Nr 6 (37) XI/XII 2013

w numerze

Ul. Południowa po remoncie
– strona 7

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wielu
głębokich i radosnych przeżyć, wewnętrznego
spokoju, wytrwałości i radości oraz
błogosławieństwa Bożego w każdym dniu
nadchodzącego 2014 roku
Mieszkańcom Powiatu Krośnieńskiego
życzą
Przewodniczący Rady Powiatu
Andrzej Krężałek

Starosta Krośnieński
Jan Juszczak

Dyrektor – Etatowy Członek Zarządu
Jan Pelczar

Wicestarosta
Andrzej Guzik

Jubileusz powiatu krośnieńskiego
– strona 8

Turniej o Puchar
Przewodniczącego
– strona 10

Powiatowy konkurs
„Nie daj sznsy AIDS”
– strona 15

s. 2-3

Nasz Powiat

POWIATOWE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Delegacja Powiatu Krośnieńskiego

W

dniu 11 listopada 1918 roku
odrodziła się Niepodległa
Polska i po latach zaborów
powróciła na mapę Europy.
Z tej okazji Powiat Krośnieński, wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Miej-

Laureaci konkursu z organizatorami

scu Piastowym i Zgromadzeniem Świętego
Michała Archanioła, zorganizował powiatowe obchody najważniejszego polskiego
święta narodowego, które odbyły się po raz
kolejny w Miejscu Piastowym.

Pod pomnikiem Anioła Stróża Polski
uczczono pamięć tych, którzy walczyli
o wolną ojczyznę. Hołd poległym złożyli
m.in.: senator RP Alicja Zając, w imieniu
posła Piotra Babinetza wiązankę złożył

PAMIĄTKOWY OBELISK W KLIMKÓWCE

Delegacja z sołtysem Klimkówki K. Kielarem (w środku)

W

Klimkówce odsłonięto i poświęcono obelisk z tablicami upamiętniającymi ofiary
Katynia z 1940 r. oraz katastrofę lotniczą pod Smoleńskiem. Uroczystości zor2

Odsłonięcie obelisku

ganizowano 10 listopada br., w przeddzień Święta Niepodległości.
W obchodach wzięli udział m.in. parlamentarzyści ‒ senator Alicja Zając, poseł Stanisław Piotrowicz, przedstawiciele

Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
w Rzeszowie, radni Sejmiku Wojewódzkiego, władze Powiatu Krośnieńskiego ze
starostą Janem Juszczakiem i przewodniczącym Rady Andrzejem Krężałkiem,
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Andrzej Babinetz, delegacje ‒ Powiatu
Krośnieńskiego z przewodniczącym Rady
Powiatu Andrzejem Krężałkiem, starostą
Janem Juszczakiem i wicestarostą Andrzejem Guzikiem, XVII dzielnicy Budapesztu, której przewodniczył zastępca burmistrza Tamas Horvath, ze Starego Sambora
z merem Iwanem Hrysem, ponadto radni
powiatu, władze gminy, dyrektorzy szkół
i placówek kulturalnych, nauczyciele, kombatanci, przedstawiciele Związku Sybiraków, a także służb mundurowych, młodzież
oraz mieszkańcy. Podczas przemarszu wiązanki kwiatów złożono także pod pomnikiem bł. ks. Bronisława Markiewicza.
Następnie w Sanktuarium św. Michała
Archanioła odprawiona została msza święta
w intencji ojczyzny i wszystkich Polaków
z udziałem Orkiestry Dętej OSP z Miejsca
Piastowego i pocztów sztandarowych. Uroczystej eucharystii przewodniczył ks. Jerzy
Sosiński, ekonom generalny Zgromadzenia,
a homilię wygłosił ks. Józef Groński, który
podzielił się głęboką refleksją na temat miłości do ojczyzny i wolności.
Od siedmiu lat obchodom Święta Niepodległości towarzyszy koncert laureatów

władze gminy, członkowie stowarzyszeń,
organizacji lokalnych oraz mieszkańcy.
‒ Nigdy nie zapominamy o tych, którym
na nieludzkiej ziemi katyńskiej zdeptano
godność żołnierską i ludzką oraz odebrano życie tylko dlatego, że byli Polakami
– mówił podczas poświęcenia sołtys Klimkówki Kazimierz Kielar.
Przypomniał nazwiska mieszkańców
wsi, żołnierzy Wojska Polskiego, których
zamordowano strzałem w tył głowy: majora Józefa Dubińskiego, kapitana Antoniego
Puchalskiego i porucznika Józefa Nycza.
‒ Nie zapominamy i tych, którzy
10 kwietnia 2010 r. chcieli uczcić ich pamięć
i zginęli pod Smoleńskiem – przypomniał
sołtys. Niech nazwiska tych naszych bohaterów narodowych przechowuje i przekazuje kamienny obelisk, nad którym czuwa
strażnik polskiej historii „Dąb Pamięci
Narodowej” zasadzony przez mieszkańców
Klimkówki.
Organizatorami uroczystości byli:
ks. proboszcz parafii Klimkówka, sołtys
i Rada Sołecka oraz Stowarzyszenie na
rzecz Promocji i Rozwoju Klimkówki.
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Powiatowego Konkursu Polskiej Pieśni Patriotycznej.
Do eliminacji, które odbyły się 4 listopada
br. w GOK w Miejscu Piastowym, zgłosiło
się ponad 70 uczestników. Jury zakwalifikowało do finału 16 wykonawców. Młodzi
artyści, którzy swoimi występami uświetnili powiatowe obchody, zaprezentowali
najpiękniejsze pieśni patriotyczne, pełne
nostalgii oraz wspomnień tych, którzy oddali życie za wolną i niepodległą ojczyznę.
Uroczystość była okazją do wręczenia
nagród i wyróżnień, które wraz z gratulacjami przekazali starosta Jan Juszczak,
ks. Jerzy Sosiński, wicestarosta Andrzej
Guzik, ks. Jan Seremak oraz przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Krężałek
i przewodniczący Związku Mniejszości
Polskiej w XVII dzielnicy Budapesztu Andras Busko.
Dziękując wszystkim za przybycie
i wspólne celebrowanie tego święta starosta Jan Juszczak podkreślił jak ważna jest
to rocznica dla każdego Polaka. Na zakończenie życzył wszystkim, by to święto było
również refleksją na przyszłość – Niech takie spotkania budują w nas poczucie war-

tości i pragnienie tego aby Rzeczpospolita
była wielka, niepodległa, wierna swojej tradycji i wolna. Tego życzę Państwu i sobie.

Laureaci VII Powiatowego Konkursu Polskiej Pieśni Patriotycznej:
kat. Szkoły Podstawowe
I m. –	Kamila Zajchowska (Wojaszówka)
II m. – Maria Jarosz (Sieniawa)
III m. – Karolina Kołacz (Kobylany)
Wyróżnienia: Marlena Szmyd (Krościenko
Wyżne), Zuzanna Stec (Miejsce Piastowe)
kat. Gimnazja
I m. – Marlena Rygiel (Rogi)
II m. –	Michał Kondyjowski (Sieniawa)
III m. –	Adrian Frydrych (Iwonicz)
i Kamila Kula (Jasionka)
Wyróżnienia: Laura Filar (Krościenko Wyżne), Dominika Góra (Moderówka), Kinga
Jasłowska (Zręcin)
kat. Szkoły Ponadgimnazjalne
I m. – Katarzyna Makoś (LO w Dukli)
III m. – Natalia Zbiegień (ZS w Dukli)
Wyróżnienia: Jadwiga Zima (ZSGH w Iwoniczu-Zdroju), Gabriela Kurdyła (ZS w Iwoniczu)

ROCZNICOWE OBCHODY

W DUKIELSKIM „PAŁACU”

W

ramach obchodów Święta Niepodległości w Muzeum Historycznym – Pałac w Dukli 5 listopada można było wysłuchać interesującej prelekcji z prezentacją multimedialną
nt. „Najmłodsi Bohaterowie Powstania Warszawskiego” wygłoszonej
przez Zenona Fajgera z IPN Oddział w Rzeszowie.
Temat podjęty został w związku z przyszłoroczną 70. rocznicą wybuchu
Powstania Warszawskiego. Prelegent przedstawił poruszające losy najmłodszego pokolenia walczącego za wolność swojego kraju. Omówił bohaterskie
zachowania „Zawiszaków”, zaangażowanie w walkę powstańczą „Szarych
Szeregów”, dowodząc, że również najmłodsze pokolenie zdolne jest do współodpowiedzialności za losy Ojczyzny.
Prelekcja połączona była z minikoncertem pieśni patriotycznych w wykonaniu Małgorzaty Busz-Perkins z akompaniamentem Antoniego Tełewiaka.
Aleksandra Żółkoś
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WARSZTATY KULINARNE W RAMACH PROJEKTU

P

ierożki Leżachowskie, zrazy
z mięsem i kapustą oraz banianka z zacierką, to tylko niektóre
z regionalnych potraw jakie przygotowali uczestnicy projektu „Smaki pogranicza. Polsko-słowacka wymiana
doświadczeń w dziedzinie turystyki
kulinarno-krajoznawczej”.
W ramach przedsięwzięcia w Szkolnym
Schronisku Młodzieżowym w Dukli zorganizowano szkolenie dla właścicieli i zarządców pensjonatów, hoteli i gospodarstw
agroturystycznych oraz warsztaty kulinarne dla pracowników branży turystycznej
i hotelarskiej. Przez dwa dni (13-14.11) pod
czujnym okiem ekspertów doskonalili oni
umiejętności zawodowe, poznawali i promowali kulinarne tradycje swoich regionów. Spotkanie zakończyło się prezentacją
przygotowanych potraw, wspólną degustacją i wymianą przepisów.
Dla uczestników projektu organizatorzy
planują jeszcze przeprowadzenie wyjazdu turystyczno-krajoznawczego na teren
pogranicza celem zaprezentowania grupie możliwości pozyskania tradycyjnych
produktów oraz zacieśnienia współpracy,
a także wydanie przewodnika, przepisów
regionalnych i mapy szlaków kulinarnych,
dla utrwalenia realizowanego projektu.

– Głównym celem projektu, który realizujemy od 1 sierpnia 2013 r. w partnerstwie
z Agencją Rozwoju Regionu w Świdniku,
jest przekazanie wiedzy na rzecz wykorzystania potencjału turystycznego pogranicza
polsko-słowackiego, promocja produktów
i potraw regionalnych, ochrona dziedzictwa
kulinarnego oraz kultywowania przez młode pokolenia tradycji regionu. – informuje
wicestarosta Andrzej Guzik.
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.
Ewa Bukowiecka

Z MIKOŁAJKOWYM POZDROWIENIEM W SZPITALU!

U

czniowie Szkoły Technicznej w Jedliczu znów okazali
wielkie serce.
W ramach działań szkolnego koła CARITAS zorganizowali mikołajkową akcję, której celem było przygotowanie paczek dla
dzieci z oddziału dziecięcego szpitala im. Jana Pawła II w Krośnie. Zebrano zabawki, słodycze i owoce, które 6 grudnia nasz Mikołaj wraz
z pomocnikami wręczył małym pacjentom. Każde dziecko otrzymało
paczkę, miało również możliwość porozmawiania z nietypowym gościem. Miło było patrzeć na radość i uśmiech na twarzach maluchów
Zebrane przez młodzież zabawki uatrakcyjniły również świetlicę,
w której dzieci odpoczywają od szpitalnej rzeczywistości.
Koordynatorami akcji byli: ks. Waldemar Pastuszak i Zdzisław
Bogucki.
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„PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW” – DOPOSAŻENIE SZKÓŁ

D

o Zespołu Szkół w Iwoniczu
trafił nowoczesny kombajn,
zakupiony przez Powiat Krośnieński w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego w partnerstwie z Wojewódzkim
Urzędem Pracy (WUP) w Rzeszowie.
Kombajn o wartości 210 tys. zł, to jeden
z najkosztowniejszych zakupów dokonanych dzięki udziałowi w przedsięwzięciu.
Dostosowany do dzisiejszych standardów
zastąpi wyeksploatowany 30-letni kombajn
„Bizon”, który szkoła posiada. Maszyna wykorzystywana będzie m.in. do uprawy 10 ha
działki stanowiącej warsztat dydaktyczny
dla uczniów z kierunków techniczno-rolniczych, jak również do zajęć praktycznych
w ramach prowadzonego przez szkołę kursu
kombajnisty.
Dzięki projektowi pracownie dydaktyczne we wszystkich szkołach objętych
projektem wzbogaciły się o nowoczesny

sprzęt, materiały dydaktyczne, programy
i narzędzia, które przyczynią się do poprawy jakości kształcenia zawodowego.
W ZSGH w Iwoniczu-Zdroju doposażono pracownię komputerową, zakupiono
15 laptopów z oprogramowaniem, drukarkę, tablicę interaktywną z rzutnikiem.
W ZS w Jedliczu wyposażono pracownię do zajęć praktycznych w zawodzie
technik-mechanik, zakupiono obrabiarkę
skrawającą CNC i oprogramowanie do projektowania procesu obróbki skrawaniem na
maszynach CNC. Planowane jest również
doposażenie pracowni elektromechanicznej
i samochodowej.
Do ZS w Iwoniczu zakupiono pomoce
dydaktyczne do mechanizacji, agregat uprawowy, prasę hydrauliczną, opryskiwacz,
sprzęt niezbędny do kursu „Komputerowe
projektowanie i wykonanie ogrodu” ponadto doposażono pracownie do diagnostyki
samochodowej, gastronomiczną i kuchnię.

We wszystkich trzech szkołach utworzono i kompletnie wyposażono pracownie doradztwa edukacyjno-zawodowego w komputery, tablice multimedialne, podręczniki
i specjalistyczne filmy.
W związku z dużym zainteresowaniem
uczennic i uczniów udziałem w kursach
i specjalistycznych szkoleniach w ramach
realizowanych zadań zaplanowanych na
rok szkolny 2013/2014 zwiększono liczbę
uczestników tworząc dodatkowe grupy
szkoleniowe dla około 240 osób.
– Dzięki pozytywnej opinii WUP, dotyczącej wprowadzenia zmian w budżecie
projektu, możemy zagospodarować powstałe w wyniku przetargów oszczędności. Przeznaczymy je na przeprowadzenie dodatkowych zajęć i kursów, które pozwolą naszym
uczniom na zdobycie kolejnych kwalifikacji
poszukiwanych na rynku pracy – informuje
wicestarosta Andrzej Guzik.

SZLACHETNA PACZKA 2013

W

tym roku ponownie szkolna społeczność Liceum
Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Jedliczu włączyła się do ogólnopolskiej akcji świątecznej pomocy, przygotowując „Szlachetną Paczkę”.
Każdy w miarę możliwości starał się wspomóc rodzinę, która
oczekiwała wsparcia.Wszyscy zaangażowani okazali wielkie serce,
a potwierdzeniem tego była ilość przygotowanych paczek – 18 sztuk,
które za pośrednictwem wolontariuszy trafiły do potrzebującej rodziny. W takich momentach przygotowanie do świąt nabiera szczególnego charakteru zarówno dla obdarowanych, jak i dla darczyńców. Tego typu akcje integrują młodzież, uwrażliwiają na problemy
ludzi żyjących obok nas i uświadamiają, że możliwość dzielenia się
z innymi czyni życie pełniejszym i piękniejszym.
LO Jedlicze
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ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W POWIECIE

P

rowadzenie akcji zimowej w sezonie 2013/2014 na terenie gmin
powiatu krośnieńskiego: Chorkówka, Dukla, Iwonicz-Zdrój, Jedlicze,
Miejsce Piastowe i Jaśliska zlecono firmom zewnętrznym wyłonionym w drodze przetargu.
Drogi powiatowe znajdujące się na terenie gmin Krościenko Wyżne, Korczyna,
Rymanów i Wojaszówka będą utrzymywane przez te gminy na mocy porozumienia
z powiatem krośnieńskim.
Numery kontaktowe:
Korczyna – 1 3 43540 80 wew. 107, w godz.
7.00-15.00
Krościenko Wyżne – 13 43 151 90 w godz.
7.00-15.00, w pon. 8.00-16.00
Rymanów – 13 43550 06 w godz. 7.00-15.00
Wojaszówka – 13 43 850 16 w godz. 7.0015.00
Z uwagi na duży obszar (364 km) drogi
powiatowe zostały podzielone na 10 rejonów, za każdy z nich odpowiada inny
wykonawca.

Planem zimowego utrzymania zostały
objęte drogi o nawierzchni bitumicznej.
W warunkach normalnych zarówno odśnieżanie jak i zwalczanie śliskości dróg
odbywać się będzie systemem patrolowo-interwencyjnym w godzinach od 3.00 do
22.00 – W porze nocnej od godziny 22.00 do
3.00 prace, zarówno w zakresie odśnieżania jak i likwidacji śliskości zimowej, bez
względu na warunki atmosferyczne będą
prowadzone tylko i wyłącznie w sytuacjach
awaryjnych na interwencje służb ratowniczych ‒ informuje Jan Pelczar dyrektor etatowy członek Zarządu Powiatu.
Na czas trwania intensywnego opadu
śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych lub
innych krańcowych warunków atmosferycznych, gdy praca sprzętu nie będzie
możliwa ze względów bezpieczeństwa i gdy
nie będzie możliwe uzyskanie należytego
efektu pracy, utrzymanie dróg zostanie
wstrzymane i wznowione w sprzyjających
warunkach.

Zimowym utrzymaniem dróg kierują:
Dyżurny Zimowego Utrzymania Dróg ‒ całodobowo, tel.13 43 300 20
Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg
‒ od godz.7.00 do 15.00, tel. 13 43 75 797;
13 43 75 796
Kierownik Obwodu Drogowo-Mostowego w Dukli ‒ od godz. 7.00 do 15.00,
tel. 13 43 300 20.
‒ Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ‒ oczyszczanie ze śniegu
i lodu oraz usuwanie błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż
nieruchomości należy do obowiązku właścicieli nieruchomości położonych wzdłuż
których usytuowane są te chodniki.
Do zadań własnych gminy należy utrzymanie czystości i porządku na przystankach
komunikacyjnych, których właścicielem
lub zarządzającym jest gmina oraz które
położone są na jej obszarze przy drogach
publicznych bez względu na kategorie tych
dróg – przypomina kierownik Powiatowego
Zarządu Dróg w Krośnie Marek Pepera.
Ewa Bukowiecka

RODZINNY TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI PRO-FAMILIA CUP 2013

Z
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inicjatywy Prezesa Towarzystwa
Sportowego Pro-Familia z Wojaszówki po raz czternasty odbył
się Rodzinny Turniej Niepodległości
w Piłce Siatkowej.
Zawody zorganizowano na dwóch
obiektach sportowych w szkole podstawowej w Wojaszówce, oraz w szkole podstawowej w Niepli w dniu 24.11.2013 r.
W zawodach uczestniczyło 14 drużyn
z województwa podkarpackiego.
Otwarcia turnieju dokonał starosta krośnieński Jan Juszczak.
Do meczów półfinałowych rozgrywanych w Wojaszówce awansowali zwycięzcy czterech grup eliminacyjnych: Foto Hurt
Rzeszów, SKS Dukla, Czudecki Zaborów,
Buty Jana Rzeszów.
Wyniki półfinałów:
Fot-Hurt Rzeszów – S KS Dukla 2-0 (15-11,
17-15)
Czudecki Zaborów – Buty Jana Rzeszów
2-1 (22-20, 7-15, 15-11)
Mecz o trzecie miejsce drużyna Buty Jana
z Rzeszowa – S KS Dukla 1-2 (15-11, 11-15,
10-15)

Finał Foto-Hurt Rzeszów – Czudecki Zaborów 2-0 (15-9, 16-14).
Końcowa kolejność 10 najlepszych
drużyn:
1. Foto-Hurt Rzeszów, 2. Czudecki Zaborów, 3. SKS Dukla, 4. Buty Jana Rzeszów, 5. Ziber Taxi Strzyżów, 6. REST
Rzeszów, 7. Izol Mont Rzeszów, 8. WSIZ
Rzeszów, 9. Reprezentacja Wojaszówki,
10. UKS Kępa Mosir Dębica.
Fundatorami nagród byli: Urząd Marszałkowski w Rzeszowie, Starostwo Po-

wiatowe w Krośnie, Gmina Wojaszówka,
Gmina Jasło, GOKiR Wojaszówka.
W uroczystej ceremonii wręczania nagród wzięli udział:
Poseł na Sejm R.P Piotr Babinetz, Wójt
Gminy Wojaszówka – Sławomir Stefański,
Ideą Towarzystwa jest promocja sportu
rodzinnego, mającego na celu zapobieganie
patologiom społecznym poprzez optymalną
organizację czasu wolnego.
Prezes T.S. Pro-Familia, Jerzy Kaleta

Nasz Powiat

J

NOWY MOST W GŁOWIENCE

uż 30 października 2013 r. most
w Głowience w ciągu drogi powiatowej Krosno – Rogi – Iwonicz
został udostępniony dla ruchu.
Całkowite zakończenie prac połączone z odbiorem technicznym i oficjalnym
otwarciem obiektu odbyło się jednak
7 listopada w obecności m.in. starosty krośnieńskiego Jana Juszczaka, wicestarosty
Andrzeja Guzika, sołtys Głowienki Teresy Sirko – jednocześnie radnej Powiatu,
ks. proboszcza miejscowej parafii Jarosława Karasia, radnych, przedstawicieli wykonawcy oraz mieszkańców, którzy licznie
przybyli na symboliczną uroczystość.
Jak zauważył starosta Jan Juszczak, wiele dotychczas realizowanych przez Powiat
inwestycji oddawanych było publicznie
z udziałem mieszkańców. – Jednak po raz
pierwszy spotykam się z tak licznym gronem. Widać, że jest to duże wydarzenie dla

tej miejscowości i duża radość – zauważył.
Zakończone zadanie nie należy do największych realizowanych w powiecie, jednak jak
się okazuje nie parametry mają znaczenie,
a istota tkwi w położeniu.
Starosta złożył podziękowania, tym
wszystkim którzy poparli tę ideę i współuczestniczyli w przedsięwzięciu, zarówno
wykonawcy, inspektorowi nadzoru, kierownikowi budowy jak i swoim współpracownikom za szybkie i sprawne zrealizowanie inwestycji. Z kolei sołtys Teresa Sirko
podziękowała staroście Janowi Juszczakowi
i wicestaroście Andrzejowi Guzikowi za
zrealizowanie długo oczekiwanej inwestycji w gminie Miejsce Piastowe.
Drewniany most w Głowience był
w złym stanie technicznym i wymagał kapitalnego remontu. Dzięki staraniom Zarządu
Powiatu pozyskano rezerwę z Ministerstwa

UL. POŁUDNIOWA PO REMONCIE

Z

akończyły się prace przy przebudowie drogi powiatowej nr 1973 R Krosno – Krościenko Wyżne
– Iskrzynia.
Była to długo oczekiwana przez mieszkańców gminy Krościenko Wyżne inwestycja. Droga stanowi ważny ciąg komu-

Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej.
Po trwającej prawie pięć miesięcy przebudowie zmienił się nie tylko wygląd zewnętrzny mostu, ale przede wszystkim jego
parametry techniczne. Szerokość całkowita
wynosi 9,70 m, w tym nawierzchnia oraz
chodnik jednostronny o szerokości 2 m.
Nośność została zwiększona do 40 ton. Ponadto wykonano chodnik łączący szkołę
z mostem oraz przejście dla pieszych i dojazdy do obiektu. Zamontowano również
bariery energochłonne.
Dodatkowo uwzględniając warunki
właściciela cieku wodnego, Podkarpackiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych,
wykonano umocnienia obustronne koryta
rzeki na odcinku około 100 m.
Koszt zadania wyniósł ponad 882 tys. zł.
Wykonawcą prac był Rejon Budowy Dróg
i Mostów w Krośnie.

nikacyjny dla gminy oraz łącznik Krosna z drogą krajową nr 9
i powiatem brzozowskim.
Zakres prac obejmował wykonanie przebudowy drogi na długości 3518 mb na odcinku od ulicy Południowej (w obrębie „Dębiny”),
przez ulicę Brzozowską do drogi krajowej Radom – Barwinek.
Ponadto wykonano nową nawierzchnię (warstwę wiążącą i ścieralną), uzupełniono i wzmocniono zjazdy oraz pobocza, wybudowano wyniesione przejście dla pieszych, a także wykonano
oznakowanie pionowe i poziome.
W dniu 5 grudnia br. Komisja w składzie: dyrektor – etatowy
członek Zarządu Powiatu Jan Pelczar, kierownik PZD w Krośnie
Marek Pepera, Janusz Zajdel z Biura Inwestycji i Zamówień Publicznych, kierownik budowy SKANSKA Wojciech Gacoń i inspektor nadzoru Stefan Cwynar dokonała odbioru technicznego prac.
Wartość inwestycji wyniosła ponad 1 mln 113 tys. zł.
Zadanie realizowane i współfinansowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój oraz ze środków budżetu powiatu
i gminy Krościenko Wyżne.
Oficjalne otwarcie drogi odbyło się 16 grudnia br. w obecności
wicestarosty Andrzeja Guzika, dyrektora – etatowego członka
Zarządu Jana Pelczara, radnego powiatu Marka Aftanasa i wójta
gminy Jana Omachla.
Ewa Bukowiecka
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JUBILEUSZ POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO
W
tym roku samorządy powiatowe obchodzą 15-lecie swojego istnienia. Z tej
okazji, 27 listopada 2013 r. w Muzeum
Przemysłu Naftowego w Bóbrce, odbyła się konferencja poświęcona historii
powstania powiatu krośnieńskiego.
Spotkanie było także okazją do wręczenia odznaczeń za zasługi na rzecz
społeczności lokalnej i medali za długoletnią służbę.
Konferencję otworzył starosta krośnieński Jan Juszczak. W wystąpieniu podsumowującym 15 lat funkcjonowania powiatu
przypomniał najważniejsze wydarzenia
z tego okresu. – Sukcesem reformy jest odbudowanie samorządów. Lokalne społeczności uzyskały bezpośrednią możliwość
realnego wpływu na sprawy własnego regionu. Pamiętamy bowiem, że samorządność to
nie tylko większa wolność, to także większa
odpowiedzialność – przypomniał starosta.
Przez ostatnie 15 lat powiat przeszedł
wiele zmian organizacyjnych. Podległe placówki i jednostki zmieniały swoje nazwy,
zostały przekształcone bądź zlikwidowane.
Samorząd realizował liczne zadania
oraz podejmował wiele inicjatyw w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego, kulturalno-oświatowego.
Najbardziej newralgiczną sprawą dla władz
samorządowych i mieszkańców jest infrastruktura drogowa. – Od początku istnienia
powiatu podejmowaliśmy liczne działania
mające na celu poprawę jakości dróg powiatowych, mostów, przeznaczając znaczne
środki finansowe na ich zarządzanie, modernizację i remonty – podkreślił starosta.
Łącznie wydatki inwestycyjne na przestrzeni tych lat wyniosły ponad 70 mln zł.
Powiat aktywnie współpracuje z jednostkami administracyjnymi, samorządami gminnymi i zagranicznymi z państw
ościennych: Słowacją, Ukrainą i Węgrami.
Podczas swojej piętnastoletniej działalności władze dbały o wychowanie patriotyczne młodzieży, upowszechnianie kultury
i troszczyły o dziedzictwo narodowe oraz
promocję i ochronę zdrowia.
Powiat korzystał i korzysta z funduszy
unijnych. Łącznie z funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych Unii Europejskiej
8

Zaproszeni goście

Odznaczeni za długoletnią służbę

udało się pozyskać 24 mln zł i 746 tys. EUR
z przeznaczeniem na przedsięwzięcia inwestycyjne i rozwój zasobów ludzkich.
Kończąc swoje wystąpienie starosta Jan
Juszczak podziękował radnym za ich postawę – Rada składa się z wielu radnych reprezentujących różne komitety społeczne czy
polityczne, jednak nigdy nie odczuwałem
pozamerytorycznych różnic w głosowaniu,
przy podejmowaniu ważnych dla powiatu
decyzji. Podziękowania przekazał również
pracownikom, którzy na przestrzeni 15 lat
wykonywali i realizowali swoje służbowe

obowiązki w zakresie zadań przypisanych
samorządowi powiatu. – Mam nadzieję, że
ta nowa perspektywa, która jest przed nami,
będzie równie dobra jak te minione 15 lat.
I każdy z nas dołoży wysiłku, dobrej woli
i chęci do tego abyśmy wspólnie działali na
rzecz mieszkańców powiatu krośnieńskiego.
Aby oni nas również dobrze oceniali i czuli,
że troszczymy się i zabiegamy o to co najlepsze – powiedział.
Jubileusze są okazją do zauważenia ludzi, którzy swoim zaangażowaniem, rzetelną
i sumienną pracą wyróżniają się. Starosta

Nasz Powiat

Od lewej: starosta krośnieński Jan Juszczak, radny Krzysztof Zawada, wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Stanisław Kenar, wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska

Krośnieński chcąc uhonorować te osoby złożył na ręce wojewody podkarpackiego wnioski o przyznanie odznaczeń państwowych.
Pozytywna opinia Wojewody zaowocowała
przyznaniem przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odznaczeń i medali.
W dowód uznania za działalność na
rzecz społeczności lokalnej Srebrne Krzyże
Zasługi otrzymali radni powiatu: Stanisław
Kenar i Krzysztof Zawada.
Stanisław Kenar jest inicjatorem wielu
imprez kulturalnych, sportowych i edukacyjnych, szczególnie zaangażowany
w organizację Międzynarodowego Przeglądu Chórów Kościelnych i Cerkiewnych
w Dukli. Od 1974 r. jest członkiem chóru
„Cantate” w Iwoniczu, a od 1996 r. prezesem
tego chóru. Jest także działaczem Zarządu
Klubu Sportowego LKS Iwonka w Iwoniczu i członkiem Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich. Od wielu lat podejmuje liczne
działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
Z dużym zaangażowaniem działa na rzecz
poprawy lokalnej świadomości społecznej
w zakresie transplantacji organów. Z pozytywnym skutkiem czynił i wspierał działania mające na celu poprawę infrastruktury drogowej nie tylko na terenie gminy
Iwonicz-Zdrój, ale również całego powiatu.
Pan S. Kenar jest niezwykle aktywnym radnym powiatu krośnieńskiego od 1998 r. do
chwili obecnej.
Krzysztof Zawada z dużym zaangażowaniem działa na rzecz ochrony zabytków
i dziedzictwa kulturowego w powiecie
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krośnieńskim. Jest współzałożycielem Towarzystwa Św. Jana z Dukli i Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Dukielszczyzny,
przyczyniając się do rozwoju sportu i rekreacji, pielęgnowania kultury i tradycji,
propagowania walorów przyrodniczo-turystycznych i wspierania inicjatyw gospodarczych oraz społecznych na terenie gminy
Dukla. Popiera lokalne inicjatywy mające
na celu poprawę rozwoju terenów wiejskich
naszego powiatu. Od 35 lat nie tylko zawodowo, ale przede wszystkim udzielając się
społecznie dba o bezpieczeństwo przeciwpożarowe w lasach. Aktywnie współpracuje z ochotniczymi strażami pożarnymi. Jest
współtwórcą ścieżki przyrodniczej „Przełom Jasiołki”. Pan K. Zawada jest radnym
powiatu krośnieńskiego od 1998 r. do chwili
obecnej.
W gronie odznaczonych medalami za
długoletnią służbę znaleźli się pracownicy
Starostwa Powiatowego w Krośnie i Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie.

Złote Medale:
Andrzej Bebło, Stanisław Bogaczyk, Adam
Brożyna, Leszek Fedak, Robert Kilar, Zenon
Leńczyk, Andrzej Madzej, Jacek Mercik,
Urszula Niziołek, Bożena Ochal, Antonina
Szydło.

Srebrne Medale:
Zofia Budzisz, Maria Bukowska, Regina
Chrzanowska, Helena Gniewek, Grzegorz
Kiełbasiński, Marek Madej, Grzegorz Michalski, Marek Pepera, Barbara Rozenbajgier, Zbigniew Rysz, Janusz Zięba, Agnieszka Zuzak.

W imieniu Prezydenta RP Wojewoda
Podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska złożyła serdeczne gratulacje wszystkim osobom odznaczonym i uhonorowanym – Gratuluję tego, co Państwu przez te
15 lat udało się osiągnąć. Mam ten zaszczyt
i przyjemność już drugą kadencję współpracować z powiatem krośnieńskim i bardzo
serdecznie za tę współpracę dziękuję. Bardzo sobie cenię Państwa fachowość i profesjonalizm. Nie ważne są barwy polityczne,
nie ważne jest to co nas dzieli, ważne jest to
abyśmy w swoich obowiązkach służbowych
zawsze byli społecznością lokalną. Pełnimy
służbę, nie dla siebie, ale dla społeczeństwa
z którego jesteśmy, dla którego pracujemy
– mówiła Małgorzata Chomycz-Śmigielska.
Dodatkowe gratulacje swoim pracownikom złożyli również starosta Jan Juszczak
i kierownik PZD Marek Pepera.
W imieniu nagrodzonych koleżanek
i kolegów słowa podziękowania na ręce
wojewody i starosty za osobiste zaangażowanie się i zorganizowanie spotkania, które
na długo pozostanie w pamięci osób wyróżnionych przekazała Barbara Rozenbajgier.
Dalszy ciąg konferencji upłynął pod znakiem wystąpień. Referat na temat „Nowa
perspektywa finansowania Unii Europejskiej 2014-2020 – założenia RPO dla Województwa Podkarpackiego” przedstawił Tadeusz Pióro, członek Zarządu Województwa
Podkarpackiego
Robert Godek, wiceprezes Zarządu
Związku Powiatów Polskich przedstawił
temat „Przeszłość i przyszłość samorządu
powiatowego”.
Z kolei Jan Omachel, przewodniczący
Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu
Krośnieńskiego szczegółowo omówił zagadnienia związane z powstaniem i funkcjonowaniem samorządu gminnego w Polsce.
Podsumowując konferencję starosta
Jan Juszczak podkreślił ważną rolę gmin,
bez współpracy z którymi trudniej byłoby
zrealizować wymienione inwestycje. – Za
zrozumienie i wsparcie dziękuję obecnym
wójtom i burmistrzom. Pozostaję w nadziei,
że ta nowa perspektywa, która stoi przed
samorządami będzie dobrym czasem i będzie nas integrowała oraz motywowała do
wspólnego działania.
Wyrazy uznania za ciężką pracę i gratulacje dla osób, które mają swój udział
w prezentowanych osiągnięciach na ręce
starosty złożyli również wiceprezydent
Miasta Krosna Tomasz Soliński i burmistrz
gminy Rymanów Wojciech Farbaniec.
9
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Turniej w Korczynie

I m. SP w Targowiskach

Mikołajkowy Turniej Niepełnosprawnych

TURNIEJ O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO
W ŁĘKACH DUKIELSKICH

W

Łękach Dukielskich 16 listopada rozegrany został
kolejny turniej piłki siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego.
W turnieju rozlosowano 8 drużyn – 2 grupy rozgrywkowe.
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Grupa A
Drużyna „Łęki Dukielskie”
Straż Pożarna Krosno
LKS „Błękitni” Żeglce
SKM Kopytowa

Grupa B
Drużyna „Krościenko Wyżne”
ZBR „Later” Rymanów
Drużyna „Wrocanka”
„Stabilizator” Chorkówka

Nasz Powiat

N

TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCIOWY W KORCZYNIE

a obiektach Zespołu Szkół
w Korczynie odbył się IV Powiatowy Niepodległościowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych. W turnieju udział wzięło
6 drużyn szkolnych reprezentujących
gminy powiatu krośnieńskiego.

Wyniki turnieju:
1. SP Targowiska
2. SP Korczyna
3. SP Głowienka
4. SP Dukla
5. SP Rogi
6. SP Kombornia

W

Pierwsze trzy drużyny turnieju otrzymały okazałe puchary oraz koszulki, pozostali
piłki nożne ufundowane przez Starostwo
Powiatowe w Krośnie. Wręczono również
nagrody indywidualne (ochraniacze piłkarskie) Dominikowi Kielarowi z Targowisk
– najlepszemu zawodnikowi turnieju oraz
Adrianowi Rzeszutek z Korczyny – najlepszemu bramkarzowi.
Nagrodę otrzymała także Oliwia Adamiec z Korczyny jedyna dziewczyna uczestnicząca w turnieju. Opiekunowie poszczególnych drużyn wybrali spośród swoich
podopiecznych najlepszych zawodników,
którzy w nagrodę dostali plecaki.

Okazali się nimi: Mateusz Ekiert – Kombornia, Krystian Tarnawski – Rogi, Krystian
Szyszlak – Dukla, Kamil Kucza – Głowienka, Szymon Kuliga – Korczyna oraz Lucjan
Frydrych – Targowiska.
Nagrody wręczali obecni na turnieju:
wicestarosta krośnieński Andrzej Guzik,
członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
Marian Pelczar oraz gospodarz obiektów
gdzie rozgrywano turniej, dyrektor Zespołu Szkół w Korczynie Artur Stodolak. Nad
sprawnym przebiegiem turnieju czuwali
oraz mecze sędziowali nauczyciele wychowania fizycznego Zespołu Szkół w Korczynie: Janusz Lenik i Grzegorz Gazda.

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ NIEPEŁNOSPRAWNYCH

hali Zespołu Szkół w Sieniawie, 6 grudnia, odbył się
turniej piłki nożnej osób
niepełnosprawnych.
W imprezie wzięło udział sześć drużyn
składających się z osób niepełnosprawnych
intelektualnie, reprezentujących ośrodki:
Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) Stara
Wieś, Krosno, Haczów, Środowiskowy Dom
Samopomocy Brzozów, Polskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Jarosław i PSOUU Rymanów.
Głównym celem imprezy była integracja, rehabilitacja społeczna, poznanie zasad

fair play, otwartość na drugiego człowieka
i przełamanie barier.
Pomysłodawcą turnieju jest Sebastian
Konderek, pracownik rymanowskiego koła.
Drużyny podzielono na dwie grupy po
trzy zespoły. Do finału zakwalifikowali
się zawodnicy z Jarosławia i Rymanowa.
W ostatecznym starciu zwyciężyli gospodarze (6:1).
Nagrody wszystkim drużynom wręczali dyrektor – etatowy członek zarządu
Powiatu Jan Pelczar, wiceprezes Zarządu
Koła PSOUU w Rymanowie Barbara Famie-

Na turniej nie zgłosiła się drużyna z Żeglec, w związku z tym w grupie A rozegrano 3 mecze:
Grupa A
Łęki Dukielskie – Straż
2:1
Straż – Kopytowa
0:2
Łęki Dukielskie – Kopytowa 2:1

Grupa B
Wrocanka – Chorkówka
Krościenko – Wrocanka
Rymanów – Chorkówka
Krościenko – Chorkówka
Wrocanka – Rymanów

1:2
2:1
2:0
0:2
1:2

Wyniki
Grupa A
I m-ce – Łęki Dukielskie
II m-ce – SKM Kopytowa
III m-ce – Straż Pożarna

Grupa B
I m-ce – Later Rymanów
II m-ce – Stabilizator Chorkówka
III m-ce – Krościenko Wyzne
IV m-ce – Wrocanka

lec i dyrektor GOK w Rymanowie Danuta
Litarowicz.
Nagrody indywidualne przyznano także
dla najlepszego bramkarza – Piotra Graby,
najlepszego strzelca – Sławomira Pelczara
oraz najlepszego zawodnika – Marcina Jajeśniaka.
Dziękując za zaproszenie, gratulacje oraz
słowa uznania za zorganizowanie turnieju
i zaangażowanie dla zawodników i organizatorów przekazał dyrektor Jan Pelczar.
Miłą niespodzianką dla wszystkich była
wizyta Świętego Mikołaja, który przybył
na turniej, aby obdarować gości prezentami.

Gry finałowe
– Łęki Dukielskie – Stabilizator Chorkówka 2:0
– Later Rymanów – SKM Kopytowa 0:2
Mecz o III m-ce – Stabilizator Chorkówka – Later Rymanów 2:0
Mecz o I m-ce – Łęki Dukielskie – SKM Kopytowa 2:1
I m-ce – Łęki Dukielskie
II m-ce – SKM Kopytowa
III m-ce – Stabilizator Chorkówka
IV m-ce – Later Rymanów
Zwycięzcy otrzymali z rąk przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Krężałka pamiątkowe puchary, dyplomy
i nagrody rzeczowe, które wręczała z przewodniczącym
dyrektor szkoły Krystyna Delimata.
W swoim wystąpieniu na zakończenie turnieju przewodniczący pogratulował zwycięzcom, podziękował wszystkim
drużynom biorącym udział w turnieju za sportową walkę
a także wyraził słowa uznania sędziom turnieju Jerzemu
Januszowi i Januszowi Eustachiewiczowi oraz ratownikowi
medycznemu.
Grażyna Ostrowska
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XIII PLEBISCYT NA NAJPOPULARNIEJSZYCH

SPORTOWCÓW, TRENERÓW I DZIAŁACZY
POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO W 2013 ROKU

R

ozpoczynamy głosowanie, które
potrwa do 5 lutego 2014 roku,
a laureatów poznamy podczas
wielkiego finału 20 lutego 2014 roku
w Jaśliskach.
Plebiscyt na najpopularniejszych sportowców, trenerów i działaczy powiatu krośnieńskiego w 2013 roku tradycyjnie organizuje Starostwo Powiatowe w Krośnie
przy współpracy dziesięciu gmin powiatu
krośnieńskiego ziemskiego i redakcji tygodnika „Nowe Podkarpacie”.
Podobnie jak w poprzednich trzech latach,
Czytelnicy „Nowego Podkarpacia” i dwumiesięcznika „Nasz Powiat” wybiorą pięciu najpopularniejszych sportowców oraz
trenera i działacza. Natomiast kapituła
plebiscytu wybierze pięciu najlepszych
sportowców spośród kandydatów, którzy
osiągnęli sukcesy na poziomie ponadgminnym. Laureaci zostaną uhonorowani statuetkami autorstwa Andrzeja Samborowskiego – Zajdla.
Głosować będzie można tylko na oryginalnych kuponach zamieszczanych w „Nowym
Podkarpaciu” i „Naszym Powiecie” oraz tylko na nominowanych kandydatów do plebiscytu (inne nazwiska nie będą uwzględniane), a także poprzez sms-y.
Kupony przyjmujemy do 5 lutego 2014 r.
(decyduje data stempla pocztowego). Zapraszamy do zabawy.

Uwaga Czytelnicy! W przypadku takich samych nazwisk: piłkarza Iwonki
Iwonicz Jakuba Zimy i biegacza KKB
MOSiR Krosno Pawła Zimy, prosimy ‒ jeżeli będziecie głosować na nich ‒ wpisywać na kuponach oprócz nazwisk także
pierwszą literę lub pełne imię kandydata,
bo inaczej nie będziemy wiedzieli komu
zaliczyć punkty i głos będzie nieważny.
Cyfra przy personaliach każdego kandydata oznacza jego numer w głosowaniu
sms-owym.

KAPITUŁA PLEBISCYTU
Przewodniczący kapituły Andrzej Krężałek ‒ przewodniczący Rady Powiatu
Krośnieńskiego, wiceprzewodniczący Jan
Juszczak ‒ starosta krośnieński; sekretarz
kapituły: Grażyna Ostrowska (Starostwo
Powiatowe w Krośnie); członkowie: wicestarosta Andrzej Guzik, prezes „Nowego
Podkarpacia” Tadeusz Więcek, wójt Chorkówki Andrzej Koniecki, burmistrz Dukli
Marek Górak, burmistrz Iwonicza-Zdroju
Paweł Pernal, wójt Jaślisk Ignacy Lorenc,
burmistrz Jedlicza Zbigniew Sanocki, wójt
Korczyny Jan Zych, wójt Krościenka Wyżnego Jan Omachel, wójt Miejsca Piastowego Marek Klara,burmistrz Rymanowa
Wojciech Farbaniec, wójt Wojaszówki
Sławomir Stefański, dziennikarz „Nowego
Podkarpacia” Bogdan Hućko.

Z NICH WYBIERAMY
SPORTOWCY (PKS)
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1.
3.
4.
5.
6.
7.

Konrad Bil ( MUKS Podkarpacie Jedlicze, biegi narciarskie)
Brygida Bożek (MUKS Podkarpacie Jedlicze, strzelectwo)
Jakub Czyż (Kuźnia Stalowa Wola, koszykówka)
Tomasz Futyma (LKS Jasiołka Jaśliska, piłka nożna
Krzysztof Gajda (Bike Team Jedlicze GOSiR, kolarstwo Górskie)
Tomasz Kasperkowicz (Karpaty Krosno, piłka nożna)

Zasady głosowania sms-ami (do 5 lutego 2014 r. do godz. 24.00)
Prawidłowy sms musi zawierać: prefiks
czyli litery PKS i kolejne cyfry, przedzielone
przecinkami lub kropkami, przyporządkowane poszczególnym sportowcom według
ustalonej przez głosującego kolejności. Następnie, też po przecinku lub kropce, wpisujemy literę T i numer przyporządkowany
wybranemu przez głosującego trenera. Także po przecinku lub kropce wpisujemy literę
D i numer przyporządkowany wybranemu
przez głosującego działacza. Wielkość liter
nie ma znaczenia.
Uwaga wszystkie znaki wpisujemy
bez spacji. Liczby muszą być oddzielone
przecinkami lub kropkami. Przykładowy
sms: PKS7,24,21,11,6,T6,D9
W przypadku nie zagłosowania na 5 różnych sportowców oraz trenera i działacza
głos będzie nieważny, podobnie jak w głosowaniu na kuponach wyciętych z gazet.
SMS wysyłamy na numer: 7136 (koszt
sms-a: 1,23 zł z VAT).
W razie problemów prosimy o kontakt z redakcją tel. 13 43-219-05 lub email:
redakcja@podkarpacie.media.pl

REGULAMIN PLEBISCYTU NA NAJPOPULARNIEJSZEGO I NAJLEPSZEGO SPORTOWCA ORAZ NAJPOPULARNIEJSZEGO
TRENERA I DZIAŁACZA POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO 2013 ROKU ORAZ OPIS NOMINOWANYCH ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE: WWW.POWIAT.KROSNO.PL
I W TYGODNIKU „NOWE PODKARPACIE”

Nasz Powiat
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Marcin Kilar (Klub Sportowy Ski Test Kraków, snowboard)
Maciej Kiszka (Klub Biegacza GOSiR Krościenko Wyżne, lekkoatletyka)
Hubert Kopczyk (UKS TTKF Dukla, tenis stołowy)
Paweł Krauz (KKS Dwór Kombornia, piłka nożna
Radosław Macnar (LUKS Partyzant Mal-Bud 1 Targowiska, piłka nożna)
Józef Maraj (Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie”,
strzelectwo pneumatyczne)
Marcela Marcisz-Niemczycka (MKS Halicz Ustrzyki Dolne, narciarstwo klasyczne)
Karol Moszczyński (Przełęcz PPMD Dukla, piłka nożna)
Kryspin Paradysz (KKS Budo Krosno, karate)
Rafał Penar (Iwonicki Klub Narciarski Górnik Iwonicz-Zdrój,
biathlon)
Piotr Pietruszka (Przełęcz PPMD Dukla, piłka nożna
Dawid Stanisz (LKS Jasiołka Jaśliska, piłka nożna)
Grzegorz Stec (WKS Rędzinianka Wojaszówka, piłka nożna)
Adrian Szczurek (KTS GOSiR Krościenko Wyżne,
tenis stołowy)
Filip Szeller (Krośnieński Klub Sportowy Budo, karate
shinkyoshin)
Sławomir Szydło (LKS Victoria Kobylany, piłka nożna)
Michał Waliszko (Orzeł Faliszówka, piłka nożna)
Kamila Zatorska (LUKS Burza Rogi, lekkoatletyka)
Jakub Zima (LKS Iwonka Iwonicz, piłka nożna)
Paweł Zima (Krośnieński Klub Biegacza MOSiR,
lekkoatletyka)

TRENERZY (T)

1. Mariusz Jakieła (Iwonicki Klub Narciarski Górnik Iwonicz-Zdrój, biathlon)
2. Sylwia Kilar (GOSiR Jedlicze, cheerleadering, lekkoatletyka)
3. Mariusz Kuszaj (UKS Champion Bratkówka, siatkówka)
4. Bogdan Maciejewski (UKS TKKF MOSiR Dukla,
tenis stołowy)
5. Mateusz Ostrowski (Partyzant Mal-Bud 1 Targowiska,
piłka nożna)
6. Wojciech Patlewicz (LKS Jasiołka Jaśliska, piłka nożna)
7. Wojciech Rygiel (Akademia Piłkarska Aktiv Pro i Klub Sportowy Florian Rymanów Zdrój, piłka nożna)
8. Damian Wąchała (LKS Tęcza Zręcin, piłka nożna)
9. Witold Zatorski (Klub Biegacza GOSiR Krościenko Wyżne,
lekkoatletyka)

DZIAŁACZE (D)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Andrzej Cynarski (MUKS Podkarpacie Jedlicze)
Wiesław Gomółka (LKS Orzeł Pustyny)
Adolf Kasprzyk (KKS Dwór Kombornia)
Kazimierz Krężałek (LKS Victoria Kobylany)
Andrzej Moskal (GKS Zamczysko Odrzykoń)
Stanisław Paszek (UKS TKKF MOSiR Dukla)
Katarzyna Rysz-Jęczkowska (Stowarzyszenie Aktiv Pro w Rymanowie)
8. Tomasz Sieniawski (Towarzystwo Sportowe Piastovia Miejsce Piastowe)
9. Józef Skomiał (LKS Jasiołka Jaśliska)
10. Roman Woźniak (Krośnieński Klub Kyokushin Karate)
6 (37) XI/XII 2013

oprac. Bogdan Hućko
tygodnik „Nowe Podkarpacie”
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EDUKACJA ZDROWOTNA Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

S
Pokaz we Wróbilku Szlacheckim

Spotkanie w Głębokiem

tarostwo Powiatowe w Krośnie w 2013 r. przeprowadziło cykl
spotkań poświęconych profilaktyce i promocji zdrowia. Akcja
prowadzona jest w ramach przyjętego do realizacji przez Zarząd
Powiatu Planu Edukacji Zdrowotnej w Powiecie Krośnieńskim.
Ideą przedsięwzięcia jest zwiększanie świadomości zdrowotnej mieszkańców.
Spotkania zorganizowano w Odrzykoniu, Pustynach, Głębokiem, Wróbliku
Szlacheckim i Iwoniczu-Zdroju.
Tematyka obejmowała zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych
przypadkach u dzieci i dorosłych, które szczegółowo omówił Bartosz Panek,
specjalista pielęgniarstwa ratunkowego z Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie.
Życie przynosi nam różne nieszczęśliwe zdarzenia. Niestety codzienność
pokazuje, że mało kto potrafi odpowiednio zachować się będąc świadkiem
np. wypadku i udzielić pomocy osobie poszkodowanej. Tymczasem ideą
pierwszej pomocy jest natychmiastowe działanie. Niekiedy o życiu decydują minuty. O tym należy pamiętać. Dlatego tak ważna jest znajomość
podstawowych zasad udzielania pomocy.
Zainteresowanie tematem było bardzo duże. Uczestnicy spotkań chętnie
dzielili się własnymi doświadczeniami związanymi z różnymi przypadkami medycznymi. Prowadzący odpowiadał na pytania dotyczące wypadków
i zdarzeń losowych. Dzięki profesjonalnemu pokazowi każdy z uczestników
mógł pogłębić swoją wiedzę, aby zdobyte informacje wykorzystać w życiu.
Ewa Bukowiecka

NOWA KARETKA DLA POGOTOWIA

S

amodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie
jest jedynym dysponentem zespołów wyjazdowych Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie powiatu
krośnieńskiego i miasta Krosna.
W dniu 6 lipca br. w czasie transportu pacjenta doszło do poważnego wypadku drogowego. Ambulans został uszkodzony i zgodnie z opinią rzeczoznawców zakwalifikowany do kasacji. Z uwagi
na ograniczone środki finansowe Pogotowia Ratunkowego w Krośnie,
dyrekcja rozpoczęła starania pozyskania brakujących pieniędzy na
zakup nowej karetki.
Spotkanie z Wójtami i Burmistrzami naszego powiatu zaowocowało pozytywną opinią o pomocy finansowej. Do kwoty odszkodowania oraz kwoty pozyskanej ze sprzedaży zniszczonej karetki
poszczególne Gminy przekazały środki finansowe na zakup nowego
ambulansu. Dyrekcja SPPR w Krośnie serdecznie dziękuje Darczyńcom tj. Radzie Powiatu Krośnieńskiego oraz Gminom: Chorkówka,
Dukla, Iwonicz-Zdrój, Miejsce Piastowe, Rymanów, Krościenko Wyżne, Wojaszówka, Jaśliska, Jedlicze. Do zakupu nowoczesnej karetki
znacznie przysłużyła się darowizna przekazana przez Pana Janusza
Słabika – właściciela firmy CELL-Fast oraz Pana Marka Stodółkę,
Dyrektora FHC-2 – sieć sklepów Centrum, którym należą się słowa
uznania i podziękowania.

SPPR w roku 2013 zakupiło dwa nowoczesne defibrylatory
z funkcją przesyłania danych o pacjencie do Ośrodka Kardiologii Interwencyjnej, każdy o wartości 50 tys. zł.
Dotację celową na zakup sprzętu medycznego przekazała
Rada Powiatu Krośnieńskiego i Rada Miasta Krosna.
W roku 2014 wszystkie zespoły Państwowego Ratownictwa Medycznego będą dysponowały defibrylatorami z funkcją teletransmisji, co wpłynie na jakość i skuteczność działań
ratowniczych.
Andrzej Jurczak
Dyrektor SPPR w Krośnie

„Nasz Powiat”
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POWIATOWY KONKURS „NIE DAJ SZANSY AIDS”

P

o raz kolejny Starostwo Powiatowe w Krośnie i Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krośnie
zorganizowali konkurs poświęcony popularyzacji wiedzy na temat HIV i AIDS
wśród młodzieży szkolnej.
Tegoroczna edycja na spot reklamowy
przebiegała pod hasłem „Nie daj szansy
AIDS” i adresowana była do uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krośnieńskiego i Krosna.
Uroczyste podsumowanie konkursu
i wręczenie nagród odbyło się 2 grudnia
2013 r. w Liceum Ogólnokształcącym im.
Marii Konopnickiej w Jedliczu. Nieprzypadkowo konkurs został zorganizowany

w tym czasie, bowiem 1 grudnia obchodzimy Światowy Dzień walki z AIDS.
Oceniając prace Komisja Konkursowa
zwracała uwagę na zgodność z tematem
i celami konkursu, czytelność i poprawność
treści merytorycznych, walory edukacyjne
oraz techniczną jakość wykonania spotu.
Prace zaskoczyły wysokim poziomem,
profesjonalnym wykonaniem, dojrzałością
i sugestywnością przekazu.
Przed ogłoszeniem wyników zaproszeni goście oraz uczniowie, biorący udział
w konkursie mogli obejrzeć wszystkie prezentacje.
W przerwach między kolejnymi odsłonami publiczność miała okazję wysłuchać

piosenek w wykonaniu uczennic jedlickiego
liceum: Oliwii Wojnar i Sylwii Wójtowicz.
Zwycięzcom nagrody, ufundowane
przez organizatorów, wręczali dyrektor
krośnieńskiego Sanepidu Ewa Szybieniecka i starosta krośnieński Jan Juszczak,
który gratulując autorom wszystkich prac,
wyraził uznanie za otwartość, zrozumienie
i przede wszystkim podjęcie tak trudnego
tematu jakim jest profilaktyka i propagowanie wiedzy o AIDS.
Podziękowania i gratulacje przekazano
również nauczycielom (opiekunom), którzy
przyczynili się do sukcesu swoich wychowanków.
Wyniki Konkursu:
I m. –	ZS nr 2 w Dukli: Joanna Piróg,
Erwin Kucharski, Gracjan Żarnowski,
II m. –	ZSP w Jaśliskach: Weronika Szałaj,
III m. –	MZS nr 4 w Krośnie: Monika Kozioł,ZuzannaPucuła,BartoszGrzebieniowski
Wyróżnienia:
ZS w Iwoniczu: Natalia Raś,
LO w Jedliczu: Oliwia Wojnar, Kamil
Sajdak, Mikołaj Czekański.
Ewa Bukowiecka

OGÓLNOPOLSKIE SUKCESY UCZNIÓW IWONICKIEGO „GASTRONOMIKA”

P

odczas gali finałowej Ogólnopolskiego Konkursu Barmańskiego MONIN CUP JUNIOR POLAND
2013, która odbyła się 6 grudnia 2013
w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie rywalizowało
26 uczniów ze szkół o kierunku gastronomicznym z całej Polski. Nasz powiat
reprezentował uczeń ZSGH w Iwoniczu-Zdroju, Paweł Śnieżek z klasy
3 Technikum w zawodzie kelner.
Paweł przygotował cocktail long drink
o nazwie „Sweet dream”. Cała kompozycja
tego drinka została bardzo wysoko oceniona. Jury przyznało uczniowi iwonickiego
„Gastronomika” zaszczytne III miejsce.
Ucznia do konkursu przygotowywały
nauczycielki przedmiotów zawodowych
Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju, panie Marta
Fejkiel i Irena Ząbkiewicz.
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W Poznaniu podczas XII Ogólnopolskiego Pokazu Regionalnych Stołów Wigilijnych –„Gwiazdka 2013” zaprezentowali się
uczniowie ZSGH, zajmując dwa pierwsze
miejsca. W tym roku do konkursu przystąpiło 20 zespołów z różnych stron Polski i zagranicy (Rosji, Ukrainy, Mołdawii, Białorusi).
Zadaniem uczestników konkursu było
przygotowanie tradycyjnych potraw wigilijnych i aranżacja stoiska regionalnego
ze stołem wigilijnym. Uczniowie ZSGH
zmontowali powierzchnię wystawową
przedstawiającą wnętrze izby chłopskiej
z charakterystycznymi dla naszego regionu elementami wyposażenia i wystroju,
a głównym jego elementem był stół wigilijny nakryty według tradycji i zwyczajów
w gminie Iwonicz-Zdrój.
W konkursie regionalnych potraw wigilijnych kucharze zaprezentowali 12 potraw
przygotowywanych według tradycyjnych
receptur. Komisja konkursowa wzruszona

oryginalnością stoiska oraz doskonałym
smakiem i różnorodnością potraw wysoko
oceniła profesjonalizm uczniów iwonickiego „Gastronomika”. Szkołę w zmaganiach
konkursowych reprezentowali: Michał Bąk,
Maciej Kandefer, Jakub Pernal z klasy III
technikum w zawodzie kucharz oraz Roksana Penar z klasy IV technikum w zawodzie
kelner-barman. Uczniowie pracowali pod
kierunkiem nauczycieli: Wioletty Aszklar,
Haliny Gazdy, Marty Szelc i Marty Fejkiel.
ZSGH Iwonicz-Zdrój
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CZTERECH PARTNERÓW, JEDEN PROJEKT

Od lewej: wiceprezydent Krosna Tomasz Soliński, starosta krośnieński Jan Juszczak, starosta jasielski Adam Kmiecik, zastępca burmitrza Jasła Leszek Znamirowski

P

owiat Jasielski wraz z partnerami – Powiatem Krośnieńskim,
Miastem Krosnem i Jasłem realizuje wspólny projekt pn.
„Dla spójności i dostępności – analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńskiego-jasielskiego” współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
2007-2013. Ten projekt ma stanowić podstawę do naszych dalszych
działań, ma być drogowskazem, który pokaże nam, co robić i jak robić, aby mieszkańcom powiatów jasielskiego i krośnieńskiego żyło się
lepiej – powiedział podczas konferencji, która odbyła się 9 grudnia
br. w Jaśle, starosta jasielski Adam Kmiecik.
Teraz szansę na pozyskanie dużych środków będą miały tylko duże
projekty łączące kilka powiatów – wyjaśniał starosta krośnieński Jan Juszczak. Zgodnie z nową perspektywą finansową na lata 2014-2020 tylko duże

„MALI LUBATOWIANIE” W BUDAPESZCIE

w

dniach od 29 listopada do 1 grudnia br. zespół „Mali
Lubatowianie” wraz z wiceprzewodniczącym Rady
Powiatu Krośnieńskiego Józefem Turkiem gościł
w Budapeszcie.
Delegacja wyjechała na Węgry w odpowiedzi na zaproszenie
od Samorządu Mniejszości Polskiej XVII Dzielnicy Budapesztu.
Podczas pobytu „Mali Lubatowianie” dwukrotnie dawali występ:
w Domu Kultury oraz w Szkole Podstawowej przy ulicy Diadal
prezentując nasz rodzimy folklor. Mieliśmy też okazję podziwiać
występy tamtejszych dzieci, zapoznać się z kulturą węgierską, a miłym zaskoczeniem był przygotowany przez młodzież ze szkoły Diadal pokaz tańców polskich. Cieszymy się bardzo, iż podczas pobytu
zwiedziliśmy Budapeszt, podziękowanie tutaj należy się Markowi
Olejnik, który był naszym przewodnikiem po tym pięknym mieście.
Atmosfera w Budapeszcie, przemiłe przyjęcie nas przez mieszkańców XII dzielnicy na długo pozostanie w naszych myślach. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do naszego wyjazdu.
Sabina Cichoń
„Mali Lubatowianie”

przedsięwzięcia będą mogły liczyć na dotację. Dlatego też
samorządy postanowiły wspólnie sięgać po środki unijne.
W ramach projektu zostaną przeprowadzone analizy, które
pokażą nam, w którym kierunku iść. Diagnoza ta jest podstawą do sięgania po większe środki. Dzisiaj rozwiązania
lokalne nie wystarczą, dzisiaj potrzebne są rozwiązania
dla regionu, dla kraju, a czasem też międzynarodowe. I my
chcemy sięgać po te duże rozwiązania – tłumaczył Starosta
Jasielski.
Kwintesencją naszej współpracy będzie Strategia Rozwoju Beskidu Niskiego, bo chcielibyśmy, żeby taki dokument
powstał. Chcielibyśmy rozwinąć walor turystyczny tego
regionu. Chcemy wypracować takie projekty, które będą
wsparciem dla rozwoju tego obszaru – dodał Tomasz Soliński, Zastępca Prezydenta Miasta Krosna.
Połączenie potencjału Miasta Krosna i Jasła, Powiatu
Krośnieńskiego i Jasielskiego przyniesie spodziewany efekt.
Stworzone zostaną dobre materiały, dokumenty, które pozwolą sięgać po duże środki w nowej perspektywie finansowej – podkreślał Leszek Znamirowski Zastępca Burmistrza
Miasta Jasła.
W ramach projektu zostanie opracowana analiza funkcjonalna obszaru krośnieńskiego-jasielskiego, koncepcja
programowo-przestrzenna, zintegrowany plan zagospodarowania przestrzennego, plan systemu transportu publicznego oraz plan działań w zakresie rozwoju rynku
pracy oraz dywersyfikacji gospodarczej. Na podstawie
przeprowadzonych analiz będzie możliwe przygotowanie
projektów, które pozwolą na absorpcję środków unijnych
z nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

