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57 ROCZNICA REWOLUCJI WĘGIERSKIEJ

Władze XVII dzielnicy Budapesztu z Burmistrzem
Levente Riz

N

a zaproszenie Burmistrza XVII
dzielnicy Budapesztu delegacja powiatu krośnieńskiego
w dniach 22-24 października 2013 r.
uczestniczyła w obchodach Dnia Republiki – święta narodowego Węgier.
Dzień Republiki jest świętem upamiętniającym wybuch powstania węgierskiego
w 1956 r. To właśnie 23 października tego
roku miała miejsce manifestacja buda-

Starosta Krośnieński Jan Juszczak i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego
Kazimierz Krężałek pod pomnikiem Ofiar Rewolucji

pesztańskich studentów wyrażająca poparcie dla polskich robotników w Poznaniu.
Z okazji 57 rocznicy tych wydarzeń delegacja naszego powiatu złożyła wieniec pod
pomnikiem Ofiar Rewolucji. Uczestniczyła
w uroczystym koncercie patriotycznym organizowanym przez samorząd XVII dzielnicy, podczas którego wręczono również
nagrody dla osób zasłużonych dla dzielnicy
oraz nadano honorowe obywatelstwo.

Ponadto przedstawiciele powiatu uczestniczyli w centralnych obchodach święta
narodowego na Placu Bohaterów w Budapeszcie. W trakcie uroczystości premier
Węgier Wiktor Orban w swoim poruszającym przemówieniu mówił m.in.: Wolność
to nie kwestia losu lecz wyboru, aktu woli.
Kto z własnej woli nie wybiera wolności, ten
kończy jako sługa.

dietetyka, wykonać pomiar ciśnienia tętniczego, glukozy we krwi oraz sprawdzić
BMI – wskaźnik masy ciała.
Podczas trwania akcji rozdano 5 ton
jabłek, które są symbolem zdrowia, przeprowadzono wiele konkursów z nagrodami,
które ufundowali organizatorzy.

Pytania konkursowe:
1. Na jakiej ulicy w Krośnie mieści się Centrum Medyczne
Specmed?
a. na ul. Paderewskiego 2
b. na ul. Grodzkiej 47a
c. na ul. Kisielewskiego 1 (Guzikówka)

Miejsce Piastowe

Z

apraszamy do konkursu wszystkich czytelników „Naszego Powiatu”.
Aby wziąć w nim udział wystarczy prawidłowo wypełnić zamieszczony kupon.
Rozwiązania należy nadsyłać wyłącznie
na kartkach pocztowych na adres:
Starostwo Powiatowe w Krośnie,
ul. Bieszczadzka 1, z dopiskiem „5 Ton
Zdrowia”, do dnia 10 listopada 2013 r.
Spośród prawidłowo wypełnionych kuponów wylosowane zostaną trzy. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe i talony uprawniające do bezpłatnych badań
profilaktycznych w Centrum Medycznym
SPECMED.

Ponad 600 osób skorzystało z bezpłatnych badań profilaktycznych, a blisko tysiąc z konsultacji medycznych podczas
jesiennej akcji „5 Ton Zdrowia”
Imprezę, której celem jest promocja i profilaktyka zdrowego stylu życia, zorganizowało Starostwo Powiatowe
w Krośnie i Centrum Medyczne SpecMed z Krosna.
Przez trzy dni w gminach Jedlicze, Miejsce Piastowe
i Rymanów, mieszkańcy powiatu krośnieńskiego mogli
skorzystać z komputerowego badania wzroku, porady
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Ewa Bukowiecka

KONKURS „5 TON ZDROWIA”

„5 TON ZDROWIA” – PODSUMOWANIE PROFILAKTYCZNEJ AKCJI
Jedlicze

Akcja cieszyła się ogromnym powodzeniem, co oznacza że mieszkańcy naszego
powiatu mają świadomość jak ważna jest
profilaktyka. Wsparli ją starosta krośnieński
Jan Juszczak, wicestarosta Andrzej Guzik
i dyrektor – etatowy członek Zarządu Powiatu Jan Pelczar.

Jest to druga edycja przedsięwzięcia,
którego ideą jest skłanianie przechodniów
do zatrzymania się i zwrócenia uwagi na
styl życia, sposób odżywiania i dbanie
o własne zdrowie poprzez m.in. regularne
badania w myśl zasady „lepiej zapobiegać
niż leczyć”.
– Powiat od kilku lat przyjął i realizuje Plan Edukacji Zdrowotnej „Życie mam
tylko jedno” poprzez takie formy działania
jak szkolenia, prelekcje i pokazy, które są
adresowane do różnych grup społecznych,
a których celem jest szeroko rozumiana
profilaktyka zdrowego stylu życia – przypomniał starosta Jan Juszczak. Cieszę się,
że akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem, widać że jest taka potrzeba, ku
pożytkowi mieszkańców naszego powiatu.
Jak zapewniają organizatorzy, akcja na
pewno będzie kontynuowana.

Serdecznie zapraszamy!
Rymanów

5 (36) IX/X 2013

2. Otwarcie Centrum Medycznego na ul. Grodzkiej 47a odbyło się:
a. w marcu 2013 r.
b. w lipcu 2013 r.
c. w styczniu 2013 r.
3. Na jakiej ulicy mieści się laboratorium analityczne Specmed:
a. na ul. Paderewskiego 4
b. na ul. Kisielewskiego 1
c. na ul. Grodzkiej 47a
KUPON KONKURSOWY
Pyt. 1 – odpowiedź a, b, c
Pyt. 2 – odpowiedź a, b, c
Pyt. 3 – odpowiedź a, b, c
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ĆWICZENIA OBRONY CYWILNEJ

dniach 25 i 26 września br.
przeprowadzono ćwiczenia
obrony cywilnej, których
tematem była „Koordynacja i kierowanie działaniami OC podczas prowadzenia akcji ratunkowych w przypadku
zagrożenia ludzi i środowiska naturalnego, wywołanymi siłami przyrody
i innymi katastrofami”.
W ćwiczeniach udział wzięli: wydzielone siły i środki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Komendy Miejskiej
Policji w Krośnie, Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie,
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska Delegatura w Jaśle, Gminne
Zespoły Zarządzania Kryzysowego w Korczynie i Krościenku Wyżnym, Powiatowy
Pluton Analiz Laboratoryjnych w Krośnie, Powiatowy Ośrodek Analizy Danych
i Alarmowania w Krośnie, Formacje Obrony Cywilnej szczebla gminnego
Celem działania było m.in. sprawdzenie
współdziałania powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego w czasie wystąpienia
zagrożeń, doskonalenie współdziałania
organów administracji samorządowej ze
służbami ratowniczymi działającymi na
terenie powiatu krośnieńskiego, sprawdzenie przygotowania sił OC przy wspieraniu
profesjonalnych służb ratowniczych.
Ćwiczenia realizowano dwuetapowo.
W pierwszym dniu przeprowadzona została
gra decyzyjna w Starostwie Powiatowym
w Krośnie. Do uczestników ćwiczeń przesłano informację o zagrożeniu. Następnie
Starosta Krośnieński Jan Juszczak – Szef
Obrony Cywilnej Powiatu, w formie de-

cyzji przedstawił harmonogram działań
przewidzianych do wykonania. W tej części
udział wzięli wszyscy uczestnicy, również
przedstawiciele gmin Korczyna i Krościenko Wyżne.
Drugi dzień poświęcony był działaniom
praktycznym służb ratowniczych w terenie.
Na obiektach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie przeprowadzona
została symulacja działań ratowniczych
przez wydzielone siły i środki Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
Komendy Miejskiej Policji w Krośnie,
Straży Miejskiej w Krośnie, Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego
w Krośnie.
Epizod obejmował wypadek drogowy
z udziałem samochodu przewożącego chlor
i rowerzysty. Jedna z beczek zawierająca

Zaproszeni goście przekazali na ręce dyrektora SPPR – życzenia i listy gratulacyjne.
Dyrektor SPPR lek. med. Andrzej Jurczak podkreślił, że pomimo trudności finansowych placówka funkcjonuje bez zarzutu
pod względem dbałości w ratowaniu życia
i zdrowia pacjentów.
Następnie zabrał głos wicestarosta krośnieński Andrzej Guzik, który złożył gratulacje i podziękowania wszystkim pracownikom
krośnieńskiego pogotowia za codzienny trud,
zapewnienie mieszkańcom naszego powiatu
bezpieczeństwa oraz pracę, której najwyższą
racją jest zdrowie i życie drugiego człowieka.
Życzył satysfakcji oraz wytrwałości z wykonywanych obowiązków, zapewniając jednocześnie o życzliwości ze strony samorządu.
Tradycją obchodów Dnia Państwowego
Ratownictwa Medycznego jest rozgrywany
po raz drugi – Turniej Halowej Piłki Nożnej – O Puchar Dyrektora SPPR w Krośnie.

niebezpieczną substancję zostaje uszkodzona, co może zagrozić uczniom w szkole.
W roli obserwatorów uczestniczyła młodzież, która miała okazję zapoznać się m.in.
z wyposażeniem karetki pogotowia, zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz sprzętem specjalistycznym
będącym na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KM PSP. Duże zainteresowanie wzbudziła także prezentacja
możliwości mobilnej stacji pomiarowej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska z Rzeszowa.
Podsumowując, należy stwierdzić, iż
przeprowadzone ćwiczenia spełniły swoją
rolę. Stawiane cele i założenia zostały osiągnięte, a uczestnicy wykazali odpowiednie
przygotowanie merytoryczne.
Ewa Bukowiecka

ŚWIĘTO RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

16.

10. 2013 r. Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie było organizatorem skromnych obchodów Dnia
Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Spotkanie odbyło się w hali sportowo-widowiskowej przy ul. Bursaki w Krośnie.
W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni
goście m.in. wicestarosta krośnieński Andrzej Guzik, przewodniczący Rady Społecz4

nej SPPR w Krośnie Jan Pelczar, zastępca
prezydenta Krosna Bronisław Baran, przedstawiciele Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie, służb mundurowych, zaprzyjaźnionych jednostek,
członkowie Rady Społecznej oraz wójtowie
i burmistrzowie gmin z terenu powiatu.
Na wstępie dyrektor SPPR w Krośnie
lek. med. Andrzej Jurczak przywitał zaproszonych gości.

W kilku słowach podkreślił znaczenie
Państwowego Ratownictwa Medycznego.
Podziękował za zaangażowanie w trudną
i odpowiedzialną pracę lekarzom, pielęgniarzom, ratownikom medycznym pracującym w systemie Ratownictwa Medycznego, a także personelowi administracji
i obsługi technicznej SPPR w Krośnie bez
udziału, którego nie byłoby możliwe sprawne funkcjonowanie placówki.

Zawodnicy poszczególnych drużyn – to
pracownicy ratownictwa medycznego.
W turnieju brało udział sześć drużyn
z Rzeszowa, Strzyżowa, Brzozowa, Jasła,
Leska, Krosna.

Na zakończenie spotkania dyrektor Andrzej Jurczak podziękował gościom za przybycie, pogratulował zwycięzcom, a wszystkim zawodnikom za sportową walkę.
Janina Janusz

W KRĘGU TRADYCJI I KULTURY W BESKIDZIE DUKIELSKIM

M

uzeum Historyczne-Pałac w Dukli 15 października br. rozpoczęło realizację projektu
„W kręgu tradycji i kultury w Beskidzie Dukielskim” współfinansowanego
przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi
krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Projekt „W kręgu tradycji i kultury w Beskidzie Dukielskim” przeszedł
w ramach II naboru projektów do Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/
Tradycyjnego/Ekologicznego „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach
Szwajcarskiego Programu Współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii
Europejskiej.

Głównym celem projektu jest zachowanie tradycji i przekazu ludowego dziedzictwa kulturalnego oraz wzbogacenie oferty
kulturalnej kierowanej do szerokiego grona
odbiorców. Projekt ma na celu aktywizację
twórców regionalnych przez propagowanie
ich działalności, przekaz tradycji i obyczajów młodym ludziom oraz integrację i budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców
Beskidu Dukielskiego.
W ramach projektu przewidziane są
warsztaty w 5 ścieżkach tematycznych
(zielarskich, plecionkarskich, pisania ikon,
ceramicznych oraz serowarskich) prowadzonych pod okiem doświadczonych instruktorów. W warsztatach wezmą udział
dzieci i młodzież ze szkół z gminy Dukla.
Ważnym elementem projektu będzie
zorganizowanie wystawy prac osób bio-

rących udział w warsztatach, jak również
twórców działających w Beskidzie Dukielskim. Otwarcie wystawy połączone będzie
z kiermaszem regionalnych produktów spożywczych i rękodzieła artystycznego oraz
występami zespołów regionalnych.
Dotacja z Funduszu Promocji Produktu
Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego
– JST – 6416,32 zł, przy udziale własnym
beneficjenta – 1132,29 zł.
Termin zakończenia projektu planowany
jest na czerwiec 2014 roku.
Dane beneficjenta:
Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli
ul. Trakt Węgierski 5
38-450 Dukla
www.muzeumdukla.pl
muzeum@dukla.pl

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

5

Nasz Powiat

Nasz Powiat

GENERALNY REMONT DROGI TYLAWA – ZYNDRANOWA
SMAKI POGRANICZA
W dniu 20 września br. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Dukli odbyła się konferencja inaugurująca projekt pn. „Smaki pogranicza. Polsko-słowacka wymiana doświadczeń w dziedzinie turystyki kulinarno-krajoznawczej”, realizowany przez Powiat Krośnieński
w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego w Świdniku.
W spotkaniu uczestniczyli starosta krośnieński Jan Juszczak, wicestarosta Andrzej Guzik, prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej
„Beskid Niski” Stanisław Roman, stronę słowacką reprezentował prezes Agencji Rozwoju Regionalnego Miron Mikita.
Konferencję oficjalnie otworzył starosta Jan Juszczak, witając przybyłych gości podkreślił, iż realizacja projektu posłuży zacieśnianiu
współpracy i wymianie doświadczeń pomiędzy społecznościami polsko-słowackiego pogranicza.
Następnie koordynator projektu Jolanta Bondaronek omówiła najważniejsze założenia oraz działania jakie będą realizowane w ramach
projektu. Głównym punktem posiedzenia były prelekcje z zakresu turystyki kulinarnej oraz promocji produktów i potraw regionalnych
pogranicza polsko-słowackiego, które wygłosili Stanisław Roman i Miron Mikita.
Konferencję zakończyła wspólna dyskusja poświęcona współpracy międzynarodowej na poziomie regionów w dziedzinie turystyki,
kultury, tradycji kulinarnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

ZS W IWONICZU – SZKOŁA NA MEDAL

Z

bigniew Suchodolski, nauczyciel w Zespole Szkół w Iwoniczu,
znalazł się w gronie trzynastu najlepszych pedagogów nominowanych do tytułu „Nauczyciel Roku”.
Ministerstwo Edukacji Narodowej i „Głos Nauczycielski” od 12 lat organizują konkurs, którego celem jest wybór najlepszych nauczycieli w Polsce, ludzi
z pasją, przewodników w nauce życia,zaangażowanych w swoją pracę, którą
traktują jak misję.
Jury, spośród ponad stu nadesłanych zgłoszeń wybrało trzynastu finalistów,
wśród których są osoby nominowane, wyróżnione i zwycięzca.
Tegoroczna uroczysta gala odbyła się 14 października, w dniu Komisji
Edukacji Narodowej, na Zamku Królewskim w Warszawie. Na uroczystości
obecni byli także dyrektor ZS w Iwoniczu Zbigniew Noga – Krzyżanowski
i była dyrektor tej szkoły Ewa Rysz, bowiem nominacja to także wyróżnienie
dla szkół, w których Zbigniew Suchodolski uczy przedmiotów ekonomicznych
i przedsiębiorczości. Zarówno ZS w Iwoniczu jak i II LO w Krośnie otrzymały
z tej okazji wyróżnienia i certyfikaty „Szkoła na medal”.
Dyplomy wręczała Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas, a galę
prowadziła aktorka Olga Bończyk.
Jak podkreśla wyróżniony nauczyciel – nominacja jest dla niego ogromnym sukcesem, który motywuje do dalszej pracy i nowych wyzwań. A tych
w życiu Zbigniewa Suchodolskiego nie brakuje. Pracę w szkolnictwie rozpoczął
w 1986 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Krośnie-Suchodole. Od 1996 r. do
chwili obecnej związany jest z ZS w Iwoniczu. Razem z dyrekcją i uczniami,
w porozumieniu z Zespołem Parków Krajobrazowych w Krośnie opracował
ścieżkę przyrodniczo-historyczną „Dwernik – Ortyt – Chmiel” w Bieszczadach.
Jest współautorem programów nauczania do Technikum Rolniczego. W szkole
zajmuje się wolontariatem i preorientacją zawodową organizując dla uczniów
wyjazdy m.in na wyższe uczelnie do Krakowa i Lublina. W obydwu szkołach,
w których uczy miał 23 olimpijczyków na etapie okręgowym i centralnym. Jest
członkiem Zarządu Koła Hospicyjno-Charytatywnego w Krośnie i pasjonatem
historii, autorem licznych publikacji na temat genealogii rodu Suchodolskich.
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Z

akończył się bardzo ważny dla
mieszkańców Tylawy, Zyndranowej
i miłośników Beskidu Niskiego generalny remont drogi powiatowej nr 1997R.

20 września br. w obecności starosty
krośnieńskiego Jana Juszczaka, dyrektora
– etatowego członka Zarządu Powiatu Jana
Pelczara, dyrektora Wydziału Środowiska
i Rolnictwa PUW w Rzeszowie Rafała Kumek, sekretarza Nadleśnictwa Dukla Ludwika Krakowieckiego oraz przedstawicieli
wykonawcy i mieszkańców wsi, odbył się
techniczny odbiór drogi.
Od wielu lat czyniono starania o przebudowę jedynej, utwardzonej drogi, prowa-

dzącej do wsi Zyndranowa, chętnie odwiedzanej przez turystów, gdzie wciąż żywe są
tradycje łemkowskie. Zadanie realizowane
było w dwóch etapach.
Etap I obejmował przebudowę drogi
na trzech odcinkach o łącznej długości
3755 mb. W ramach przeprowadzonych
robót wykonano: ścięcie i uzupełnienie
poboczy, odmulenie rowów, naprawę przełomów drogowych, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej. Koszt
zadania wyniósł ponad 1 mln 253 tys. zł.
Inwestycja dofinansowana z Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji w ramach usuwania skutków powodzi.

Etap II zrealizowano przy wsparciu finansowemu Nadleśnictwa Dukla. Zakres
prac obejmował wykonanie odbudowy nawierzchni na dwóch odcinkach o długości
1410 mb oraz ścięcie i uzupełnienie poboczy. Wartość zadania zamknęła się w kwocie 233 350 zł.
W imieniu lokalnej społeczności za przeprowadzoną inwestycję na ręce starosty Jana Juszczaka podziękowania przekazał sołtys wsi Bronisław Dubis oraz Teodor Gocz,
właściciel Muzeum Kultury Łemkowskiej
w Zyndranowej.

PRZEBUDOWA DRÓG W GMINIE CHORKÓWKA

Bóbrka

P

owiat Krośnieński zakończył przebudowę dwóch odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Chorkówka.

Od lewej Zbigniew Suchodolski i dyr. ZS Zbigniew Noga-Krzyżanowski

Pierwsza inwestycja obejmowała wykonanie 560 mb w miejscowości Faliszówka,
w ciągu drogi nr 1950R Chlebna – Kopytowa – Faliszówka. W ramach zadania
wykonano: ścięcie i uzupełnienie poboczy,
nawierzchnię z mieszanek mineralno-asfaltowych i roboty wykończeniowe. Koszt
robót wyniósł ponad 231 tys. zł (brutto).
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Faliszówka

Kolejny odcinek przebudowano w Bóbrce w ciągu drogi nr 1955R Niżna Łąka
– Bóbrka, na długości 400 mb. Prace obejmowały ścięcie i uzupełnienie poboczy,
regulację pionową studzienek oraz wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno
– asfaltowych. Wartość zadania wyniosła
ponad 130 tys. zł (brutto).
Odbiór techniczny odbył się 15 października w obecności Komisji w składzie: Marek

Pepera – inspektor nadzoru inwestorskiego,
Janusz Zajdel z Biura Rozwoju Inwestycji
i Zamówień Publicznych oraz zastępcy
wójta gminy Chorkówka Dariusza Batora
i przedstawicieli wykonawcy, którym był
Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie.
Powiat Krośnieński otrzymał wsparcie
finansowe gminy Chorkówka, która partycypowała w kosztach obydwu inwestycji.
Ewa Bukowiecka
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POWIATOWY DZIEŃ SPORTU

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Starosta Krośnieński Jan Juszczak nagrodził wyróżniających się nauczycieli za szczególne osiągnięcia
w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w roku szkolnym 2012/2013 oraz wręczył stypendia wyróżniającym się uczniom

ŚWIĘTO KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
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W

roczyste spotkanie odbyło się 10 października w Zespole Szkół im. rot.
W. Pileckiego w Iwoniczu z udziałem
zaproszonych gości, nauczycieli i uczniów.

U

Zespole Szkół w Iwoniczu,
10 października, spotkali się
przedstawiciele władz powiatu krośnieńskiego, samorządów gminnych,
radni, członkowie Wojewódzkiego i Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego,
dyrektorzy szkół, nauczyciele i młodzież na
„Sportowym podsumowaniu roku szkolnego
2012/2013”.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem ślubowania przez nauczycieli, którzy uzyskali
stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. Akty nadania otrzymali:
Agata Stachoń-Zygmunt z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie, Bożena
Zajdel z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Miejscu Piastowym, Renata Wojnowska-Rygiel, Ewa Oberc i ks. Andrzej Chmura z ZSGH w Iwoniczu-Zdroju oraz Roman
Krawczyk z Zespołu Szkół w Jedliczu.
W podziękowaniu za codzienny trud, wysiłek i poświęcenie starosta Jan Juszczak przyznaje nagrody nauczycielom i pedagogom.
W tym roku uhonorowano 11 osób ze szkół
i placówek oświatowych dla których organem
prowadzącym jest Powiat Krośnieński. Listy
gratulacyjne, wyróżnienia i kwiaty nauczycielom wręczali starosta Jan Juszczak i przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Krężałek.
Święto Edukacji jest doskonałą okazją,
by uhonorować najlepszych uczniów, którzy
wykazują się wysokimi wynikami w nauce,
na olimpiadach, konkursach, turniejach lub
osiągnięciami sportowymi. Stypendia w roku
szkolnym 2012/2013 (II półrocze) otrzymało
56 uczniów. Listy gratulacyjne zdolnej młodzieży wręczyli członkowie Zarządu Powiatu:
dyrektor Jan Pelczar, Stanisław Kenar i Marian Pelczar.
Z uznaniem i wdzięcznością o pracy nauczycieli mówił gospodarz spotkania starosta
Jan Juszczak, podkreślając, że w tak podniosłym dniu należy się cieszyć, bo jest ku temu
powód do radości.
Nagrodzeni nauczyciele: Ewa Ciuła (ZSGH w Iwoniczu-Zdroju), Barbara Doskocz
(DWDz w Rymanowie Zdroju), Lidia Jakieła
(ZSGH w Iwoniczu-Zdroju), Piotr Jakubowicz (ZS w Iwoniczu), Roman Krawczyk (ZS
w Jedliczu), Ewa Machowska (LO w Jedliczu),
Anna Nawracaj (PPP w Miejscu Piastowym),
Iwona Pytel (LO w Jedliczu), Agata Stachoń-Zygmunt (PPP Nr 1 w Krośnie), Marzena
Węgrzyn (ZS przy OSiW OHP w Iwoniczu),
Bożena Zajdel (ZS w Iwoniczu).

Kolejny rok, który należy uznać za udany
dla sportu szkolnego. – Udało się zrealizować
cały kalendarz zawodów sportowych, odnosząc wiele sukcesów na arenie województwa.
Było to możliwe dzięki zrozumieniu i wsparciu finansowemu władz powiatu – podkreślił
Tomasz Staroń, wiceprzewodniczący PSZS.
Łącznie odbyło się 44 zawody, w których
uczestniczyło około 2000 dzieci i młodzieży. Podsumowując wyniki sportowe powiat
krośnieński uplasował się na czołowych miejscach w województwie. W Igrzyskach Młodzieży zajmując 5 miejsce, w Gimnazjadzie
3 i Licealiadzie 11 miejsce na 25 sklasyfikowanych powiatów.
Miejsce I – ZS Iwonicz
Największe sukcesy uzyskane przez uczniów
ZS w Iwoniczu to:
– brązowy medal sztafety dziewcząt w biegu
rozstawnym 4x100 m
– IV miejsce Mirosława Pabisza w IBP (1500 m)
– V miejsce w tenisie stołowym chłopców
Miejsce II – MZSP Miejsce Piastowe
Największe osiągnięcia tej szkoły to brązowy
medal w unihokeju dziewcząt oraz V miejsce
Konrada Dziedzica w IBP (bieg 1500 m).
Miejsce III – ZSGH Iwonicz-Zdrój
Szkoła reprezentowała powiat w tenisie stołowym oraz w szachach drużynowych.
Miejsce I – Gimnazjum Lubatowa
Szkoła również specjalizuje się w narciarstwie
biegowym wynikiem czego były dwa srebrne medale zdobyte przez drużynę dziewcząt
i chłopców.
Miejsce II – Gimnazjum Krościenko Wyżne
Szkoła reprezentowała powiat w unihokeju,
badmintonie oraz tenisie stołowym. Właśnie
w tej ostatniej dyscyplinie osiągnęła największe sukcesy.
Miejsce II – Gimnazjum Jedlicze
Szkoła specjalizuje się w narciarstwie biegowym. Największe sukcesy związane są właśnie z tą dyscypliną. Mianowicie: brązowy
medal w narciarstwie biegowym dziewcząt
oraz IV miejsce w narciarstwie biegowym
chłopców.

Ewa Bukowiecka

Minaowani nauczyciele

Nauczyciele uhonorowani Nagrodą Starosty

Stypendyści

Wykaz uczniów którzy otrzymali stypendium powiatowe:
ZS Jedlicze: Beata Borek, Paulina Cichoń
LO Jedlicze: Anna Krzysztyniak, Anna Pikuła, Marlena Szerląg, Katarzyna Trznadel, Aleksander
Winiarski
ZS Iwonicz: Sabina Dąbek, Iwona Józefczyk, Kinga Kinel, Aneta Kleczyńska, Ewelina
Machowska, Bartłomiej Mehal, Mirosław Pabisz, Agnieszka Sowula, Marcin Śliwa,
Agnieszka Torba, Karolina Wazowicz
ZSGH Iwonicz-Zdrój: Dominika Baran, Magdalena Baran, Michał Bąk, Agata Biedroń,
Joanna Bober, Kinga Borek, Anna Borkowska, Zofia Brzana, Marlena Chłap, Justyna Duda,
Marzena Flejma, Kinga Gazda, Bogumiła Herbut, Aneta Hunia, Maciej Kandefer, Małgorzata
Kliczykowska, Szymon Kołodka, Agnieszka Krężałek, Karolina Krygowska, Ewelina Kwolek,
Klaudia Lorens, Elżbieta Mazur, Natalia Niedziela, Wojciech Olszewski, Łukasz Pawlik, Barbara
Pelczar, Roksana Penar, Norbert Pojnar, Eunika Polowiec, Anna Rozum, Alicja Rygiel, Tomasz
Szajna, Agnieszka Szałankiewicz, Katarzyna Śnieżek, Marek Tomoń, Piotr Tomoń, Jakub Turek,
Gabriela Zima
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Szkoły ponadgminazjalne

Gimnazja

Szkoły podstawowe

Miejsce I – SP Posada Górna
Szkoła reprezentowała powiat:
– w badmintonie
– koszykówce
– narciarstwie biegowym oraz konkursie
„Baw się z nami”

Największe sukcesy tej szkoły to:
– srebrny medal w konkursie „Baw się z nami”
– IV miejsce w koszykówce dziewcząt
Miejsce II – SP Jedlicze
Szkoła reprezentowała powiat:
– w indywidualnych biegach przełajowych
– w trójboju lekkoatletycznym oraz narciarstwie biegowym.
Miejsce III – SP Lubatowa
Szkoła reprezentowała powiat:
– w trójboju lekkoatletycznym
– w sztafetowych biegach przełajowych
– w czwórboju lekkoatletycznym oraz narciarstwie biegowym.

Podczas uroczystego podsumowania wyróżniono najlepsze szkoły z terenu powiatu.
Dzięki postawie uczniów, którzy godnie reprezentowali swoje środowiska i zaangażowaniu nauczycieli, powiat zajął wysokie lokaty
na szczeblu wojewódzkim.
Wpływ na taką pozycję miały również wyniki uzyskiwane przez uczniów innych szkół
z terenu powiatu.
Spotkania z okazji Powiatowego Dnia
Sportu stały się tradycją i na pewno będą
kontynuowane. Jest to doskonała okazja by
wyróżnić najlepsze szkoły, które propagują
wśród młodzieży sportowy tryb życia.
Nagrody wraz z gratulacjami zwycięzcom
wręczali, przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Krężałek, starosta krośnieński Jan Juszczak, członkowie Zarządu Powiatu: dyrektor
Jan Pelczar i Stanisław Kenar.
Ewa Bukowiecka
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IV Powiatowe obchody Dnia Papieskiego odbyły się w dniu 20 października 2013 r. w Kopytowej

DZIEŃ PAPIESKI

O

rganizatorami uroczystości było Starostwo Powiatowe w Krośnie, Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce, Parafia
pw. Św. Maksymiliana Kolbego oraz
Zespół Szkół Publicznych w Kopytowej.
Dzień Papieski rozpoczęła msza św.
w kościele parafialnym, podczas której homilię wygłosił ks. dr Bronisław Wyczawski.
Po zakończonej eucharystii w ZSP
im. bł. Jana Pawła II odbyła się część artystyczna, którą rozpoczęli uczniowie szkoły
prezentując wzruszający montaż słowno-muzyczny. Następnie przed publicznością wystąpili najmłodsi artyści z Zespołu
„Niespodzianka”, działającego przy Forum
Inicjatyw Społecznych w Zręcinie. Najpiękniejsze pieśni poświęcone pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II wykonał Zespół
Śpiewaczy „Jutrzenka”z Kopytowej.
W uroczystości wzięli udział księża koncelebrujący mszę świętą, parlamentarzyści:
senator RP Alicja Zając, posłowie Piotr Babinetz i Bogdan Rzońca, przewodniczący
Rady Powiatu Andrzej Krężałek, wicestarosta Andrzej Guzik, urzędujący członek
Zarządu Powiatu Jan Pelczar, władze samorządowe Gminy Chorkówka na czele
z wójtem Andrzejem Konieckim, radni powiatowi, gminni, dyrektorzy szkół, ośrodków kultury, przedstawiciele stowarzyszeń
i organizacji pozarządowych oraz młodzież.
Obchodom towarzyszyła wystawa,
przygotowana przez ks. dr Bronisława
Wyczawskiego, na której podziwiać można było szaty, fotel, zastawę, fotografie pochodzące z wizyty Ojca Świętego na ziemi
krośnieńskiej w 1997 r. oraz rysunki dzieci
z ZSP w Kopytowej przedstawiające naszego papieża. Prezentację multimedialną,
przypinającą życiorys Jana Pawła II, zaprezentował ks. Andrzej Wójcik.
Uroczystość Dnia Papieskiego poprzedził
konkurs literacki adresowany do młodzieży
gimnazjalnej i szkół ponadgimnazjalnych
z terenu powiatu krośnieńskiego. Tradycyjnie na spotkaniu nie mogło zabraknąć
kremówek, którymi poczęstowano gości
i uczestników imprezy. Na zakończenie
spotkania głos zabrał wicestarosta Andrzej
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Laureaci konkursu literackiego z organizatorami

Kategoria gimnazja

Kategoria szkoły ponadgimnazjalne

Guzik, który podziękował za udział i współorganizację uroczystości.
Uroczystość była okazją do ogłoszenia
wyników i wręczenia nagród zwycięzcom
konkursu.

Laureaci konkursu literackiego
kat. gimnazja:
I m. – Emilia Chmiel – Posada Górna,
II m. – Agata Trznadel – Korczyna,
III m. – Weronika Szałaj – Jaśliska,

Wyróżnienia: Justyna Kozioł – Targowiska,
Katarzyna Kołodziej i Kamil Zajdel – Miejsce Piastowe, Aleksandra Śliwka – Posada
Górna.
kat. szkoły ponadgimnazjalne:
I m. –	Klaudia Swatek – ZSGH Iwonicz-Zdrój,
II m. – Maria Machowska – ZS Iwonicz,
III m. –	Mikołaj Kozioł – ZSGH Iwonicz-Zdrój.

POWSTAŃCZE LOSY LEOPOLDA SUCHODOLSKIEGO

P

owstanie styczniowe, które wybuchło 22 stycznia 1863 r., było
zbrojną demonstracją przeciwko
polityce Imperium Rosyjskiego. W lutym
1863 r. ochotnicy z Podkarpacia ruszyli na pomoc powstańcom do Królestwa
Polskiego. Według szacunkowych danych, liczba powstańców z tzw. obwodu sanockiego i jasielskiego wynosiła
ok. 300 osób. Do walki przystępowali
najczęściej młodzi mężczyźni.
Początkiem czerwca 1863 r. ok. 20 ochotników – w tym również mój pradziadek
Leopold Suchodolski – zebrało się na szkoleniach w folwarku Rylskich w Bieczu.
Trudno jest wyrazić słowami smutek i zatroskanie rodziny młodego ochotnika, który
w wieku 18 lat podjął decyzję, że będzie
walczył na śmierć i życie.
W ten sposób Leopold opisuje bitwę pod
Komorowem, która odbyła się 20 czerwca 1863 r.
Wraz z 4 innymi powstańcami, zaczął
uciekać przed zbliżającymi się żołnierzami
rosyjskimi. W panice biegł na oślep przez
las w kierunku innych grup powstańczych,
gdyż dragoni już ich doganiali. To dramatyczne zdarzenie tak opisuje w swoim pamiętniku Nie mam gdzie uciekać, wpadłem
do rowu wychodzącego ze stawu, zdając się
na pewną śmierć. Czekam w śmiertelnej
trwodze na uderzenie i na koniec, nic łatwiejszego, jak dzidą pchnąć i już po mnie.
Leżę więc i czekam, a chwilę wiekami się
zdają. Istny cud. Czy Moskali oślepiło, że
mnie nie widzieli, czy myśleli żem ranny,
nic mi nie mówili, ani się mnie nie tknęli.
Była w tym ręka Boga. Na brzuchu wśród
kul i ognia między jedną, a drugą stroną
przeczołgałem się do swoich. Cudownie
więc byłem ocalony.
Po powrocie z powstania Leopold chorował przez 6 tygodni. Będąc u wujka Truszkowskiego w Brzozowie, dowiedział się,
że jego ojciec Sylwester, wujek Krajewski
oraz stryj (brat ojca) Zygmunt Suchodolski
również brali udział, w powstaniu styczniowym. Należy dodać, że drugi stryj Leopolda, Feliks Suchodolski, także walczył
w powstaniu styczniowym.

Leopold Suchodolski wraz z żoną i dziećmi

Leopold Suchodolski 1845-1921

Leopold Suchodolski, gdy doszedł do siebie, ponownie zaczął myśleć o wstąpieniu
do powstania. Jako doświadczony powstaniec, robił rekrutację w okolicach Brzozowa i Sanoka. W pamiętniku zanotował,
że zwerbował ok. 20 ochotników. Drugie
odejście z domu było bardzo bolesne dla
całej rodziny. Jak wspomina, w październikowy dzień wszyscy zgromadzili się u wuja w Brzozowie, na pożegnalnym obiedzie
i kolacji. Rano na drogę otrzymał pistolet,
dwa medaliki z Matką Boską Częstochowską i prowiant.
Po 10 dniach, umundurowani i uzbrojeni, w liczbie ok. 200 osób, pod dowództwem
kapitana Niemiry, przeprawili się promem
na drugą stronę Sanu. Walki były głównie
skoncentrowane na terenie woj. lubelskiego. W jednej z potyczek zabito furiera (podoficer ds. gosp. w kompanii; odpowiednik
kadeta). Dowódca stanowisko to powierzył
młodemu Leopoldowi. Został więc podoficerem i jako furier miał pod sobą kilka furgonów (furmanki z bronią i prowiantem dla
wojska). Od tego momentu L. Suchodolski

należał do sztabu i zasiadał razem z oficerami, wspólnie planując dalszy przebieg walk.
W pamiętniku powstańca znajduje się
dość dokładny opis pewnego zdarzenia,
które miało miejsce 6 stycznia 1864 r. Rano,
w wigilię Trzech Króli, rozpoczęła się bitwa
pod Uścimowem (pow. Lubartów). Dowodzący polskimi oddziałami major Ejtminowicz rozkazał, aby na prawym skrzydle
stanęła kawaleria, a na lewym powstańcy
w liczbie 50 osób. Oddział liczący 300 osób
(wśród nich Leopold) zajął pozycję w środku. Rozgorzała bitwa na śmierć i życie. Pod
naporem przeważających sił rosyjskich, zostali okrążeni przez piechotę oraz dragonów, który zmusił ich do poddania się.
Na kartach pamiętnika opisana jest również bohaterska śmierć dowódcy. W tej bitwie zginęło wielu powstańców, sześciu
wzięto do niewoli w tym zaledwie dziewiętnastoletniego Leopolda Suchodolskiego. Na pamiątkę tamtych wydarzeń mieszkańcy Uścimowa w 1934 r., w 70 rocznicę
bitwy, wystawili pomnik bohaterskim powstańcom.
Z. Suchodolski, prawnuk Leopolda
nauczyciel ZS w Iwoniczu

(Artykuł w całości dostępny na stronie Starostwa Powiatowego w Krośnie www.powiat.krosno.pl)
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POWIATOWE BIEGANIE W IWONICZU!
P
MANEWRY NA POLIGONIE W NOWEJ DĘBIE

W

dniach od 7 do 11 października
2013 r. uczniowie LO im. Marii Konopnickiej w Jedliczu
z klas o profilu wojskowym uczestniczyli
w zajęciach poligonowych zorganizowanych przy współpracy szkoły z jednostką wojskową w Nowej Dębie. Opiekę od
strony dydaktyczno-wojskowej sprawował Andrzej Cynarski, a wspomagały
go Marta Górka oraz Ewa Machowska

LICEALIADA
Podczas pobytu na poligonie młodzież
brała udział w różnorodnych zajęciach, zarówno sprawnościowych jak i związanych
z działaniami żołnierzy w sytuacjach bojowych. W ramach zajęć uczniowie między
innymi zapoznali się z budową i działaniem
etatowej broni będącej na wyposażeniu drużyny drużyny (Beryl, PM-98, PK, Kbkak),
nauczyli posługiwać się indywidualnymi

środkami ochrony przed skażeniami oraz
prowadzili działania sapersko-minerskie.
Pomimo bardzo intensywnie wypełnionego czasu od pobudki do cap sztyku znalazł się również czas na integrację zespołu,
a ostatni wieczór przy ognisku pozwolił
z dystansem i humorem spojrzeć na minione dni pełne trudu, zakwasów, smaku piachu
w ustach, zmęczenia i codziennego wysiłku.
LO Jedlicze

JESIENNY RAJD DUKIELSKI

Dziewczęta – rocznik 1994 i młodsze
1. Wazowicz Karolina
2. Smolik Katarzyna
3. Moskal Karolina
4. Biedroń Ewelina

ZS Iwonicz
LO Jedlicze
ZSGH Iwonicz Zdrój
MZSP Miejsce Piastowe

Chłopcy – rocznik 1994 i młodsi
1. Pabisz Mirosław
ZS Iwonicz
2. Dziedzic Konrad
MZSP Miejsce Piastowe
3. Gniady Patryk ZS Iwonicz
4. Ekiert Konrad MZSP Miejsce Piastowe
Szczegółowe wyniki można znaleźć na stronie ZS
w Iwoniczu: www.zs.iwonicz.pl
Tomasz Staroń

W

mroźny poranek 4. 10. 2013 r młodzież szkół
średnich powiatu krośnieńskiego wyruszyła na trasę III Jesiennego Rajdu Dukielskiego tradycyjnie organizowanego przez LO Jedlicze
i ZS W Jedliczu. W tegorocznym rajdzie uczestniczyło
około 100 osób.
Trasa wiodła z Barwinka, Pasmem Granicznym do Huty Polańskiej. Po krótkiej prezentacji szkół w Barwinku,
grupa wyruszyła na Pasmo Graniczne. Szlak wiódł krętym falującym grzbietem, do najwyższego szczytu Baranie (754 m n.p.m.). Dzięki wybudowanej tu wieży widokowej, jest to jeden z najlepszych punktów widokowych
w Beskidach. Można stąd podziwiać przepiękne beskidzkie
krajobrazy, a przy dobrej pogodzie Tatry. Kolejny etap to
zejście do Huty Polańskiej, nieistniejącej już miejscowości,
w której dawnej istniała huta szkła.
W trakcie rajdu przeprowadzono tradycyjne konkursy z wiedzy krajoznawczo-turystycznej i ekologii. Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani cennymi nagrodami:
sprzętem turystycznym i publikacjami krajoznawczymi.
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owiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe odbyły się 27.09.2013 r. na trasie biegowej przy
Zespole Szkół w Iwoniczu.
Zawody przeprowadzone w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady oraz Licealiady były eliminacją
do finału wojewódzkiego w Kolbuszowej. Łącznie odbyło
się 10 biegów, w których uczestniczyło 367 zawodników
i zawodniczek. Z każdego biegu do finału wojewódzkiego awansowało po czterech najlepszych zawodników
i zawodniczek.
Bardzo dobrze zaprezentowali się uczniowie naszej
szkoły.
Na zakończenie zawodów pamiątkowe dyplomy oraz
medale wręczył dyrektor Zespołu Szkół w Iwoniczu mgr
inż. Zbigniew Noga-Krzyżanowski.

Zaproszenie na Międzynarodowy Rodzinny Turniej Niepodległości w Piłce Siatkowej

J

Sprzęt turystyczny ufundowało Starostwo Powiatowe w Krośnie, które
corocznie wspiera nasze imprezy w ramach Planu Edukacji Zdrowotnej
w Powiecie Krośnieńskim „Życie mam tylko jedno”.
Serdecznie dziękujemy Panu Staroście Janowi Juszczakowi. Dziękujemy również Wydawnictwu Ruthenus za publikacje krajoznawcze.
Dzięki wielkiemu sercu ludzi dobrej woli możliwa jest realizacja naszych
marzeń i celów.

uż po raz czternasty w Wojaszówce (powiat krośnieński) i Niepli
(gmina Jasło) odbedzie się turniej,
którego organizatorem jest Towarzystwo Sportowe Pro-Familia.
Impreza zorganizowana zostanie 24 listopada 2013 r.
Głównym celem turnieju jest:
– p opularyzacja piłki siatkowej jako
aktywnej formy spędzania wolnego
czasu wśród rodzin,
– integracja dzieci, młodzieży i rodzin
z woj. podkarpackiego zamieszkują-

Matylda Drzymała
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cych tereny przygraniczne południowo-wschodniej Polski z rodzinami,
młodzieżą Słowacji, Ukrainy, Węgier,
– promocja aktywnego stylu życia wśród
wszystkich grup społecznych jako skutecznej formy profilaktyki zdrowotnej
i przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez optymalną organizację
czasu wolnego.
– współpraca transgraniczna w ramach
rozwoju dobrosąsiedzkich stosunków
w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

Informacje o Turnieju:
www.pro-familia.net
Zapisy drużyn do turnieju prosimy zgłaszać najpóźniej do 22. 11. 2013 r.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe, pozostałe drużyny uczestniczące w turnieju otrzymają nagrody pocieszenia.
Kontakt pod numerem:13 43 850 95
kom. 511 496 054
Jerzy Kaleta
Prezes Towarzystwa
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KALENDARZ IMPREZ

grudzień –	Gminny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych w Rymanowie

LISTOPAD-GRUDZIEŃ

grudzień –	Gminny Konkurs Plastyczny „Moje Boże Narodzenie”
w Rymanowie

Kultura
listopad
8.11
–	Obchody Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Iwoniczu-Zdroju
10.11
– Święto Niepodległości w Gminie Chorkówka
10.11
–	Święto Niepodległości w Gminie Miejsce Piastowe
10.11
– Święto Niepodległości w Zręcinie
10.11
–	Koncert pieśni patriotycznych w Krościenku Wyżnym
11.11
–	Powiatowe Obchody Święta Niepodległości w Miejscu
Piastowym
11.11
– Święto Niepodległości w Gminie Wojaszówka
11.11
–	Wspólne Śpiewanie Pieśni Patriotycznych w Dukli
11.11
– Święto Niepodległości w Gminie Iwonicz-Zdrój
11.11
– Święto Niepodległości w Gminie Rymanów
11.11
– Święto Niepodległości w Gminie Jedlicze
15.11
–	VI Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej w Dukli
20.11
–	MINI-ART – XX Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych w Miejscu Piastowym
23.11
– „Andrzejki” w Bóbrce
23.11
– Gminny Konkurs Plastyczny w Iwoniczu
27.11
– Wieczór Andrzejkowy w Chorkówce
28.11
–	VI Gminny Konkurs Humoru i Satyry „Pleciugi” w Iwoniczu-Zdroju
listopad – Święto Niepodległości w Gminie Korczyna
listopad –	Biesiada Andrzejkowa KGW w Gminie Wojaszówka
Konkurs
listopad –	Konkurs „Literatura i dzieci” – eliminacje gminne i rejonowe w Rymanowie
listopad –	Podkarpacki Konkurs Poezji Religijnej–eliminacje rejonowe w Rymanowie
listopad – Koncert Andrzejkowy w Jedliczu
listopad –	Przegląd Filmów Dziecięcych „O uśmiech i radość Dziecka” w Rymanowie
listopad –	Wystawa i koncert z okazji 95 rocznicy Odzyskania
przez Polskę Niepodległości w Muzeum – Pałac w Dukli
grudzień
6.12
–	„Mikołajki” – Podaruj Dzieciom Radość w Dukli
7.12
– Spotkanie z Mikołajem w Chorkówce
12-18
–	Konkurs świąteczny na najpiękniejszą szopkę i stroik
w Dukli
12.12
–	Mikołajkowy Festiwal Piosenki „Droga do Gwiazd”
w Chorkówce
14.12
– Wigilia w Iwoniczu
15.12
–	VI Kiermasz Świąteczny „W oczekiwaniu na Boże Narodzenie” w Iwoniczu – Zdroju
21.12
– Spotkanie Wigilijne w Gminie Chorkówka
22.12
– Koncert Bożonarodzeniowy w Dukli
grudzień –	Gminny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych w Komborni
grudzień – Spotkanie opłatkowe seniorów w Korczynie
grudzień –	Gminny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych w Wojaszówce
grudzień –	VII Konkurs Twórczości „Śladami Aleksandra Fredry”
w Odrzykoniu
grudzień –	Mikołajkowy Konkurs Piosenki Dziecięcej w Krościenku
Wyżnym
grudzień –	Konkurs plastyczny „Dekoracje Bożonarodzeniowe”
w Krościenku Wyżnym

grudzień – Koncert Kolęd w Jedliczu
grudzień –	Gminny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych w Chorkówce

Sport
listopad
11.11
–	VI Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Niepodległości
Jedlicze 2013
15-16.11 – VIII Memoriał im. Bogusława Dziury w Jedliczu
16.11
–	Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego w Łękach
Dukielskich
25.11
–	XIV Międzynarodowy Rodzinny Turniej Niepodległości
w piłce siatkowej w Wojaszówce i Niepli
listopad –	Turniej w piłce siatkowej chłopców z okazji Święta
Niepodległości w Jedliczu
listopad –	Turniej piłki siatkowej z okazji Święta Niepodległości
w Dukli
listopad –	Turniej piłki siatkowej Oldbojów w Krościenku Wyżnym
listopad –	Otwarte Mistrzostwa Gminy w tenisie stołowym (termin i miejsce do ustalenia)
listopad – Powiatowy Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego
listopad –	I Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Przewodniczącego
w Rymanowie
listopad –	III Niepodległościowy Turniej w halowej piłce nożnej
w Łężanach
grudzień
6.12
–	IV Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt w Miejscu Piastowym
6.12
– Powiatowy Turniej Szachowy w Iwoniczu-Zdroju
7.12
–	Otwarty Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza
Gminy Jedlicze
14.12
– Świąteczny Turniej Ringo w Jedliczu
21.12
–	II Zakładowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza
Gminy Jedlicze
grudzień –	II Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej w Odrzykoniu
grudzień –	Mistrzostwa Powiatowego Zrzeszenia LZS w tenisie
stołowym w Krościenku Wyżnym

Turystyka
listopad
29.11
– X Rajd Andrzejkowy w Krośnie”
oprac. Grażyna Ostrowska
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ROCZNICA W „DOLINIE ŚMIERCI”

W

Dukli, Nowosielcach i Zarszynie odbyły się uroczystości upamiętniające jedną z najkrwawszych bitew II wojny
światowej.
W tym roku obchody rozpoczęły się 4 października na Cmentarzu Wojennym w Dukli. Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej Radca Generalny Krzysztof Sikora, Konsul
Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie Marek Lisanski, kombatanci
z Czech, Słowacji, Polski, przedstawiciele władz samorządowych, wojska,
policji, straży granicznej, córka, wnuk i prawnuk gen. Ludvika Svobody
oraz 21 Brygada i 5 Batalion Strzelców Podhalańskich z Przemyśla. Powiat
Krośnieński reprezentowali wicestarosta Andrzej Guzik i dyrektor Muzeum
Historycznego – Pałac w Dukli Waldemar Półchłopek.
Po odegraniu hymnów państwowych i salwie honorowej oddano hołd
tym, którzy zginęli podczas walk w Karpatach, jesienią 1944 r.
Następnie delegacje poszczególnych władz i organizacji kombatanckich
złożyły kwiaty na Cmentarzu Wojennym oraz pod Krzyżem Pojednania,
gdzie odmówiono wspólną modlitwę w intencji poległych pod przewodnictwem ojca gwardiana Micheasza Okońskiego. Żołnierzom, którzy walczyli
o wolną i niepodległą Polskę, cześć oddali przedszkolacy i uczniowie dukielskich szkół, dla których uroczystości były żywą lekcją historii.
Dzień później, 5 października obchody bitwy zwanej też karpacko-preszowską odbyły się w Śvidniku na Słowacji. W uroczystościach uczestniczyła

Odznaczeni „Za Zasługi dla Związku Sybiraków”

SPOTKANIE SYBIRAKÓW
„Pamięć zmarłym, żyjącym pojednanie” – motto Związku Sybiraków, było motywem przewodnim uroczystego posiedzenia Zarządu Oddziału Związku Sybiraków
w Krośnie z udziałem członków Komisji Rewizyjnej,
Sądu Koleżeńskiego, Zarządu Koła Terenowego
w Krośnie i zaproszonych gości: wicestarosty krośnieńskiego Andrzeja Guzika, naczelnika Wydziału
Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Krośnie
Zygmunta Rysza, przedstawiciela AK Adama Ferenca,
prezesa Związku Kombatantów Jana Klimkiewicza.
Tegoroczne spotkanie upamiętnia, aż cztery bardzo ważne dla Sybiraków rocznice. 85 lat temu powstał Związek

Druk

38-400 Krosno
www.hedom.pl

delegacja Powiatu Krośnieńskiego pod przewodnictwem
starosty krośnieńskiego Jana Juszczaka i komendanta Komendy Miejskiej Policji w Krośnie Adama Pietrzkiewicza.
Operacja karpacko-dukielska trwała od 8 września do
10 października 1944 r. Według źródeł historycznych zginęło tam ponad 80 tysięcy Rosjan, około 6 tysięcy Czechów
i Słowaków, straty Niemców oceniane są na około 70 tysięcy. Kilka miejscowości zostało doszczętnie zniszczonych.
Z uwagi na liczbę poległych miejsce to nazywane jest „Doliną Śmierci”.
Ewa Bukowiecka

Sybiraków, 25 lat mija od reaktywowania Związku, po blisko 50-letniej
przerwie. W swoim wystąpieniu Władysław Kuźma, prezes krośnieńskiego oddziału nawiązał do 74. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę
oraz 150. rocznicy największego polskiego zrywu narodowego jakim było Powstanie Styczniowe, które odegrało doniosłą rolę w kształtowaniu
się Związku Sybiraków, który obecnie zrzesza około 45 tys. członków
działających w 53 oddziałach w całym kraju. Przypomniał, że naczelnym
zadaniem tej organizacji jest przekazywanie prawdy, szczególnie młodzieży oraz upamiętnianie martyrologii Polaków na wschodzie poprzez
tworzenie znaków pamięci.
Gościem specjalnym uroczystości był Stanisław Sikorski, sekretarz
generalny Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie, który
wręczył honorowe odznaki „Za zasługi dla Związku Sybiraków”.
Złote odznaki otrzymali: Mieczysław Brekier, Adam Kozłowski,
Alodia Pryczek, Tadeusz Siniewicz, Romana Zoła.
Srebrne odznaki: Kazimierz Glazer, Andrzej Guzik, Grażyna
Ostrowska, Zygmunt Rysz, Józef Surówka.
W imieniu grona samorządowego głos zabrał wicestarosta Andrzej
Guzik, który wyraził słowa wdzięczności pod adresem wszystkich
członków Związku Sybiraków, za poświęcenie, troskę o dobro narodu
i państwa polskiego oraz upamiętnianie wartości patriotycznych przekazywanych kolejnym pokoleniom. Podziękował za realizację wspólnych
przedsięwzięć oraz odznaczenia, które traktuje jako zapowiedź dalszej
współpracy.
Druga część spotkania upłynęła pod znakiem wspomnień, którymi
dzielili się Ci, którzy przeszli i pamiętają „piekło” Sybiru, między innymi
Władysław Kuźma, Romana Zoła i Alodia Pryczek.
Uroczystość zakończono pod pomnikiem poświęconym Ofiarom Katynia, przed Starostwem Powiatowym w Krośnie, gdzie upamiętniono
tych, którzy z zesłania nie wrócili, złożono kwiaty i zapalono znicze.
Ewa Bukowiecka

Hedom
ul. Kletówki

Uroczystości rocznicowe na Słowacji
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PAMIĘTAMY I OBIECUJEMY PAMIĘTAĆ
2
października 2013 r. w Domu Ludowym w Przybówce spotkali się
przedstawiciele władz powiatu,
radni, wójtowie, burmistrzowie, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz młodzież,
by uczcić 74. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego.
Honorowymi gośćmi uroczystości byli
kombatanci ze wszystkich gmin powiatu
krośnieńskiego: AK-owcy, Sybiracy, żołnierze września i innych formacji.
Patronat nad imprezą objął Poseł na
Sejm Piotr Babinetz.
Już po raz kolejny Powiat Krośnieński
zorganizował uroczystość upamiętniającą
powstanie Polskiego Państwa Podziemnego, aby przybliżyć heroizm i bohaterstwo
tych, którzy walczyli za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, a są jeszcze wśród
nas. W sposób szczególny przywołujemy
pamięcią, tych którzy zginęli w walce.
Za nich modlitwę odmówił ks. proboszcz
miejscowej parafii Krzysztof Mielec.
Lekcją historii, przypominającą o bohaterskiej postawie harcerzy i harcerek, szczególnie dla młodzieży, był okolicznościowy
referat pt. „Szare Szeregi – heroizm, walka i poświęcenie”, który wygłosił Andrzej
Dziugan, nauczyciel historii i jednocześnie
radny powiatu. – Dzisiaj, gdy los naszej
ojczyzny jest ponownie w naszych rękach
powinniśmy uczynić wszystko, aby ideały,
które przyświecały bohaterom dzisiejszej
uroczystości stały się bliskie także nam
i przyszłym pokoleniom. (…) Ich ofiara krwi
nie powinna iść na marne – tymi słowami
zakończył swoje wystąpienie.
Szczególnie uroczysty charakter miała część artystyczna przygotowana przez
uczniów Publicznego Gimnazjum im. Stanisława Gałuszki w Przybówce. Montaż
słowno-muzyczny wprowadzał w nastrój,
napawał dumą, dawał nadzieję i wzruszał.
Na zakończenie spotkania głos zabrali zaproszeni goście. Swoimi wspomnieniami
i refleksjami chętnie dzieli się kombatanci:
Bronisława Betlej, znana poetka z Jedlicza,
Józef Bochenek z Moderówki, Stanisław
Pomprowicz reprezentujący Światowy
Związek Żołnierzy AK. W imieniu swoich
środowisk podziękowali Zarządowi Powiatu za zorganizowanie tak doniosłej uroczystości i za pamięć.

Laureaci konkursu Historii XX wieku

Uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Przybówce

Uroczystości zakończył wicestarosta
Andrzej Guzik. Wyraził słowa podziękowania wszystkim, którzy odpowiedzieli
na zaproszenie i przyjechali po raz kolejny
na uroczystości związane z obchodami tak
ważnej dla narodu polskiego rocznicy. Słowa podziękowania przekazał także gminom
z terenu powiatu za pomoc w dotarciu do
kombatantów, wójtowi Sławomirowi Stefańskiemu za to, że od początku uroczystość
organizowana jest w gminie Wojaszówka,
posłowi Piotrowi Babinetzowi, radnemu
Andrzejowi Dziuganowi, dyrekcji szkoły za
pomoc w przygotowaniu uroczystości oraz
młodzieży za wspaniały, patriotyczny występ. Podkreślił, że spotkania te są organizowane, aby naprawić ten błąd wypierania
historii z naszych szkół, wypierania historii
z naszej świadomości, wypierania pamięci.
Dopełnieniem uroczystości była wystawa
nawiązująca tematycznie do spotkania prezentująca historię państwa polskiego oraz
bohaterów pochodzących z terenu gminy.
Po raz trzeci Powiat Krośnieński zorganizował konkurs Historii XX wieku, a spotkanie było okazją do ogłoszenia wyników

i wręczenia nagród laureatom. Koordynatorem przedsięwzięcia i przewodniczącym
jury był Andrzej Dziugan. Komisja konkursowa przyznała cztery wyróżnienia i sześć
nagród, które zwycięzcom wręczali poseł
Piotr Babinetz, wicestarosta Andrzej Guzik
i radny powiatu Andrzej Dziugan.

Laureaci konkursu Historii XX wieku
Szkoły Ponadgimnazjalne:
I m. –	Katarzyna Woluta (ZS Nr 2 w Dukli)
II m. –	Joanna Budnik (LO im. M. Konopnickiej w Jedliczu)
III m. – Tomasz Chorzępa (ZS im. Armii
Krajowej w Jedliczu)
Wyróżnienia: Agnieszka Torba (ZS w Iwoniczu), Marcin Michalski (ZS w Jedliczu)
Gimnazja:
I m. –	S ylwia Łuksa – Gimnazujm
w Iskrzyni
II m. –	Aleksandra Korzeń – Gimnazjum
w Lubatowej
III m. –	Mateusz Dubiel – ZS w Odrzykoniu
Wy r ó ż n i e n i a : D a n i e l B ł a s z c z a k
(ZS w Odrzykoniu), Kamil Ziobro (ZS
w Węglówce).

