał Sikora (Gmina Dukla). W grupach rozegrano mecze po jednym secie
„każdy z każdym”. Grupę A wygrała drużyna Maciej Chłap/Konrad Piróg,
drugie miejsce zajęli Radosław Niepokój/Jacek Kuźniar, grupę B Sebastian
Starańczak/Maciej Barszczewski, drugie Rafał Leński/Sebastian Guzik,
grupę C Zbigniew Mosoń/Rafał Cabaj drugie Damian Kłusek/Patryk Munia.
Drużyny z pierwszych miejsc utworzyły grupę finałową 1-3 natomiast drużyny
z drugich walczyły o 4-6. Zwycięzcą trzeciej edycji powiatowej siatkówki plażowej została para Zbigniew Mosoń/Rafał Cabaj drugie miejsce wywalczyli
Sebastian Starańczak/Maciej Barszczewski, trzecie Maciej Chłap/Konrad
Piróg, czwarte Rafał Leński/Sebastian Guzik, piąte Damian Kłusek/Patryk
Munia, a szóste Radosław Niepokój/Jacek Kuźniar. Tryumfatorzy pierwszych
sześciu miejsc otrzymali pamiątkowe puchary i dyplomy, natomiast wszyscy
uczestnicy dyplomy za udział oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Krośnie. Nagrody wręczał m.in. wicestarosta krośnieński
Andrzej Guzik. Mecze sędziował Janusz Eustachiewicz.

XV Międzynarodowy Turniej Rodzinny z Pro-Familią

P

o raz piętnasty Towarzystwo Sportowe Pro-Familia było organizatorem Międzynarodowego Rodzinnego Turnieju w Tenisie Stołowym.

W zawodach wzięło udział 56 rodzin z województw: podkarpackiego, małopolskiego,
śląskiego i świętokrzyskiego oraz 22 rodziny
z dziewięciu okręgów słowackich i 5 rodzin
z Ukrainy.
W otwarciu turnieju uczestniczyli m.in.:
starosta strzyżowski Robert Godek, wicestarosta krośnieński Andrzej Guzik, zastępca
wójta gminy Wojaszówka – Grzegorz Makara. Witając wszystkich zawodników przedstawiciele władz samorządowych w swoich
wystąpieniach podkreślali, jak ważną rolę
w życiu naszego społeczeństwa odgrywa rodzina, a takie turnieje są doskonałą okazją do
integracji i zacieśniania więzów rodzinnych.
Dla najlepszych drużyn, które zajęły od
pierwszego do czwartego miejsca w poszczególnych kategoriach, ufundowano grawerowane puchary, profesjonalny sprzęt sportowy i dyplomy. Fundatorami nagród były
Starostwa Powiatowe w Krośnie i Strzyżowie,
Gminy Frysztak, Jasło, Wojaszówka i GOKiR
Wojaszówka.
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Nagrodę specjalną – 4 dniowy wyjazd
do Brukseli dla najlepszej drużyny z woj.
podkarpackiego w kategorii Open otrzymała
rodzina w składzie: Piotr i Grzegorz Tomoń
z Krościenka Wyżnego.
Ideą Towarzystwa jest promocja sportu
rodzinnego, umocnienia współpracy transgranicznej w dziedzinie kultury fizycznej,
jak również integracja rodzin z terenu Euroregionu Karpackiego.
kategoria amatorska rodzic

+ dziecko do 16 lat

1. Tatarczuk Marek – Rafał – Olesno
2. Lis Robert – Daniel – Olesno
3. Smik Miroslav – Miroslav – Spisske Bystre/
Słowacja

kategoria amatorska rodzic

+ dziecko powyżej 16 lat

1. Chmielewski Tomasz – Maciej – Olesno
2. Michalec Kazimierz – Grzegorz – Binarowa
3. Wszołek Ryszard – Elpidiusz – Góra Ropczycka
kategoria otwarta

– open

1. Biłyj Orest + Rostislav – Lwów/Ukraina
2. Tomoń Piotr – Grzegorz – Krościenko Wyżne
3. Drożdz Jarosław – Dariusz – Rzeszów
kategoria amatorska dla niezrzeszonych do

15 lat

1. Zygmunt Ryszard – Marcel – Jedlicze
2. Śliwiński Artur – Dawid – Skołoszów
3. Godek Wacław – Jakub – Frysztak
Prezes T.S. Pro-Familia
Jerzy Kaleta
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Paradne hełmy strażackie

W

ramach powiatowych obchodów Dnia Działacza Kultury w Muzeum Historycznym
– Pałac w Dukli 23 maja została otwarta wystawa hełmów strażackich z kolekcji Edwarda i Wojciecha Mrozów,
którzy w Trześniowie prowadzą galerię
i jedyny w Polsce tego typu warsztat
hełmów strażackich wzorowanych na
hełmach z czasów zaborów i II RP.
Paradny hełm strażacki jest bardzo ważnym elementem umundurowania strażaka
ochotnika w czasie różnych uroczystości
kościelnych, państwowych i strażackich.
Początek wykonywania i kolekcjonowania tego typu hełmów przez Edwarda
Mroza sięga lat 80. Przez strażaków z OSP
w Trześniowie został poproszony w 1983 r.
o wykonanie hełmów potrzebnych do pełnienia warty przy Grobie Pańskim, na
wzór starych, przedwojennych bardzo już
zniszczonych. Tak powstały pierwsze hełmy paradne. Z czasem stały się wielką pasją Edwarda Mroza i jego syna Wojciecha.
Kolekcja obecnie liczy ponad 300 hełmów.

z Trześniowa
Prezentowane były na wielu wystawach
w Polsce i za granicą, znajdują się też
w zbiorach kolekcjonerskich, muzealnych
krajowych i zagranicznych. Aż czterysta
jednostek straży pożarnej w Polsce używa zrobione przez niego hełmy, również
strażacy w Dukli. Uświetniają one wiele
uroczystości i imprez strażackich, często są
przekazywane przez delegacje strażackie
i państwowe podczas oficjalnych wizyt zarówno w kraju, jak i za granicą.
Na wystawie prezentowanych jest ok.
50 hełmów, których pierwowzory były
noszone w okresie zaborów i w okresie
międzywojennym podczas świąt państwowych i kościelnych, a wzorowane były na
hełmach greckich, rzymskich i francuskich.
W zbiorze tym można wyróżnić 15 typów i wzorów hełmów, m.in.: cesarskie,
rzymskie, śląskie, lwowskie, warszawskie,
tarnowskie, świebodzińskie. Każdy hełm
jest wykonywany ręcznie, czasze z żywic
epoksydowych w kolorach białych, żółtych, czarnych i brokacie, z kolei zdobienia
z chromu, mosiądzu i brązu.

Kolekcję hełmów uzupełniają akcesoria
strażackie i fotografie związane z uroczystościami kościelnymi, imprezami strażackimi,
zawodami i pokazami, którym towarzyszą
zbiory z galerii i warsztatu w Trześniowie.
Wystawa czynna będzie do końca lipca.
Zapraszamy.
Aleksandra Żółkoś

Zaproszenie do udziału w Konkursie Historycznym nt. historii XX wieku

S

tarostwo Powiatowe w Krośnie,
Zespół Szkół im. Aleksandra Fredry w Odrzykoniu oraz Stowarzyszenie Odrzykoniaków zapraszają
gimnazjalistów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe do
udziału w konkursie historycznym.

Cele konkursu:
– rozwijanie postaw patriotycznych,
– propagowanie wiedzy o złożonych losach Polaków na przestrzeni XX wieku,
– podnoszenie poziomu wiedzy historycznej,
– budzenie szacunku dla dokonań minionych pokoleń,
– inspirowanie do twórczego i krytycznego myślenia.
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Sposób przeprowadzenia Konkursu:

Terminy

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych
i osób dorosłych zainteresowanych historią XX wieku.
Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych. Oddzielnie rywalizują
uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i osoby dorosłe, nie będące uczniami wymienionych szkół.
Nie dopuszcza się do udziału w Konkursie osób profesjonalnie zajmujących się
historią oraz posiadających wykształcenie
historyczne, w tym studentów i absolwentów wyższych uczelni na kierunku historia.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu
25 września 2013 roku o godz. 9.00 w Zespole
Szkół im. Aleksandra Fredry w Odrzykoniu,
ul. Ks. Ernesta Świątka 4, 38-406 Odrzykoń.
Termin zgłaszania udziału w Konkursie
upływa 23 września 2013 roku. Zgłoszenia
należy przesyłać na adres Zespołu Szkół
w Odrzykoniu lub drogą elektroniczną
na adres: gimnazjumodrzykon@poczta.
fm, ewentualnie: adziugan@wp.pl Bliższe
informacje nt. Konkursu udzielane są pod
numerem 13 43 117 27.
Szczegółowy regulamin Konkursu znajduje się na stronie Starostwa Powiatowego
w Krośnie: www.powiat.krosno.pl
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17.07

–

Wakacyjny Turniej Street Basketball dla Gimnazjów w Jedliczu

20.07

–

Otwarte Zawody Wspinaczkowe w Jedliczu

25.07

–

Wakacyjny Turniej Łuczniczy w Jedliczu

25.07

–

II Otwarty Turniej w Siatkówce Plażowej w Jedliczu

28.07

–	Powiatowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Krośnieńskiego
w Dukli

Dni Dukli

lipiec

–

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Chorkówka

Koncert Zespołu Cygańskiego w Iwoniczu-Zdroju

lipiec

–

VIII Turniej Piłki Nożnej im. Radosława Bochenka w Moderówce

KALENDARZ IMPREZ

Lipiec – Sierpień

Kultura
lipiec
06-7.07 –
07.07

–

14.07

–	„Rymanowskie Spotkania Orkiestr Dętych” w Rymanowie Zdroju

lipiec

–

Turniej Piłki Nożnej Dzikich Drużyn w Pietruszej Woli

14.07

–	VIII Przegląd Zespołów Śpiewaczych i Kapel Ludowych w Chorkówce

lipiec

–

Turniej Piłki Siatkowej dla młodzieży w Bratkówce

lipiec

–

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Gminy Dukla

lipiec

–

Cyklokarpaty w Dukli

lipiec

–

Turniej piłki siatkowej plażowej w Przybówce

lipiec

–

Gminny Turniej Ringo w Wojaszówce

lipiec

–

Bieg Szlakiem Partyzantów z Lubatowej

lipiec

–	Powiatowy Amatorski Turniej Piłki Siatkowej Gmin Powiatu
Krośnieńskiego w Kopytowej

14.07

–

V Obchody Dnia Patrona Gminy Miejsce Piastowe

14.07

–

Festyn Katolicki w Dukli

20-21.07 –	Jarmark Dziedzictwa Kulturowego – III Zjazd Lubatowian
w Lubatowej
21.07

–	Spotkania Folklorystyczne „Zachować dla Przyszłych Pokoleń”
w Łękach Dukielskich

21.07

–	VIII Międzynarodowy Festiwal Organowy „ARS MUSICA”
w Iwoniczu

28.07

–

„Od Rusal do Jana 2013” w Zyndranowej

28.07

–

Dni Iwonicza – Biesiada z Radiem WAWA

28.07

–

„Wesele Podkarpackie” w Rymanowie Zdroju

lipiec

–

Piknik Rodzinny Honorowych Dawców Krwi w Ustrobnej

lipiec

–

X Jarmark Korczyński

lipiec
-sierpień –	Wystawa „Strażackie hełmy paradne z kolekcji Edwarda i Wojciecha Mrozów” w Muzeum Historycznym – Pałac w Dukli
lipiec
-sierpień –
lipiec
-sierpień –

Wakacje z Biblioteką w Krościenku Wyżnym
Koncerty muzyczne w Rymanowie Zdroju

sierpień
02-04.08 –

II Dni Kultury Żydowskiej w Dukli

04.08

–

VI Turniej Wsi Gminy Wojaszówka

04.08

–

Zagroda Etnograficzna – IX Święto Pieśni w Rogach

10-11.08 –

lipiec
-sierpień –

Wakacje z GOSIRem w Krościenku Wyżnym

lipiec
-sierpień –

Turnieje wakacyjne w Dukli

sierpień
6.08

–

Wakacyjny Turniej Kometki w Jedliczu

9.08

–	II Otwarty Turniej w Siatkówce Plażowej – Grand Prix Gminy
Jedlicze

10-24.08 –	IV Gminny Trójbój Rakietowy w Rogach, Miejscu Piastowym,
Widaczu
11.08

–

Ogólnopolskie zawody Motokrosowe w Głębokiem

12.08

–

Wakacyjny Turniej Tenisa Stołowego w Jedliczu

15.08

–	Międzynarodowy Wyścig Kolarski o Puchar Uzdrowisk Karpackich w Iwoniczu-Zdroju, Rymanowie Zdroju

17.08

–	Otwarte Mistrzostwa Iwonicza w Piłce Plażowej, VII Memoriał
im. M. Bączka w Iwoniczu

20.08

–	Wakacyjny Turniej Street Basketball Szkół Ponadgimnazjalnych
w Jedliczu

Dni Rymanowa

24.08

–

11.08

–

XIII Biesiada Karpacka w Chorkówce

31.08

11.08

–

Muzyczna Niedziela z Ośrodkiem Kultury w Dukli

–	III zawody w kolarstwie górskim o Puchar Burmistrza Gminy
Jedlicze

11.08

–

Festyn Akcji Katolickiej w Iwoniczu-Zdroju

11.08

–	VIII Międzynarodowy Festiwal Organowy „ARS MUSICA”
w Iwoniczu

15.08

–

Regionalny Przegląd Kapel Ludowych w Rymanowie Zdroju

15.08

–

Dożynki Gminne w Krościenku Wyżnym

17.08

–

Wieczór Opery i Operetki w Rymanowie Zdroju

17-18.08 –

VI Dni Głowienki

18.08

–

Dożynki Gminy Chorkówka w Faliszówce

18.08

–

„Rozaliada” we Wrocance

18.08

–

Muzykowanie Kapel Pogranicza w Iwoniczu-Zdroju

18.08

–

Gminny Konkurs Wieńca Dożynkowego w Rymanowie

18.08

–

Dożynki Gminy Wojaszówka w Odrzykoniu

23-25.08 –

VII Ogólnopolski Bieg „Pożegnanie Lata” w Krościenku Wyżnym

sierpień –

Gminny Turniej Badmintona w Łękach Strzyżowskich

sierpień –

II Marszobieg „Kijowa aktywność” w Dukli

Edukacja zdrowotna

lipiec
lipiec
lipiec
-wrzesień

–	Pokaz udzielania pierwszej pomocy dla mieszkańców powiatu
podczas imprezy prozdrowotnej we Wrocance pn. „Rozaliada”
–	Oświata ratownicza, pokazy udzielania pierwszej pomocy na terenie Powiatu Krośnieńskiego

sierpień
sierpień –

„Podkarpackie Wesele Wesel” w Miejscu Piastowym

Pożegnanie wakacji w Rudawce Rymanowskiej

24.08

–

Pożegnanie lata w Iwoniczu-Zdroju

25.08

–

Dożynki Gminno-Parafialne w Jaśliskach

25.08

–

Dożynki Gminne w Dukli

25.08

–

IV Biesiada Dożynkowa w Jedliczu

25.08

–

Gminne Święto Plonów w Niżnej Łące

Wydawca

31.08

–

Zakończenie wakacji w Jedliczu

Muzeum Historyczne-Pałac w Dukli

Dożynki Gminy Korczyna – Biesiada KGW

38-450 Dukla

sierpień –

12.07
14.07

Kontakt

Powiatu Krośnieńskiego

redakcja.np@interia.pl

ul. Traktat Węgierski 5

Grażyna Ostrowska, Mateusz Podkul,
Waldemar Półchłopek

lipiec
7.07

Dwumiesięcznik

Zespół redakcyjny

Sport
7.07

„Nasz Powiat”

Aleksandra Żółkoś

–
–

XII Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Lata we Wrocance

Redaktor naczelna

Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Gminy Jedlicze

Ewa Bukowiecka

–	Otwarty Turniej w Siatkówce Plażowej – Grand Prix Gminy
Jedlicze
–

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Gminy Jedlicze w Potoku
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Nasz Powiat

Powiatowy Dzień Matki
P

o raz pierwszy Powiat Krośnieński
przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Troska o Twoją Przyszłość”
działającym w Potoku, zorganizował
uroczystość z okazji jednego z najpiękniejszych dni w roku, Dnia Matki. To
w tym dniu dziękujemy naszym mamom
za najcenniejszy dar jakim nas obdarzyły – dar życia, za miłość, troskę i cierpliwość.
Na spotkanie, które odbyło się 25 maja 2013 r. w Liceum Ogólnokształcącym
im. M. Konopnickiej w Jedliczu, przy
wsparciu dyrektor szkoły Iwony Pytel,
zaproszono 70 mam ze wszystkich gmin
powiatu krośnieńskiego. Trud każdej matki zasługuje na szacunek i uznanie. Jest
ogromny i niestety nie zawsze doceniany.
Dlatego pomysłodawcom zorganizowania
tego święta przyświecał cel, by wyróżnić
w sposób symboliczny przedstawicielki matek z poszczególnych gmin.
Listy gratulacyjne z najlepszymi życzeniami oraz kwiaty przekazali obecnym
mamom: przewodniczący Rady Powiatu
Andrzej Krężałek, wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Kazimierz Krężałek, starosta krośnieński Jan Juszczak, wicestarosta
Andrzej Guzik, dyrektor – etatowy członek
Zarządu Jan Pelczar oraz radny powiatu
Andrzej Dziugan.
Ten wyjątkowy dzień miał także specjalną oprawę artystyczną. Organizatorzy przygotowali dla zaproszonych gości
uroczysty koncert, w którym wystąpili
młodzi wykonawcy z terenu powiatu: Justyna Chudy, Gabriela Lipka, Aleksandra
Lidwin, Michał Dziki, Justyna i Karolina
Marosz oraz zespół „Stave”, który prowadzi
Lidia Lipka, prezes Stowarzyszenia „troska
o Twoją Przyszłość”.
Wielu wzruszeń dostarczyli mali artyści
ze Szkoły Podstawowej w Jaśliskach, którzy
zaprezentowali inscenizację pt. „Czerwony
Kapturek szuka księcia”, pod kierunkiem
Magdaleny Zawady i Magdaleny Lorenc.
Koncert uświetnił swoim występem
Zespół Śpiewaczy „Kamratki”, w którym
śpiewają i występują artyści m.in. z Potoka.
Niespodzianką dla wszystkich był specjalnie przygotowany na tę okazję wiersz,
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który przedstawiła Maria Przybylska z gminy Rymanów, dedykując go wszystkim mamom, które są już nieobecne wśród nas.
O matczynej miłości, poświęceniu matki
dla dziecka i szczególnej więzi łączącej każdego z matką, mówił starosta Jan Juszczak.
Wszystkim Paniom podziękował za udział
i miłą atmosferę. Zapewnił, że tak piękne
święto na pewno będzie kontynuowane,
bowiem warto podtrzymywać tradycje.

Uroczystość zakończyła się pamiątkowym zdjęciem.
Imprezę prowadzili debiutujący w tej
roli konferansjerzy z Potoka, Urszula Styś
i Patryk Wieczorek.
Sponsorem przedsięwzięcia było PPH
Kiełtyka – Piekarnia i Cukiernia w Łężanach.
Ewa Bukowiecka
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Powiatowe Święto Ludzi Kultury

D

zień D ziałacza Kultury to ważne
wydarzenie w życiu powiatu krośnieńskiego. Jest okazją do wyróżnienia naj-

wybitniejszych osób, które swoje życie związały
z kulturą, a działalność kulturalną traktują
jak misję.

23 maja 2013 r. w Muzeum Historycznym
– Pałac w Dukli z okazji Powiatowego Święta spotkali się przedstawiciele władz Powiatu
Krośnieńskiego, wójtowie i burmistrzowie gmin
z terenu powiatu, radni, działacze kultury, artyści i twórcy ludowi.
Podczas uroczystości tradycyjnie, gospodarz spotkania, Starosta Krośnieński Jan Juszczak przyznał nagrody za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i odnowy kultury.
W tym roku nagrody otrzymali:
– Edward Cymerman – kapelmistrz Orkiestry
Dętej w Odrzykoniu,
– Zofia Kędzierska – plastyczka z Jedlicza,
– Maria Kołacz – działaczka kultury z Łęk Dukielskich,
– Marian Lawera – skrzypek, kierownik Kapeli
Piasty w Miejscu Piastowym,
– Małgorzata Twardzik-Wilk – malarka z Głowienki,
– Koło Gospodyń Wiejskich w Korczynie,
– Koło Gospodyń Wiejskich w Sieniawie,
– Towarzystwo Miłośników Lubatowej,
– Zespół Wokalny „Vanilla Sky” ze Szczepańcowej.
Po raz trzeci Starosta Krośnieński przyznał
nagrodę za całokształt działalności. Nagrodę, na
wniosek Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych, otrzymało Stowarzyszenie Kulturalno
-Rekreacyjne „Jedność” z Łęk Dukielskich, które
reprezentował prezes Henryk Kyc.
Kultura zależy nie tylko od środków przyznanych na jej finansowanie, ale przede wszystkim od zaangażowania ludzi, którzy ją tworzą.
Dla których dbałość o dziedzictwo kulturowe
jest pasją i sposobem na życie.
Za tę pracę Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego przyznaje honorowe odznaczenia
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
Odznaczeniami uhonorowani zostali:
– Teresa Samborowska – działaczka kultury
ludowej od 1985 roku. Obecnie pracuje z Zespołem „Chorkowianie”,
– Janusz Michalak – inicjator wielu ważnych
dla Iwonicza Zdroju i regionu wydarzeń kulturalnych,

– Jan Kazimierz Omachel – wieloletni działacz kulturalny w gminie Krościenko Wyżne,
współzałożyciel Stowarzyszenia „Dębina,
– Marek Wiatr – artysta, śpiewak malarz, grafik,
mieszka w Jedliczu,
– Kapela Ludowa „PIASTY” z Miejsca Piastowego – Kapela powstała w 1997 roku, ma za sobą
kilkaset koncertów, wiele nagród i wyróżnień.
W gronie odznaczonych znaleźli się także
Starosta Krośnieński Jan Juszczak i Grażyna
Ostrowska, Inspektor do spraw kultury i promocji w Starostwie Powiatowym w Krośnie.
W imieniu odznaczonych podziękował artysta, śpiewak Marek Wiatr wykonując dwie pieśni
przy akompaniamencie Antoniego Teławiaka.
W dowód uznania i podziękowania za dobrą
współpracę z Gminnymi Ośrodkami Kultury,
która owocuje wspólnymi inicjatywami i przedsięwzięciami starosta nagrodził, pamiątkową
statuetką z brązu, dyrektora GOK w Miejscu
Piastowym Janusza Węgrzyna.
Podsumowując spotkanie starosta Jan Juszczak złożył gratulacje i podziękowania wyróżnionym i odznaczonym, podkreślając jak duże
znaczenie w życiu nas wszystkich odgrywa
kultura. – Kultura tworzona przez Państwo,
w różnych obszarach i dziedzinach tka ten piękny „dywan” kultury polskiej, ale również naszej
lokalnej, krośnieńskiej. I za to chylę czoła i dziękuję – mówił starosta. Dziękuję Wam również

za to, że dzisiaj możemy się szczycić i radować
tą kulturą, bo każdy ma w niej swój udział i zasługi. Kultywując tradycje, zwyczaje i pamięć
tworzymy dzień dzisiejszy i przyszłość.
Listy gratulacyjne z najserdeczniejszymi życzeniami skierowane do ludzi kultury przekazali
parlamentarzyści: Piotr Babinetz, Stanisław Piotrowicz i Bogdan Rzońca.
W części artystycznej wystąpili i czas spędzony w dukielskim muzeum umilali: Kapela
Ludowa „Piasty”, Zespół Wokalny „Vanilla Sky”
oraz dzieci ze Szkółki Baletowej działającej przy
Ośrodku Kultury w Dukli.
Ewa Bukowiecka

