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S

tarostwo Powiatowe w Krośnie
wspólnie z Wojskową Komendą
Uzupełnień w Jaśle zorganizowały uroczystość wręczenia medali
„Za Zasługi dla Obronności Kraju”.
Srebrne medale przyznane przez Ministra Obrony Narodowej otrzymali rodzice, których trzech lub więcej synów
pełniło wzorowo służbę wojskową.
Na spotkanie, które odbyło się 15 stycznia w Starostwie Powiatowym w Krośnie
przybyli: szef WSzW w Rzeszowie płk Zbigniew Winiarski, wicestarosta Andrzej Guzik, prezydent miasta Krosna Piotr Przytocki, komendanci policji, straży pożarnej,
wójtowie i burmistrzowie gmin z terenu
powiatu. Rolę gospodarzy pełnili Starosta
Krośnieński Jan Juszczak, Komendant WKU
w Jaśle ppłk Andrzej Nykiel.
Głównym punktem uroczystości było
uhonorowanie rodziców odznaczeniem
wojskowym. Honorowym gościom medale wraz z gratulacjami wręczali starosta
Jan Juszczak, płk Zbigniew Winiarski oraz
przedstawiciele władz samorządowych
gmin. Podczas spotkania wręczono także
Gwiazdę Iranu. Odznaczenie nadane przez

Od lewej: płk Zbigniew Winiarski, starosta krośnieński Jan Juszczak, ppłk Andrzej Nykiel

Prezydenta RP żołnierzom i osobom, którzy
pełnili nienaganną służbę wojskową w Polskich Kontyngentach Wojskowych poza
granicami państwa. W imieniu odznaczonego syna Łukasza odznaczenie odebrała
jego matka Anna Rabiej z Dukli.
Kolejne zaszczytne wyróżnienie, Odznakę Pamiątkową WKU, otrzymał starosta Jan
Juszczak w dowód uznania za wzorową
współpracę. Prawo do otrzymania takiej

odznaki przysługuje osobom szczególnie
zasłużonym dla WKU, stanowi symbol
przynależności do żołnierskiej rodziny.
Uroczystość była również okazją do wręczenia awansów na wyższe stopnie wojskowe podoﬁcerom rezerwy.
Oprawę artystyczną przygotowała młodzież z gimnazjum w Zręcinie pod kierunkiem Alicji Zając.

Srebrny medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” otrzymali:
Gmina Dukla
Janina i Stanisław Wilczek; Julia
i Zenon Długosz; Maria i Franciszek Zięba

Gmina Miejsce Piastowe
Ludmiła i Zdzisław Drobek; Ewa i Edward Guzik;
Danuta Kowalska

Gmina Korczyna
Halina Pelczar; Cecylia Pieprzak; Halina
i Kazimierz Prajsnar; Krystyna i Zbigniew Przybyła

Gmina Chorkówka
Stanisława i Józef Gancarz; Maria i Julian
Gierlasińscy; Anna i Piotr Gydziak; Irena i Jan
Krakowieccy; Zuzanna i Zdzisław Serwińscy
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Gmina Iwonicz-Zdrój
Józefa i Władysław Deryniowscy;
Aleksandra i Stanisław Drozd;
Józefa i Jan Murdzek; Adolf Zając

Gmina Jedlicze
Eleonora Piękoś; Wanda i Wiesław Wasłowicz

Gmina Jaśliska
Genowefa i Stanisław Białas

Gmina Rymanów
Zofia i Stanisław Szepieniec
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PKS SPÓŁKĄ PRACOWNICZĄ?

W

łaściciel PKS S.A. Krosno
wyraża wolę zbycia akcji
przedsiębiorstwa, najchętniej spółce pracowniczej – potwierdził
starosta krośnieński Jan Juszczak.
Już podczas spotkania z załogą, które
odbyło się 24 stycznia br., starosta zakomunikował wolę zbycia akcji. Jedyny warunek to pracownicy muszą się zorganizować
i utworzyć spółkę.
Temat był kontynuowany podczas sesji
Rady Powiatu Krośnieńskiego (31.01) przy
okazji sprawozdania z bieżącej działalności PKS, które przedstawił prezes Janusz
Fudała. Przyznał, że sytuacja w ﬁrmie
nie jest łatwa, jednak od pół roku powoli się stabilizuje. Prowadzony intensywny
program naprawczy związany z redukcją

R

NOWY ROK, NOWY BUDŻET

adni powiatu krośnieńskiego przyjęli
budżet na nowy 2013 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową.

Według planów w przyszłym roku powiat będzie miał dochody w wysokości
66 mln 559 tys. zł, w tym ze sprzedaży
majątku 600 tys. zł. Dochody zaplanowano
z różnych źródeł:
• z budżetu UE wynoszą 3 mln 428 tys. zł,
• subwencje stanowią 48% planowanych
dochodów,
• dotacje na zadania własne i zlecone stanowią 10% planowanych dochodów,
• dochody pobierane na podstawie odrębnych ustaw oraz udział powiatu w podat4

zatrudnienia przyniósł wynik ﬁnansowy
około 1,5 mln zł w skali rocznej. Drugi etap
programu wdrożony we wrześniu ubiegłego roku zakładał obniżenie wynagrodzeń
pracowniczych o 16 procent. Dzięki temu
ﬁrma zyskała kolejny milion oszczędności.
Spółka ma jednak nadal nieuregulowane
zobowiązania wymagalne, które wynoszą
ponad 1,5 mln zł. Priorytetem jest wymiana
taboru i zakup małych autobusów. Na to
jednak brakuje środków.
Zdaniem związkowców sytuacja ekonomiczna ﬁrmy pogarsza się. Wśród pracowników przeprowadzono referendum, z którego wynika że ponad 70 procent opowiada
się za utworzeniem spółki pracowniczej. Jak
twierdzi przewodniczący zakładowej „Solidarności” Eugeniusz Szczambura w kwiet-

niu 2012 r. wystąpili z pismem do Zarządu
Powiatu o przejęcie akcji PKS.
Starosta Jan Juszczak przyznaje, że odpowiedź została udzielona niezwłocznie
w maju ubiegłego roku. – Od tamtego
czasu mówi się o spółkach, natomiast do
dnia dzisiejszego niewiele się w tej sprawie
zrobiło – twierdzi. Żeby mówić o szczegółach zbycia akcji przez samorząd powiatu
krośnieńskiego musi być partner. Musu być
druga strona. A tej spółki pracowniczej póki
co nie ma. Związki zawodowe nie są w tej
kwestii partnerem – zauważa starosta. Dlatego my jako właściciel staramy się szukać
innego na chwilę obecną rozwiązania, żeby
ta ﬁrma mogła funkcjonować. I motywujemy załogę do działania.
Starosta w swoim wystąpieniu przypomniał historię komunalizacji spółki. Istniała wówczas możliwość przejęcia od Skarbu
Państwa akcji PKS i utworzenia spółki pracowniczej, jednak mimo sugestii Zarządu
Powiatu związki zawodowe nie były zainteresowane takim rozwiązaniem. Teraz jest
to możliwe, ale też i kosztowne.
Powiat nie może przekazać akcji za
darmo. Podsumowując dyskusję starosta powiedział – Naszym zamysłem przy
przejmowaniu spółki było, aby ta ﬁrma
z tradycjami i potencjałem była zachowana.
Dlatego chcemy wyprowadzić ją na prostą.
Naszym dążeniem jest znaleźć środki na
zniwelowanie zobowiązań z lat poprzednich. Jako właściciel szukamy takich rozwiązań by poprawić byt tej ﬁrmy.

ku PIT i CIT stanowią 36% planowanych
dochodów,
• dochody ze sprzedaży majątku stanowią
około 1% planowanych dochodów.
Wydatki budżetowe na 2013 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 67 mln
502 tys. zł, z tego wydatki bieżące wynoszą
59 mln 587 tys. zł i stanowią 88 % budżetu.
Z kolei wydatki majątkowe wynoszą 7 mln
915 tys. zł, z tego na zadania i zakupy inwestycyjne przeznaczona została kwota
6 mln 924 tys. zł. Na zadania realizowane
z udziałem środków unijnych przewidziano
990 tys. zł.
W ramach wydatków majątkowych
zaplanowano dwa zadania: przebudowa

drogi Krosno – Krościenko Iskrzynia i Kobyle – Bratkówka – Odrzykoń, które będą
realizowane przy udziale środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych („Schetynówki”) oraz pomocy
ﬁnansowej gmin. Starosta Jan Juszczak
wspomniał o zadaniach, które nie zostały
zapisane w projekcie budżetu, ale zostały
zgłoszone i być może trzeba je będzie wprowadzić do budżetu. Są to trzy zadania inwestycyjne ﬁnansowane z tzw. „powodziówki”: Zyndranowa; Zręcin – Żarnowiec;
Korczyna – Sporne oraz droga Kopytowa
– Faliszówka zgłoszona do „schetynówki”.
Kolejne zadanie zaplanowane i przewidziane do realizacji w latach 2013-2014 to
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realizacja projektu „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” ﬁnansowanego ze
środków UE przy wsparciu z budżetu powiatu. Wartość projektu to ponad 2 mln zł.
Ma on wspomagać zarządzanie powiatem
w zakresie ogólnej dostępności w sprawach
związanych z geodezją, architekturą, budownictwem, systemem zarządzania kryzysowego. Wdrażanie projektu rozpocznie się
już w styczniu 2013 r. Również w obszarze
oświaty realizowany jest, wespół z trzema
szkołami, projekt za ponad 1mln 600 tys. zł
„Powiat stawia na zawodowców’.
– Wykonanie budżetu będzie trudne
z uwagi na ograniczenie wydatków w prawie wszystkich działach – zaznaczył starosta. Jednak tworzymy specjalne rezerwy

celowe, by móc po nie sięgnąć gdy taka konieczność wystąpi. Doﬁnansowania wymagać będą wydatki na oświatę i edukacyjną
opiekę wychowawczą, ponieważ zaplanowane zostały na minimalnym poziomie.
Deﬁcyt na 2013 rok wynosi 924 492 zł
i pokryty zostanie przychodami z tytułu
kredytów. Przychody z kredytów zaplanowane zostały w kwocie ogółem 3 442 492 zł
na pokrycie deﬁcytu i spłatę zaciągniętych
kredytów i pożyczek w wysokości 2 mln
500 tys. zł.
Projekt uchwały budżetowej był przedmiotem obrad poszczególnych Komisji Rady Powiatu, które podobnie jak Regionalne
Izba Obrachunkowa zaopiniowały go pozytywnie nie wnosząc uwag.

– Budżet przyjęty niemal jednogłośnie,
przy jednym głosie „przeciw”, przez Radę Powiatu nie jest imponujący i nie jest
to dla mnie satysfakcjonujące, ale w takich
realiach się poruszamy – skomentował
przyjęcie budżetu starosta krośnieński Jan
Juszczak. Po stronie wielkości jak i struktury jest podobny do budżetu z roku 2012.
Chciałbym by był bardziej optymistyczny
i prorozwojowy, jednak nie mamy wpływu na jego wielkość – przyznał starosta.
Tym determinantem, który nas wiąże jest
brak środków z zewnątrz. Do tej pory były
to środki unijne. Jednak ta perspektywa ﬁnansowania już się kończy. Być może w ciągu roku sytuacja ulegnie zmianie na plus
i z taką nadzieją wchodzę w ten 2013 rok.
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stycznia 2013 r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady. Obrady prowadził starosta krośnieński Jan Juszczak. Jednym z punktów był wybór nowych
władz na czwartą kadencję 2013-2017. Na stanowisko przewodniczącego PRZ ponownie wybrano wicestarostę
krośnieńskiego Andrzeja Guzika, który tę funkcję pełni od 2007 roku. Wiceprzewodniczącym został Tomasz Soliński, zastępca prezydenta miasta Krosna.

AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH W 2013 ROKU
Przedstawiciele PRZ pozytywnie zaopiniowali plan ﬁnansowy Funduszu Pracy
i podział środków, przyznanych na 2013 rok
decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w wysokości 6.531.900 zł. Duża część
środków, 1.980.400 zł, przeznaczona zostanie
na półroczne staże. Z tej formy aktywizacji
będzie mogło skorzystać 170 osób. Na doposażenie utworzenia dodatkowych miejsc
pracy planuje się przeznaczyć 1.900 tys. zł
dla około 100 osób. Organizowane będą
szkolenia dla około 315 osób, dzięki którym
bezrobotni będą mogli podnieść swoje kwaliﬁkacje. Zwiększy to ich szanse na rynku
pracy. Koszt szkoleń to około 600 tys. zł.
Dla osób, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej przeznaczono kwotę
950 tys. zł. Pozostałe środki na aktywizację osób bezrobotnych zostały podzielone
według następujących proporcji: prace interwencyjne – 219 tys. zł; prace społecznie
użyteczne – 92 400 zł; roboty publiczne
– 680 500 zł. Łącznie wszystkimi formami
aktywizacji zawodowej objętych zostanie
730 bezrobotnych.
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Ponadto Rada zaakceptowała zasady
i kwoty wydatków w poszczególnych zadaniach: – prace interwencyjne – refundacja wynagrodzenia w wysokości 600 zł
+ składka ZUS od refundowanej kwoty,
6 miesięcy refundacji,
– prace społecznie użyteczne – stawka
godzinowa 4,62 zł, 20 tysięcy godzin
pracy,
– roboty publiczne – refundacja wynagrodzenia w wysokości 1.300 zł
+ składka ZUS od refundowanej kwoty, 6 miesięcy refundacji,
– doposażenie utworzenia dodatkowych miejsc pracy – 20.000 zł na
utworzenie 1 miejsca pracy dla osoby
bezrobotnej powyżej 50 roku życia,
18.000 zł dla pozostałych osób,
– dotacje na rozpoczęcie działalności
gospodarczej – 20.000 zł dla osoby
bezrobotnej powyżej 50 roku życia,
18.000 zł dla pozostałych osób,
– szkolenia – średni koszt szkolenia
1 osoby 3.000 zł,
oraz ustaliła okres stażu na 6 msc.

Nie są to jedyne środki na aktywną
walkę z bezrobociem w 2013 r. Powiatowy
Urząd Pracy w Krośnie rozpoczyna realizację projektu „Aktywni na rynku pracy”,
na który zaplanowano kwotę ponad 950 tys.
zł. W bieżącym roku kontynuowany będzie
projekt „Więcej szans na ziemi krośnieńskiej „współﬁnansowany z Europejskiego
Funduszu Społecznego, którego budżet wynosi 5.881.600 zł.
Przedstawiciele Rady zaakceptowali
również zasady ﬁnansowania ze środków
Funduszu Pracy w 2013 r. aktywnych form
przeciwdziałania bezrobociu i kierowania
na te formy bezrobotnych zarejestrowanych
w PUP w Krośnie.
Ewa Bukowiecka

Szczegóły dotyczące zasad ﬁnansowania ze środków Funduszu Pracy w 2013 r.
aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu i kierowania na te formy bezrobotnych znajdują się na stronie Powiatowego
Urzędu Pracy w zakładkach: refundacja
kosztów, prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, szkolenia, dotacje na działalność gospodarczą.
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KONKURS PLASTYCZNY
„Moje Boże Narodzenie” to tytuł konkursu plastycznego organizowanego od 13 lat
przez Starostwo Powiatowe w Krośnie,
gminę Jedlicze i Gminny Ośrodek Kultury
w Jedliczu. Konkurs zainaugurował Powiatowy Festiwal Świąteczny.
Uroczysty ﬁnał odbył się 4 stycznia, tradycyjnie w GOK w Jedliczu w obecności

starosty krośnieńskiego Jana Juszczaka,
zastępcy burmistrza gminy Jedlicze Piotra
Rostka, radnego powiatu Wojciecha Tomkiewicza, dyrektorów szkół i placówek
kulturalnych, nauczycieli i opiekunów
oraz dzieci i młodzieży. Nagrody rzeczowe, dyplomy wraz z gratulacjami młodym

NAJPIĘKNIEJSZE SZOPKI W DUKLI
Nieodłącznym elementem Świąt Bożego Narodzenia jest szopka betlejemska,
dlatego Starostwo Powiatowe w Krośnie
kultywuje tę piękną tradycję organizując
od 13 lat Międzynarodowy Konkurs Szopek
Bożonarodzeniowych. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjalnych, średnich, a także podopieczni Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu
powiatów krośnieńskiego, świdnickiego
i stropkowskiego ze oraz Słowacji.

Uroczysty ﬁnał wraz z prezentacją szopek odbył się 4 stycznia br. w Muzeum
Historycznym – Pałac w Dukli, które jest
współorganizatorem imprezy.
Na konkurs wpłynęło 115 prac. Jak co
roku jurorzy mieli problem z oceną szopek
z uwagi na wysoki poziom artystyczny. Autorzy prac zaskakują nowymi pomysłami,
materiałami, aranżacjami artystycznymi.
Są szopki z papieru, pierników, słomy, ma-

JASEŁKA W KROŚCIENKU WYŻNYM
W Domu Ludowym w Krościenku Wyżnym
odbył się (5.01) konkurs Małych Form Teatralnych – Jasełka, zorganizowanych
w ramach Powiatowego Festiwalu Świątecznego.
Wzięły w nim udział cztery zespoły teatralne ze szkół podstawowych z terenu
powiatu krośnieńskiego.
Każda z grup zaprezentowała spektakl
związany ze świętami Bożego Narodzenia.
Jury, któremu przewodniczył ks. prałat Jan

Szpunar, miało problem z przyznaniem
głównej nagrody, gdyż wszystkie przedstawienia były perfekcyjnie przygotowane.
Pamiątkowe statuetki oraz nagrody i dyplomy uczestnikom konkursu wręczyli wicestarosta krośnieński Andrzej Guzik i wójt
gminy Krościenko Wyżne Jan Omachel.
Jasełka to znakomity sposób na prezentacje dorobku szkół z terenu powiatu, kultywowanie pięknej tradycji oraz integracja
i wspaniała zabawa.

artystom wręczali starosta Jan Juszczak
i wiceburmistrz Piotr Rostek.
Podsumowując spotkanie starosta Jan
Juszczak wyraził wdzięczność, że po raz
kolejny może uczestniczyć w tak radosnym
i pełnym magii świątecznym konkursie.
– Chciałbym Państwu życzyć, by Boże Narodzenie pozostało w nas na cały 2013 rok.
Za te piękne prace, wychowawcom, opiekunom, rodzicom bardzo dziękuję, za ich trud,
wytrwałość i zachętę.

karonu, gałęzi. Na uwagę zasługują również
ich rozmiary. Od bardzo dużych do miniaturowych, które można zamknąć w dłoni.
Niespodzianką dla wszystkich gości była
żywa szopka w wykonaniu gimnazjalistów
z Komborni.
Nagrody zwycięzcom konkursu wręczali radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Władysław Turek, starosta
krośnieński Jan Juszczak, przewodniczący
Rady Powiatu Andrzej Krężałek, dyrektor
– etatowy członek Zarządu Powiatu Jan
Pelczar, radny powiatu Andrzej Dziugan
i sekretarz powiatu Zdzisława Żywiec.

Poza konkursem w części artystycznej
wystąpiły dzieci z Przedszkola Samorządowego w Chorkówce.
Wyniki konkursu
Grupy młodsze:
I miejsce – Grupa Kolędnicza z Łęk Dukielskich
II miejsce – Zespół Teatralny „Wesołe
nutki” z Krasnej
Grupy starsze:
I miejsce – Grupa Teatralna z Krościenka
Wyżnego
II miejsce – Zespół Teatralny „Dzwoneczki” z Sieniawy

IV PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK W ŁĘKACH DUKIELSKICH
Po raz czwarty, w święto Objawienia Pańskiego, „Gwiazda Betlejemska” przywiodła
do żłóbka Pana Jezusa w kościele paraﬁalnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Łękach Dukielskich rozśpiewanych pielgrzymów z całego powiatu krośnieńskiego.
Kolędy i Pastorałki wykonywane były
na przeróżne sposoby: z muzyką ludową,
akompaniamentem akordeonu, organ, pisz6

czałek, organek, skrzypiec, kapel ludowych
i kapeli podwórkowej, a także a’capella.
Wykonywały je zespoły mieszane, kobiece, młodzieżowe i dziecięce. Tych ostatnich,
samodzielnych, było w tym roku już 3!
Wystąpiło w sumie 21 zespołów z terenu powiatru krośnieńskiego: zespół folklorystyczny „Łęczanie” z Łęk Dukielskich,
zespół śpiewaczo-obrzędowy „Rogowice”

z Rogów, zespół śpiewaczy „Nadzieja”
ze Zręcina, zespół śpiewaczy „Seniorzy”
ze Świerzowej, zespół śpiewaczy „Chorkowianie” z Chorkówki, zespół śpiewaczy
„Bobrzanie” z Bóbrki, zespół śpiewaczy
„Jutrzenka” z Kopytowej, zespół śpiewaczy „Wietrznianki”, zespół śpiewaczy
„Wrocanianki” z Wrocanki, zespół śpiewaczy „Odrzykonianki” z Odrzykonia, zespół

Nasz Powiat

Laureaci konkursu plastycznego w Jedliczu

Nagroda specjalna – Maksymilian i Norbert Szubra – SP Zręcin

Kolędy i pastorałki w Łękach Dukielskich

śpiewaczy „Przybowianki” z Przybówki, zespół śpiewaczy „Impresja” z Łączek Jagiellońskich, zespół wokalny „Prządki” z Odrzykonia, zespół śpiewaczy „Ustrobianki”
z Ustrobnej, dziecięcy zespół pieśni i tańca
„Bobrzanie z Bóbrki, zespół teatralno-obrzędowy „Równianie” z Równego, zespół
„Mali Łęczanie” z Łęk Dukielskich, zespół
obrzędowo-śpiewaczy „Szarotka-Duklanie”,
zespół ludowy „Mali Lubatowianie”, zespół
ludowy „Młodzi Lubatowianie” oraz dorosły zespół ludowy „Lubatowianie”.
Organizatorami Przeglądu byli: Starostwo Powiatowe w Krośnie, Stowarzyszenie Kulturalno-Rekreacyjne „Jedność” z Łęk
Dukielskich, Ośrodek Kultury w Dukli
oraz paraﬁa pw. NSPJ w Łękach Dukielskich.
Henryk Kyc
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PLEBISCYT NA NAJPOPULARNIEJSZEGO
POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO W
E

dward Jakieła, Waldemar Szafran i Wojciech
Guzik otrzymali tytuł Najpopularniejszego Działacza, Trenera i Sportowca Powiatu
Krośnieńskiego w 2012 roku. Oficjalne ogłoszenie
wyników i wręczenie statuetek oraz nagród i wyróżnień nastąpiło na uroczystej Gali, która odbyła
się 12 lutego 2013 r. w hali sportowej Zespołu Szkół
Publicznych w Iwoniczu.
12. Plebiscyt mógł zaistnieć dzięki organizatorom, którymi byli Starostwo Powiatowe w Krośnie, 9 urzędów
gminnych i tygodnik „Nowe Podkarpacie”. Organizatorzy
desygnowali do organizacji tego przedsięwzięcia swoich
przedstawicieli i w ten sposób powstała 15. osobowa Kapituła, której przewodniczył Andrzej Krężałek, Przewodniczący Rady Powiatu.
Na listach kandydatów wytypowanych przez Kapitułę
znalazły się nazwiska osób, które mają na swym koncie
sportowe sukcesy i osiągnięcia. Swoich faworytów spośród
kilkudziesięciu kandydatów wybierali czytelnicy „Nowe
Podkarpacia” i dwumiesięcznika „Nasz Powiat”. To oni
wysyłając kupony i SMS-y decydowali kto otrzyma tytuł
„Najpopularniejszego”.
Trzeba podkreślić, że plebiscyt dotyczy popularności
nominowanych, a nie wyników sportowych.
Bogdan Hućko z tygodnika „Nowe Podkarpacie” zapoznał wszystkich z wynikami głosowania.
Tytuł najpopularniejszego działacza sportowego otrzymał Edward Jakieła, prezes Iwonickiego Klubu Narciarskiego Górnik, wiceprezes Podkarpackiego Związku Biathlonu,
członek Komisji Sportowej Polskiego Związku Biathlonu.
Pamiątkową statuetkę działaczowi wręczyła przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Krężałek.
Za najpopularniejszego trenera roku 2012 uznano Waldemara Szafrana, trenera piłki nożnej WKS Rędzinianka
Wojaszówka. Trenera uhonorował wójt gminy Wojaszówka
Sławomir Stefański. Najpopularniejszym sportowcem wybrany został piłkarz, zawodnik WKS Rędzinianka Wojaszówka Wojciech Guzik. Najpopularniejszemu sportowcowi
nagrodę wręczył starosta krośnieński Jan Juszczak.
Nie był to koniec sportowych emocji i niespodzianek.
Tradycyjnie Starosta Krośnieński przyznał nagrody dla
najlepszych sportowców. Wyboru dokonała Kapituła Plebiscytu.
Sportowcy wybrani przez Kapitułę:
I – Dawid Bril, Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Podkarpacie Jedlicze, narciarstwo biegowe

Najpopularniejsi Działacze

Najpopularniejsi Trenerzy

Najpopularniejsi Sportowcy
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O SPORTOWCA, TRENERA I DZIAŁACZA
W 2012 ROKU DOBIEGŁ KOŃCA

Dodatkowe nagrody ufundował poseł RP Piotr Babinetz

Sportowcy nagrodzeni przez Kapitułę

Przedszkolaki z Chorkówki
1 (32) I/II 2013

II – Ewelina Marcisz uprawia narciarstwo biegowe,
członkini kadry narodowej seniorek
III ex aequo – Marcin Kuliga lekkoatleta LUKS Burza Rogi i Rafał Penar, biathlonista IKN Górnik Iwonicz-Zdrój
V – Piotr Michalski, piłkarz Jasionki Świerzowa Polska
Statuetki wręczali starosta krośnieński Jan Juszczak,
wicestarosta Andrzej Guzik, urzędujący członek Zarządu
Powiatu Jan Pelczar, prezes tygodnika „Nowe Podkarpacie” Tadeusz Więcek oraz wójtowie i burmistrzowie gmin.
Dodatkowe nagrody ufundowali poseł Piotr Babinetz dla
najpopularniejszej „trójki” i poseł Bogdan Rzońca dla najlepszego sportowca. Autor statuetek Andrzej Samborowski-Zajdel przekazał specjalną statuetkę dla Dawida Brila.
Podsumowania uroczystości dokonali gospodarze starosta krośnieński Jan Juszczak i burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój Paweł Pernal, który dziękując wszystkim zaangażowanych w przedsięwzięcie szczególne słowa podziękowania
skierował pod adresem starosty Jana Juszczaka wraz z pamiątkową statuetką.
Z kolei starosta Jan Juszczak, podkreślił, że plebiscyt
pokazuje, że warto organizować takie imprezy i warto
pokazywać różne wydarzenia sportowe, a przede wszystkich ludzi. – Bardzo dziękuję, że po raz 12. spotykamy się
i typujemy tych najpopularniejszych, najlepszych i tych,
którzy oddają swój czas na to aby ten sport propagować
– mówił. Świadczy to także o tym, że jesteśmy wytrwali
i kontynuujemy coś co jest dobre.
To dzięki kolegom samorządowcom, ale też i sponsorom,
ludziom dobrej woli sport w różnych obszarach może się
rozwijać. I to, że dzisiaj świętujemy jest czasem wspaniałym. Dla mnie istotne jest także to, że te spotkania integrują
społeczności lokalne, i to jest nie do przecenienia – przyznał starosta. Mam nadzieję, że będą kolejne plebiscyty.
Jestem wręcz przekonany, że będziemy chcieli kontynuować
te sportowe tradycje w powiecie krośnieńskim.
W części artystycznej wieczoru wystąpili młodzi artyści:
Patrycja Borek, Agata Kielar, Cezary Bogaczyk, Kamil Lenik i Daniel Stępień, zespół „Talizman” z GOK w Iwoniczu-Zdroju oraz przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola
w Chorkówce, które zaprezentowały pokaz mody. Oprawę
muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta z Iwonicza.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania za pomoc Dyrekcji Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu, pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu-Zdroju
oraz sponsorom: Bankowi Spółdzielczemu w Rymanowie
i Hucie Szkła Stella Glass z Lubatowej.
Ewa Bukowiecka
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„ZAPOBIEGAJMY POŻAROM” – FINAŁ POWIATOWY

W

dniu 05.02.2013 r. w siedzibie Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie zostały ogłoszone wyniki Eliminacji Powiatowych
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem
„Zapobiegajmy pożarom”.
Celem Konkursu jest zainteresowanie dzieci, młodzieży
i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk.
Tematyka Konkursu obejmuje udział jednostek straży pożarnych w szkoleniu, zawodach, działalności prewencyjnej
i kulturalnej, akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk
żywiołowych, ekologicznych oraz historię pożarnictwa.
Wynik konkursu:
I grupa wiekowa – przedszkola:
1. Mateusz Fałat – Jedlicze,
2. Gabriela Paradysz – Jaszczew,
3. Urszula Majkut – Jaszczew.
II grupa wiekowa – szkoła podstawowa klasy I-III:
1. Julia Majdosz – SP Jaśliska,
2. Aleksander Pelczar – SP Targowiska,
3. Amelia Foremny – SP Iwonicz.
III grupa wiekowa – szkoła podstawowa klasy IV-VI:
1. Michał Paradysz – SP Korczyna,
2. Weronika Jurczak – SP Targowiska, 2. Angelika Marczak
– SP Jaśliska,
3. Weronika Wojnar – SP Dobieszyn.
IV grupa wiekowa – gimnazjum:
1. Kacper Kafel – ZSP Miejsce Piastowe,
2. Dominika Twardzik – ZS Jaszczew,
3. Jan Sołtysik – ZS Rymanów.
V grupa wiekowa – szkoły ponadgimnazjalne:
1. Michał Jaskółka – ZS Jedlicze,
2. Sabina Dobrzańska – GOK Miejsce Piastowe,
3. Dominika Dudzik – ZS Iwonicz.
Autorzy prac ﬁnału powiatowego otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe. Nagrody i dyplomy laureatom konkursu wręczyli: Starosta Krośnieński Jan Juszczak,

dh Jan Kilar Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Krośnie oraz st. bryg. Krzysztof Korzec Komendant Miejski
PSP w Krośnie. Organizatorem konkursu był Zarząd Oddziału
Powiatowego ZOSP RP w Krośnie, przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Krośnie oraz KM PSP w Krośnie.
Po zakończeniu wręczania nagród, dzieci miały okazję zapoznać się z pojazdami pożarniczymi i wyposażeniem Komendy
Miejskiej PSP w Krośnie.
Wszystkie prace laureatów zostały przesłane na ﬁnał eliminacji wojewódzkich, które odbędą 02.03.2012 r. w Zarzeczu
w powiecie przeworskim.
bryg. Mariusz Kozak

NOWY SAMOCHÓD POŻARNICZY

K
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M PSP w Krośnie dostała nowy samochód gaśniczy. Jest
on najważniejszym pojazdem wyjeżdżającym do pożarów
w powiecie krośnieńskim i mieście Krośnie. Jest to ciężki
samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA na podwoziu Scania P400
z silnikiem o mocy 294 kW z napędem na 4 koła. Pojazd wyposażono w zbiornik na wodę o pojemności 5000 dm3 oraz zbiornik
na środek pianotwórczy o pojemności 500 dm3.
Pojazd został zakupiony przez Komendę Wojewódzką Państwowej
Straży Pożarnej w Rzeszowie za kwotę 738 720,00 zł w ramach partycypacji Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego oraz Prezydenta
Miasta Krosna i Starosty Krośnieńskiego. Doﬁnansowanie od samorządów na ten cel wyniosło w sumie 250 tys. zł.

Nasz Powiat

BUDOWANIE RELACJI POMIĘDZY
PRZEDSIĘBIORSTWAMI, A UCZNIAMI
W

ypracowanie form współpracy pomiędzy pracodawcami, a szkołą w procesie
kształcenia zawodowego było celem
konferencji pod hasłem Firma – Szkoła – Uczeń, zorganizowanej w Zespole
Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu.
Na spotkanie (24.01) przybyli przedstawiciele władz Powiatu Krośnieńskiego,
największych lokalnych firm, dyrekcja
szkoły, nauczyciele i uczniowie.
Oﬁcjalnie konferencję otworzył dyrektor
Zygmunt Ginalski, witając przybyłych gości przedstawił program i główne założenia
spotkania.
Pierwszy temat zreferował Zdzisław
Bogucki, nauczyciel przedmiotów zawodowych. Przypomniał historię szkoły oraz
kierunki jej rozwoju na przestrzeni lat.
O zmianach w kształceniu zawodowym
w kontekście wprowadzonej w ubiegłym
roku reformy oświatowej mówił Mariusz
Kielar. Przedstawiciel Powiatowego Urzędu
Pracy w Krośnie Jacek Głód zaprezentował
nowe formy aktywizacji zawodowej absolwentów. Podsumowaniem pierwszej części były wyniki ankiety przeprowadzonej
wśród uczniów na temat ich postrzegania
rynku pracy i oczekiwań zawodowych po
ukończeniu szkoły.
Dalsza część konferencji poświęcona była szukaniu odpowiedzi na najważniejsze
pytanie: Proﬁl absolwenta czyli oczekiwania pracodawcy. Głos zabrali przedstawiciele lokalnych ﬁrm i przedsiębiorstw.
Jacek Gajda, prezes ZPRE Jedlicze zwrócił uwagę na wyniki ankiety z której wynika, że młodzież jest zagubiona i zdezorientowana przy wyborze szkoły i zawodu.
Często o tym decyduje przypadek, a nie
świadoma, przemyślana decyzja.
Tadeusz Sanocki, prezes ﬁrmy „SPLAST”
z Jedlicza podzielił się swoimi doświadczeniami związanymi z prowadzeniem ﬁrmy.
Mówił o wymaganiach jakie nowoczesna
ﬁrma stawia kandydatom do pracy na róż-
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Uczestnicy konferencji „Firma – Szkoła – Uczeń”

nych stanowiskach. O tym jak ważne jest
dobrze zaprezentować się podczas pierwszego spotkania z pracodawcą przypomniał
prezes Raﬁnerii Nafty Jedlicze S.A. Krzysztof Janas. Zwracając się do uczniów zachęcał ich aby starali się wykorzystać praktyki
i staże by wywrzeć jak najlepsze pierwsze
wrażenie. Z kolei Mirosław Tora, prezes Pilimex Mostostal Naftobudowa Jedlicze namawiał do kształcenia, wybierania dobrych
uczelni, zdobywania nowych umiejętności
i uczenia języków obcych. Bo to procentuje,
a ﬁrmy potrzebują fachowców.
Pytania do pracodawców mieli także uczniowie, którzy zainteresowani byli
głównie warunkami zatrudnienia, płacami
czy wymogami odnośnie dodatkowych
kwaliﬁkacji.
W dyskusji głos zabrał starosta krośnieński Jan Juszczak, który jak zaznaczył
„występuje w potrójnej roli”: organu prowadzącego szkoły, pracodawcy, a także
właściciela ﬁrmy. Podkreślił, że Powiat
Krośnieński stara się nie doprowadzać do
konkurowania własnych szkół w zakresie kształcenia, szczególnie zawodowego.

Czyni starania aby wszystkie placówki były
dostosowane do rynku pracy i zachęcały
atrakcyjnymi kierunkami, ale jednocześnie
takimi które nie produkują bezrobotnych.
Starosta przypomniał, że w ciągu ostatnich
dwóch lat dla tej szkoły pozyskano ponad
2 miliony złotych środków zewnętrznych,
na wyposażenie i zakup sprzętu, aby młodzież miała możliwość kształcenia na najwyższym poziomie. Kończąc wystąpienie
wyraził radość z tak licznej reprezentacji
przedsiębiorców i nadzieję, że konferencja przyniesie oczekiwane efekty, a to co
zostało powiedziane zostanie zapamiętane
i zastosowane w praktyce.
Trwająca ponad trzy godziny konferencja na pewno nie wyczerpała tematu,
jednak zainicjowała dialog szkoły z pracodawcami, co z pewnością przełoży się
na częstsze kontakty z korzyścią dla absolwentów szkoły. Spotkanie pomogło także
uczniom zweryﬁkować ich wyobrażenie
o funkcjonowaniu ﬁrm, dało spojrzenie na
aktualny rynek pracy. Wiadomo, że młodzi
ludzie najchętniej uczą się od praktyków.
Ewa Bukowiecka
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Program aktywizacji społecznej w powiecie krośnieńskim
Rekrutacja na 2013 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie zaprasza osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, zamieszkujące
na terenie Powiatu Krośnieńskiego, a będące w wieku aktywności zawodowej (kobiety – do 60 r. ż.,
mężczyźni – do 65 r. ż.) do wzięcia udziału w projekcie systemowym „Program aktywizacji społecznej
w Powiecie Krośnieńskim”.
W ramach realizacji projektu zapewniamy bezpłatne:
 Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
 Warsztaty psychologiczne
 Kursy zawodowe
 Doﬁnansowanie do turnusów rehabilitacyjnych
Od 2008 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie w ramach realizowanego projektu
objęło wsparciem 155 Osób Niepełnosprawnych. Osoby te brały udział w turnusach rehabilitacyjnych,
warsztatach psychologicznych, korzystały z doradztwa zawodowego, a także uczestniczyły w różnorodnych kursach np. obsługi komputera (różne poziomy), graﬁki komputerowej, ochrony ﬁzycznej osób
i mienia, kosmetyki i wizażu, spawania metodą MAG i TIG, bukieciarstwa i ﬂorystyki, kas ﬁskalnych
i fakturowania, masażu, kadr i płac, gastronomicznym, wózków widłowych.
Szczegółowe informacje dotyczące udziału w projekcie można uzyskać
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie
ul. Bieszczadzka 1
38-400 Krosno
tel. 13 43 75 733, 13 43 75 734
Nabór Osób Niepełnosprawnych chętnych do wzięcia udziału w projekcie
trwa do 31 marca 2013 r. zapraszamy do udziału w projekcie zwłaszcza osoby młode (18-30 lat)
Projekt systemowy „Program aktywizacji społecznej w powiecie krośnieńskim” w ramach POKL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnienie Aktywnej Integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Powiatowe
Centra Pomocy Rodzinie

PRAWA JAZDY PO NOWEMU

O

d 19 stycznia 2013 r. obowiązują
nowe przepisy dotyczące wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.
Oznacza to, iż osoby z terenu powiatu
krośnieńskiego, ubiegające się o prawo
jazdy przed przystąpieniem do szkolenia
będą musiały (osobiście) najpierw zgłosić
się do Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Krośnie,
celem złożenia wniosku o wydanie prawa
jazdy, a nie jak dotychczas do ośrodka szkolenia kierowców.
Do wniosku należy dołączyć:
– orzeczenie lekarskie stwierdzające
brak przeciwwskazań zdrowotnych do kie12

rowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest
wymagane,
– wyraźną, aktualną i kolorową fotograﬁę o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, ukazującą
głowę w pozycji lewego półproﬁlu z widocznym lewym uchem,
– pisemną zgodę rodzica lub opiekuna,
dotyczy osób które nie ukończyły 18 lat,
– kserokopię posiadanego prawa jazdy
– jeżeli posiada.
Po weryﬁkacji dokumentów i wpisaniu
do systemu danych przyszłemu kierowcy
nadany zostanie proﬁl kandydata na kierow-

cę, czyli tzw. (PKK). Dopiero wówczas kandydat zgłasza się do wybranej szkoły jazdy.
Po ukończeniu szkolenia Starosta udostępnia
PKK ośrodkowi egzaminowania.
Po pozytywnym zdaniu egzaminu należy jeszcze raz odwiedzić starostwo wraz
z dowodem wpłaty za wydanie prawa jazdy. Ostatnia wizyta w urzędzie związana
jest już z odbiorem dokumentu.
Zmieniona ustawa o kierujących pojazdami wprowadza nowy wzór dokumentu
prawa jazdy. Jest to ujednolicony wzór obowiązujący we wszystkich państwach Unii
Europejskiej.
Ewa Bukowiecka
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KALENDARZ IMPREZ
MARZEC – KWIECIEŃ
Kultura
marzec
07.03
08.03
09.03
15.03
16.03
18-21.03
21.03
23.03
23.03
23.03
24.03
24.03
marzec
marzec

marzec
marzec
marzec

marzec
marzec
marzec
marzec
marzec

– XVIII Konkurs Inscenizacji Wiersza w Iwoniczu-Zdroju
– Mini Playback Show w Dukli
– Koncert z okazji Dnia Kobiet w Rymanowie
– II Gminny Konkurs Poezji Obcojęzycznej w Dukli
– Festiwal Piosenki Harcerskiej w Krościenku Wyżnym
– Konkurs Świąteczny na „Najpiękniejszą Pisankę,
Kraszankę, Palmę i Stroik” w Dukli
– Powiatowy Konkurs Poezji Sybirackiej w Jedliczu
– Kiermasz Wielkanocny z konkursem na Palmę
Wielkanocną w Jedliczu
– XIV Karpacka Wielkanoc w Kopytowej
– Gminny Konkurs Wielkanocny w Chorkówce
– Konkurs Wielkanocny – wystawa, kiermasz w Rymanowie Zdroju
– IX Prezentacje Obrzędów i Zwyczajów Wielkanocnych w Iwoniczu-Zdroju
– Konkurs „Palma Wielkanocna” w Korczynie
– Gminny konkurs recytacji i piosenki „Każdy nowy
dzień jest kwiatem, który rozkwita jak wiosna”
w Wojaszówce
– Obchody Jubileuszu 10-lecia miesięcznika „Prządki” w Korczynie
– Gminny konkurs plastyczny „Inspiracje Wielkanocne” na terenie Gminy Wojaszówka
– Wystawa „W 150 rocznicę wybuchu Powstania
Styczniowego – prezentacja multimedialna”
w Muzeum Historycznym – Pałac w Dukli
– Konkurs Filmowy – Miniatura Filmowa w Dukli
– Konkurs plastyczny „Dekoracje Wielkanocne”
w Krościenku Wyżnym
– Konkurs Recytatorski „Tropem współczesnej poezji” w Rymanowie
– Konkurs Talentów Przedszkolnych „O Nagrodę
Pluszowego Misia” w Rymanowie
– Regionalna Olimpiada w Wielkich Polakach
w Miejscu Piastowymgrudzień

kwiecień

06.04
07.04
10.04
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11.04

– Gminny Konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej
w Miejscu Piastowym i Iwoniczu
12.04
– Powiatowe Obchody Rocznicy Zbrodni Katyńskiej
i Tragedii Smoleńskiej. Konferencja naukowa poświęcona Tragedii Kresów Wschodnich w II Wojnie
Światowej (Wołyń 1943)
12.04
– Gminny Konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej
w Dukli
18.04
– Powiatowy Konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej
w Iwoniczu
19.04
– Wojewódzki konkurs w zawodzie kucharz
w ZSGH w Iwoniczu-Zdroju
23.04
– Spotkanie autorskie z Agnieszką Frączek w Krościenku Wyżnym
25.04
– Powiatowy Konkurs „Śpiewajmy Świętym” w Korczynie
30.04
– Gminny Konkurs Fotograﬁczny na terenie Gminy
Miejsce Piastowe
kwiecień – Gminny Konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej
w Chorkówce, Odrzykoniu i Rymanowie
kwiecień – Gminny Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym
w Chorkówce
kwiecień – Turniej Wiedzy Ekologicznej w Rymanowie

Sport
marzec
02.03
02.03
09.03
09.03
09.03
16.03
16.03
19.03
23.03
marzec
marzec
marzec

– Zręcin pamięta – Katyń, Smoleńsk, Ojczyzna
w Zręcinie
– Koncert Pieśni Wielkanocnych w Rymanowie
– Rocznica Katynia i Smoleńska w ZSGH w Iwoniczu-Zdroju

– Gminna Olimpiada Tenisa Stołowego w Jedliczu
– Turniej Koszykówki dla OSP z terenu Powiatu
Krośnieńskiego we Wróbliku Szlacheckim
– Szachowy Turniej Juniorów o Puchar Starosty
Krośnieńskiego w Odrzykoniu
– Harcerski Turniej Halowej Piłki Nożnej w Jedliczu
– XIII Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar
Wójta w Rogach
– Powiatowa Olimpiada Tenisa Stołowego w Kopytowej
– Wojewódzki Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora GOSiR w Jedliczu
– IV Ogólnopolski Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych w Jedliczu
– III Gminny Turniej Piłki Siatkowej Drużyn OSP
w Jedliczu
– II Otwarty Turniej Szachowy w Dukli
– Gminny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Dukli
– Rodzinny turniej tenisa stołowego w Krościenku
Wyżnym
– Gminna Olimpiada Tenisa Stołowego w Dukli

marzec
marzec
-kwiecień – Turniej tenisa stołowego o Puchar Prezesa UKS
TKKF Dukla

13

Nasz Powiat
kwiecień
02.04

– Wielkanocny turniej halowej piłki nożnej chłopców w Jedliczu
06.04
– Wielkanocny turniej piłki siatkowej dziewcząt
w Jedliczu
20.04
– Wiosenny Turniej Łuczniczy w Jedliczu
kwiecień – V Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty w Jedliczu
kwiecień – Piknik motoryzacyjny w Jedliczu
kwiecień – Gminny turniej tenisa stołowego o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dukli
kwiecień – Turniej Szachowy w Dukli
kwiecień – Gminna Olimpiada Tenisa Stołowego w Krościenku Wyżnym

Turystyka
marzec
17.03

– Niedziela z PTTK – Stasiane – Piotruś – Zawadka
Rymanowska
21.03
– XXXVII Rajd Górski „Powitanie wiosny” – Tylawa
– Dziurdź – Czertem – Pustelnia św. Jana – Folusz
– Lipowica
marzec – III Powiatowy Konkurs „Powiat Krośnieński
– Moja Mała Ojczyzna” w Dukli
marzec – Powiatowy Konkurs Wiedzy Turystycznej w Dukli

kwiecień
07.04

– Niedziela z PTTK – Lipowiec – Kamień nad Jaśliskami – Czeremcha – Lipowiec
19-20.04 – XVIII Wojewódzka Giełda Piosenki Turystycznej
w Dukli

Edukacja zdrowotna
marzec
marzec – Konkurs literacki w ramach Obchodów Narodowego Dnia Życia w Krościenku Wyżnym

kwiecień
kwiecień – II Powiatowy Piknik „Żyj zdrowo i kolorowo”
w ArtKinie RCKP
kwiecień – Koncert o tematyce antynikotynowej, antynarkotykowej i antyalkoholowej dla uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Powiatu
Krośnieńskiego w ArtKinie RCKP
kwiecień – „Dzień bez papierosa” w ZSGH w Iwoniczu-Zdroju
kwiecień – Konferencja dla nauczycieli – zagrożenia cywilizacyjne młodzieży we współczesnym świecie
w Starostwie Powiatowym w Krośnie
oprac. Grażyna Ostrowska

III POWIATOWY KONKURS
RECYTATORSKI POLSKIEJ
POEZJI SYBIRACKIEJ
– ZAPROSZENIE
Organizatorzy: Starostwo Powiatowe
w Krośnie, Związek Sybiraków – Koło Terenowe w Krośnie i Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Jedliczu zapraszają dzieci i młodzież z terenu powiatu
krośnieńskiego i miasta Krosna do udziału
w konkursie recytatorskim.
Zgłoszenia w każdej kategorii wiekowej
dokonują szkoły, w terminie do 11 marca
2013 r. w Starostwie Powiatowym w Krośnie (Biuro Promocji).
Ogłoszenie wyników połączone z wręczeniem nagród odbędzie się podczas
Powiatowych Obchodów Rocznicy Zbrodni Katyńskiej i Tragedii Smoleńskiej,
12 kwietnia 2013 r.
Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie Starostwa:
www.powiat.krosno.pl

„Nasz Powiat”
Dwumiesięcznik
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Powiatu Krośnieńskiego

redakcja.np@interia.pl
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SPOTKANIE SYBIRAKÓW

płatkowe spotkania przedstawicieli Zarządu Oddziału
Związku Sybiraków stały się
coroczną tradycją. Na uroczystość,
która odbyła się 24 stycznia 2013 r.,
przybyli również członkowie Komisji
Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Zarządu Koła Terenowego w Krośnie oraz
zaproszeni goście: Starosta Krośnieński
Jan Juszczak, Prezydent miasta Krosna
Piotr Przytocki, zastępca Komendanta Miejskiego Policji Paweł Owiński
i przedstawicielka Światowego Związku Żołnierzy AK Jadwiga Węgrzyn.
Te pełne reﬂeksji spotkania są także okazją do upamiętnienia najważniejszych wydarzeń historycznych. W tym roku jest to
150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Okolicznościowy referat poświęcony
wydarzeniom z 1863 r. oraz wspomnieniom
osób z naszego regionu, które uczestniczyły w wielu bitwach i potyczkach, wygłosił prezes Związku Sybiraków Władysław
Kuźma. Z kolei Romana Zoła zreferowała
przebieg uroczystości związanej z odsłonięciem pamiątkowej tablicy poświęconej
powstańcom, w kościele Farnym Bazylice
Mniejszej w Krośnie, która miała miejsce
22 stycznia br. Podczas spotkania wręczono
Srebrne Odznaki za Zasługi dla Związku
Sybiraków. Za dobrą współpracę i wspar-

W

Uhonorowani Srebrną Odznaką za Zasługi dla Związku Sybiraków

cie honorowe odznaczenia otrzymali Teresa
Bugajska, Kazimierz Buczek, starosta Jan
Juszczak i prezydent Piotr Przytocki.
Dziękując za wyróżnienie starosta Jan
Juszczak przyznał, że to odznaczenie to
zobowiązanie do tego, aby o działalności
Związku nie tylko nie zapomnieć, ale wspomagać na co dzień. – Jestem pod dużym
wrażeniem i pełen szacunku, że spotykacie
się Państwo i podtrzymujecie więzi i tradycje oraz nawiązujecie do tych wydarzeń
z historii Polski – mówił. Jesteście w prostej
linii potomkami tego co się wydarzyło po

Ewa Bukowiecka

„ESKULAPY 2012” PRZYZNANE

Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie, 11 lutego,
ogłoszono wyniki i uroczyście podsumowano XII edycję plebiscytu „Eskulap 2012”.
Plebiscyt, to znakomita okazja do uhonorowania najlepszego personelu medycznego oraz wzorowej placówki opieki zdrowotnej. O wyborze
decydują pacjenci, którzy mają możliwość docenienia i wyróżnienia
swoich ulubionych lekarzy.
W gronie tegorocznych laureatów znalazł się lek. med. Mariusz Szepelak, specjalista chorób wewnętrznych i chorób zakaźnych, pracownik Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie. W kategorii „Placówka
Medyczna 2012” Kapituła wyróżniła NZOZ VIVA z Dukli, którym kieruje
lek. med. Marian Sajdak. W uroczystej Gali Plebiscytu uczestniczył Starosta Krośnieński Jan Juszczak, który w imieniu władz samorządowych
powiatu krośnieńskiego przekazał nagrodzonym listy gratulacyjne, dziękując za fachowość, zaangażowanie oraz niesienie pomocy chorym i cierpiącym wraz z życzeniami dalszych sukcesów w pracy.
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upadku Powstania Styczniowego. Wdzięczny jestem, że kontynuujecie tą żywą lekcję
historii. Takie uroczystości i spotkania dają
nadzieję, że ta sztafeta pokoleń niosąca pamięć nie zostanie zaprzepaszczona. Mam
nadzieję, że pamięć tamtych lat pozostanie
w świadomości i czynach, choćby tylko symbolicznych. Dziękuję za to, że jesteście.
Druga część spotkanie upłynęła pod znakiem życzeń i wspomnień, którymi chętnie
dzielili się Ci, którzy przeszli i pamiętają
zsyłkę i życie na Syberii.

Starosta Jan Juszczak przekazuje gratulacje dyr. NZOZ VIVA z Dukli
Marianowi Sajdakowi
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20 LAT MINĘŁO
Z

espół „Lubatowianie” swój jubileusz 20-lecia spędził w gronie przedstawicieli władz samorządowych, przyjaciół, zespołów oraz lokalnych
działaczy.
– Cieszy nas fakt, że władzom nie jest obojętne co robimy
i w miarę możliwości przybywają by złożyć życzenia, pogratulować, a tym samym zachęcić do dalszej pracy – powiedziała
Janina Pernal, która od 2003 r. jest kierownikiem zespołu.
Wszystko zaczęło się 23 stycznia 1993 roku. Lata ciężkiej
pracy członków zespołu sprawiły, że Lubatowianie są rozpoznawalni w różnych regionach Polski. Na przestrzeni tych lat
powstały dodatkowo dwie grupy śpiewacze „Młodzi Lubatowianie” oraz „Mali Lubatowianie”, które zrzeszają młodzież
i dzieci, co czyni zespół wielopokoleniowym. W swoim repertuarze posiadają ponad 300 pieśni o różnorodnej tematyce.
Z okazji jubileuszu życzenia dla zespołu złożyli między innymi władze powiatu krośnieńskiego ze starostą Janem Juszczakiem, przewodniczącym Rady Powiatu Andrzejem Krężałkiem i urzędującym członkiem Zarządu Janem Pelczarem.

SPOTKANIE POLSKO-NIEMIECKIE

W

Starostwie Powiatowym
w Krośnie, 6 lutego 2013 r.,
gościli uczestnicy wymiany
polsko-niemieckiej z Mallersdorf-Pfaffenberg.
Z młodzieżą spotkał się Starosta Krośnieński Jan Juszczak.
Już od 20 lat LO im. Marii Konopnickiej
w Jedliczu prowadzi międzynarodową wymianę młodzieży z Bawarii. Także i w tym
roku 17-osobowa grupa wraz z opiekuna-

mi przyjechała do Jedlicza, aby poznać bogactwo przyrodnicze i kulturowe powiatu
krośnieńskiego. W programie wymiany
młodzieży było oﬁcjalne spotkanie z przedstawicielami samorządu i władz lokalnych.
Młodzież z zaciekawieniem wysłuchała wystąpienia Starosty Jana Juszczaka, w którym
podkreślił walory naszego powiatu i nawiązał do wydarzeń historycznych między
innymi jednej z najkrwawszych bitew II
wojny światowej, zwanej operacją karpacko-dukielską. Zachęcał do odwiedzenia

najciekawszych zakątków naszego regionu. Goście z zainteresowaniem obejrzeli
ﬁlm promocyjny o powiecie krośnieńskim
przedstawiający walory turystyczne i piękno ziemi krośnieńskiej. Spotkanie zakończono pamiątkowym zdjęciem pod pomnikiem Oﬁar Katynia, miejscu symbolicznym,
które łączy historię i współczesność.
Uczestnicy wymiany otrzymali pamiątkowe upominki. Natomiast Pan Starosta
otrzymał serdeczne zaproszenie do Mallersdorf-Pfaﬀenberg.

