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Pierwsza rocznica obchodów Dnia Patrona
W ubiegłym roku Powiat Krośnieński przyjął Patrona w osobie
Świętego Józefa Sebastiana Pelczara. W pierwszą rocznicę tego
wydarzenia, 8 maja 2011 r. w Sanktuarium Św. Józefa Sebastiana Pelczara
w Korczynie odprawiona została uroczysta msza święta. Eucharystii
przewodniczył ks. prałat Jan Szpunar, proboszcz parafii Krościenko Wyżne,
Słowo Boże wygłosił ks. prałat Edward Sznaj, kustosz Sanktuarium. - Nie
wolno nam zapominać o tym kim jesteśmy. Nie wolno nam zapominać o tym
na jakiej ziemi przyszło nam żyć, po jakiej ziemi stąpać, jakim językiem się
porozumiewać, jaką historię uczyć. Nie wolno nam zapominać o tym, że
mamy być ludźmi honoru, że mamy być ludźmi zasad i wiary. Powinniśmy

zabiegać o to ażeby Polska była Polską, a Polacy - Polakami i chlubili się tym
- mówił w homilii ks. prałat. Przypomniał życie i działalność bł. Urszuli
Leduchowskiej i Św. J.S. Pelczara, dla których najważniejsze były trzy słowa:
Bóg, Honor i Ojczyzna. Oprawę muzyczną zapewnił Chór "Chorus"
z Korczyny pod kierunkiem Stanisława Szostaka.
W drugiej części uroczystości odbył się koncert laureatów I Powiatowego Konkursu Polskiej Pieśni Religijnej "Śpiewajmy Świętym". Koncert
rozpoczął występ młodzieży z Gimnazjum w Korczynie. Następnie przed
zgromadzoną publicznością w świątyni wystąpili utalentowani uczestnicy
prezentując piękne pieśni religijne.
Organizatorami konkursu byli Starostwo
Powiatowe w Krośnie i Gimnazjum im. Św. J.S.
Pelczara w Korczynie. Przesłuchania uczestników odbyły się 28.04, zgłosiło się 85 wykonawców ze szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu.
Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji jury
przyznało nagrody i wyróżnienia, które zostały
uroczyście wręczone w Dniu Patrona Powiatu.
Nagrody wraz z gratulacjami najlepsi wykonawcy otrzymali z rąk starosty Jana Juszczaka,
ks. prałata Edwarda Sznaja.
- Dziękuję Wam za ten dzisiejszy dzień,
za to, że pokazaliście mi inny, lepszy świat.
Dzięki Wam człowiek nabiera wiary w drugiego
człowieka i sens życia - powiedział starosta
J. Juszczak, zwracając się do młodzieży.
Chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy
się przyczynili do zorganizowania tej uroczystości. Serdeczne słowa składam na ręce
księdza kustosza i księdza prałata, Jana Szpunara. Nade wszystko słowa podziękowania
kieruję do wychowawców, nauczycieli,
rodziców za to, że wychowujecie swoje dzieci
i przekonujecie ich do tego piękna, do tego że

można ubogacać siebie i innych przez śpiew przez piękne słowa i postawę.
Wam, uczestnikom za obecność i za to piękno budujące innych ludzi bardzo
dziękuję.
Wyniki konkursu:
Szkoły Podstawowe
I m. - Bartosz Piwowar (Krasna); II m. ex equo Aleksandra Lidwin (Potok) Faustyna Krauz
(Iskrzynia); III m. - Marcin Różycki (Targowiska)
Wyróżnienia: Wiktoria Polak (Łężany), Aneta
Aszklar (Korczyna)
Gimnazja
I m. ex equo - Karol Jakieła (Lubatowa),
Magdalena Niedziela (Zręcin); II m. Monika
Szufnarowska (Potok); III m. Ewelina Witalec
(Targowiska)
Wyróżnienia: Karolina Zająć (Korczyna),
Angelika Szajna (Krościenko Wyżne)
Szkoły Ponagimnazjalne
I m. - Katarzyna Chorzępa (MZSP w Miejscu
Piastowym); II m. - Marta Woźniak (LO
Jedlicze); III m. - Natalia Niedziela (ZSGH
Iwonicz - Zdrój)
Wyróżnienie: Mateusz Sroka (ZS w Iwoniczu)
Ewa Bukowiecka
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220 lat temu - 3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni, po burzliwej debacie
przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja.
Stała się chlubą, gdyż była pierwszą w Europie i drugą na świecie ustawą
zasadniczą określającą nowożytne zasady sprawowania władzy. Była
ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny. Z okazji rocznicy jej
uchwalenia Powiat Krośnieński wspólnie z Gminą Krościenko Wyżne
zorganizował religijno - patriotyczne obchody. Uroczystości rozpoczęła msza
święta w kościele parafialnym w Krościenku Wyżnym. Ksiądz proboszcz Jan
Szpunar w homilii nawiązał do rocznicy Konstytucji 3 Maja i Święta
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Zarówno jedna jak i druga
rocznica kojarzy się z wolnością. Powiedział, że Maryja posiadła nasze serca
nie przemocą, ale tym co my Polacy najbardziej cenimy, wolnością. Maryja
zawsze nam tę wolność dawała i wypraszała. Bez względu na to jak trudne
były dzieje naszego narodu było jedno miejsce gdzie zawsze czuliśmy się
wolni, na Jasnej Górze u naszej Matki Królowej Polski. Musimy jednak
pamiętać, że wolność to coś za co jesteśmy wszyscy odpowiedzialni.

Święto 3 Maja to także okazja do podsumowania i uhonorowania
laureatów Powiatowego Konkursu Polskiej Poezji Patriotycznej, którego
pomysłodawcą i inicjatorem jest wicestarosta Andrzej Guzik. Od pięciu lat
Starostwo Powiatowe w Krośnie z powodzeniem organizuje konkursy
patriotyczne adresowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych. W tym roku do finału powiatowego przystąpiło prawie
60 uczestników. Jury, któremu przewodniczyła Wanda Belcik, oceniło
wszystkie prezentacje przyznając nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach
wiekowych.
Laureaci konkursu:
Szkoły Podstawowe: I m. - Zuzanna Topolska (Głowienka); II m. - Jan
Kopacz (Rogi); III m. - Aleksandra Janocha (Świerzowa); Wyróżnienia: Paweł
Turek (Lubatówka); Dobromiła Sochacka (Jedlicze); Izabela Rachwał
(Krościenko Wyżne)
Gimnazja: I m. - Agnieszka Brzana (Iwonicz-Zdrój); II m. - Aleksandra
Czyż (Wróblik Szlachecki; III m. - Jolanta Kałuża (Przybówka); Wyróżnienia:
Jakub Grębla (Rogi); Marcin Łącki (Krościenko Wyżne)
Szkoły Ponadgimnazjalne: I m. - Monika Wójcik (LO Jedlicze);
Magdalena Rodzynka (ZS Iwonicz); III m. - Dawid Khan (LO Dukla)
Nagrody rzeczowe oraz dyplomy, ufundowane przez Starostwo
Powiatowe w Krośnie, zwycięzcom konkursu wręczali przewodniczący Rady
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Powiatu Andrzej Krężałek, starosta Jan Juszczak, wicestarosta Andrzej
Guzik, wójt gminy Jan Omachel, ks. proboszcz Jan Szpunar oraz
wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Dariusz
Sobieraj.
Po nabożeństwie zaproszeni goście, mieszkańcy gminy prowadzeni
przez Orkiestrę Dętą z Krościenka Wyżnego, strażaków OSP oraz poczty
sztandarowe przemaszerowali pod pomnik Ku Czci Poległych w czasie
II Wojny Światowej. - Samorząd Powiatu Krośnieńskiego już od wielu lat
obchodzi święta narodowe w różnych miejscach powiatu, po to aby
wzbudzać miłość do tej ziemi i kultywować pamięć o przodkach - tymi
słowami rozpoczął drugą część uroczystości starosta Jan Juszczak.
W dniu dzisiejszym przybyliśmy do życzliwego Krościenka Wyżnego.
To tutaj zawsze władze samorządowe witały nas i współpracowały bardzo
serdecznie w wielu sprawach - mówił starosta. Obchodzimy dzisiaj niejako
triduum, takie szczególne trzy dni. Rozpoczęliśmy 1 maja, do tej pory można
było mieć dylemat z czym nam się ten dzień będzie kojarzyć. Czy
z przymusowymi pochodami, czy może z wejściem Polski do struktur UE?
Myślę, że teraz już nikt nie będzie miał takiego dylematu. Od 1 maja roku 2011
wszyscy będziemy kojarzyć ten dzień z tym, że przekroczyliśmy wspólnie
próg nadziei z naszym Wielkim Rodakiem, Janem Pawłem II. Kolejny dzień,
2 maja, jako wspólnota narodowa od kilku lat obchodzimy Święto Flagi
Państwowej, która powinna nas gromadzić, jednoczyć, ale jednocześnie
mobilizować do wspólnych działań na rzecz naszej Ojczyzny. Dzień
dzisiejszy, 3 maja to dzień w którym powinniśmy być dumni z tego aktu sprzed

tylu dziesiątków lat, bo przez ten akt uwidoczniła się i uwidacznia siła narodu
polskiego - podkreślił Jan Juszczak. Dlatego 3 maja gromadzimy się pod
pomnikiem upamiętniającym tych, którzy oddali życie za niepodległość. Bo
akt konstytucji i krew przelana w obronie Ojczyzny stanowi jedność. Dlatego
dziękuję za tak liczne uczestniczenie w obchodach tego narodowego święta
i można powiedzieć za Ojcem Świętym bł. Janem Pawłem II, Ojcze Święty
póki będziemy mieć pamięć i póki będziemy podtrzymywać naszą tożsamość
póki Polska nie zginie. Niech Polska żyje i rozwija się dzięki naszej miłości,
a takie uroczystości niech nas budują, jednoczą i dają nam siłę.
Następnie wiązanki kwiatów i wieńce pod pomnikiem złożyli poseł RP
Piotr Babinetz, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Dariusz Sobieraj, władze powiatu, gminy, wójtowie i burmistrzowie,
przedstawiciele służb mundurowych Policji i Straży, radni, dyrektorzy szkół
oraz młodzież.
Na zakończenie uroczystości głos zabrał gospodarz gminy, wójt Jan
Omachel, który nawiązał do rocznicy Konstytucji 3 Maja i podziękował
wszystkim za udział w obchodach.
Ewa Bukowiecka
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Edukacja
antynikotynowa
Starostwo Powiatowe w Krośnie w ramach przyjętego do realizacji
Planu Edukacji Zdrowotnej w Powiecie Krośnieńskim na lata 2011 - 2012
"Życie mam tylko jedno" oraz Państwowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
w Krośnie po raz kolejny wspólnie zorganizowali konkursy plastyczne dla
dzieci o tematyce antynikotynowej.
Podsumowanie konkursów i wręczenie nagród laureatom odbyło się 20
maja w szkołach podstawowych w Wojaszówce i Żeglcach.
Od trzech lat Starostwo Powiatowe wspiera kampanie profilaktyczne
promujące zdrowy styl życia, których ideą jest uświadamianie już od
najmłodszych lat o zagrożeniach związanych z paleniem papierosów.
"Mamo, tato nie pal..." to hasło konkursu zorganizowanego
w Wojaszówce, którego adresatami były dzieci ze szkół podstawowych.
Przygotowana przez dzieci, pod kierunkiem Elizy Kłapkowskiej - Szuby część
artystyczna również nawiązywała do tematu imprezy. Mottem przewodnim
stały się słowa piosenki "Rób co chcesz, mów co chcesz tylko nie pal".
Wyniki konkursu:
kategoria kl. I - III
I m. - Maja Pawińska (ZS w Iskrzyni); II m. - Dagmara Urban (SP
w Wojaszówce); III m. - Bartosz Ryczak (ZS w Łękach Dukielskich)
Wyróżnienia: Kacper Kraus (SP w Żeglcach); Kamila Malec (SP
w Podniebylu); Dawid Wałach (SP w Głębokiem)
kategoria kl. IV - VI
I m. - Karolina Pasterczyk (SP w Ustrobnej); II m. - Błażej Kmonk (SP
w Krościenku Wyżnym);III m. - Aleksandra Kucia (SP we Wrocance)
Wyróżnienia: Kinga Wróbel (ZS w Jasionce); Aleksandra Pacek (ZS

w Świerzowej Polskiej); Anna Stachyrak (MZSzOI w Krośnie); Marta Murdzek
(SP w Rogach)
Z tematem "Czyste powietrze wokół nas" doskonale poradziły sobie
przedszkolaki, do których skierowany był drugi konkurs. Wręczenie nagród
odbyło się w Żeglcach.
Laureaci konkursu:
I m - Julia Maciejowska (Jedlicze); I m. - Jakub Kuliga (Krosno);
II m. - Aleksandra Dynowska (Zręcin); II m. - Weronika Dubiel (Krosno);
III m. - Klaudia Pazdra ( Żeglce); III m. - Nikola Cierpiak (Krosno)
Wyróżnienia: - Maciej Kmąk (Żeglce); Natalia Maśnik (Rymanów); Jagoda
Filipowicz ( Iwonicz - Zdrój); Jakub Znój (Jaszczew); Nikola Jurczak
(Krościenko Wyżne); Aleksandra Senejków (Krosno); Weronika Misiołek
(Krosno); Jakub Rączka (Krosno); Julia Leszczewska (Krosno); Michał
Rąpała (Krosno).
Konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci, które ze
zrozumieniem i dojrzałością potraktowały temat, czego dowodem jest ilość
i poziom nadesłanych prac. Udział w przedsięwzięciu stanowił radosne
przeżycie i urozmaicenie dnia codziennego, ale przede wszystkim, mamy taką
nadzieję, skłonił do refleksji zarówno uczestników konkursów jak również
opiekunów i rodziców, dostarczając nowych doświadczeń.
Prace można było oglądać na wystawach pokonkursowych
przygotowanych w obydwu szkołach.
Nagrody, które ufundowało Starostwo Powiatowe i Sanepid, wraz
z najlepszymi gratulacjami zwycięzcom wręczali wicestarosta Andrzej Guzik,
zastępca wójta Wojaszówki Grzegorz Makara, zastępca wójta Chorkówki
Dariusz Bator w obecności gospodarzy szkół, dyr. Ewy Górskiej, dyr. Pawła
Przetacznika, dyrektorów GOK Lucyny Pelczarskiej, Bogusława Packa,
nauczycieli, opiekunów i rodziców.
Organizatorzy składają szczególne podziękowania dyrektorom Ewie
Górskiej ze SP w Wojaszówce i Pawłowi Przetacznikowi ze SP w Żeglcach za
serdeczne przyjęcie i pomoc przy organizacji konkursów.
Ewa Bukowiecka

Przegląd Małych Form Teatralnych
Po raz trzeci Starostwo Powiatowe w Krośnie wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną zorganizowało Przegląd Małych
Form Teatralnych. Impreza odbyła się w ramach
Podkarpackiego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w przeddzień
Światowego Dnia bez Tytoniu, obchodzonego
31 maja.
Przegląd ma na celu promocję zdrowego
stylu życia wolnego od uzależnień i jest doskonałym
uzupełnieniem wszelkich działań profilaktycznych
podejmowanych na naszym terenie.
W tym roku do konkursu przystąpiło pięć
szkół z Krosna i powiatu krośnieńskiego. Na scenie
kolejno prezentowali się: Społeczne Gimnazjum
w Targowiskach, MZS nr 1 w Krośnie, ZSP w Jaśliskach, MZS nr 2 w Krośnie i ZS w Odrzykoniu. Jury
po obejrzeniu wszystkich prezentacji przyznało
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wyróżnienia: I wyróżnienie otrzymała grupa z MZS
nr 1 w Krośnie za spektakl pt. "Boże Narodzenie" ,
dwa równorzędne wyróżnienia otrzymali gimnazjaliści z Jaślisk za pantomimę "Metamorfozy"
i grupa z Odrzykonia za prezentację "Nałogom
mówimy nie!".
Impreza była również znakomitą okazją do
podsumowania kolejnego wspólnego przedsięwzięcia pod hasłem "Kocham życie, nie palę, nie
piję i nie biorę". Konkurs na list rodzica adresowany
do nastoletniego dziecka miał za zadanie
przekonywać do niepalenia, promować modę na
zdrowy styl życia, ukazywać pozytywy życia bez
używek oraz powody dla których warto nie
zaczynać palenia. Z tematem najlepiej poradziły
sobie: Aleksandra Krowicka z LO im. M. Konopnickiej w Jedliczu (I m.); Izabela Siast z ZSP nr 1
w Krośnie (II m.); Magdalena Wołkowicz z MZSP

w Miejscu Piastowym (III m.).
Nagrodzone listy publicznie odczytali
autorzy prac podczas spotkania.
Nagrody, ufundowane przez Starostwo
Powiatowe w Krośnie i Państwową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną wręczał wicestarosta
Andrzej Guzik, który złożył gratulacje i podziękowania wszystkim wykonawcom i ich opiekunom.
Ewa Bukowiecka
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A b s o l u t o r y j n a Se s j a R a d y P o w i a t u
Podczas VIII sesji Rada Powiatu Krośnieńskiego przyjęła sprawozdanie
z wykonania budżetu za 2010 r. i jednogłośnie udzieliła absolutorium
Zarządowi Powiatu.
Dochody zaplanowane w uchwale budżetowej na przestrzeni roku
wzrosły o 11 mln 160 tys. zł i wykonane zostały o 1 mln 252 tys. zł powyżej
planu, co stanowiło 101 % planowanych dochodów. Wzrost dochodów
nastąpił z różnych źródeł: zwiększenia dotacji z budżetu państwa na usuwanie
skutków powodzi oraz dofinansowania zadań własnych w zakresie DPS,
udzielania pomocy finansowej ze strony gmin, z rezerwy subwencji na
przebudowę dróg i mostów, otrzymania dotacji na realizację projektów
w ramach programu Kapitał Ludzki.

- Ważnym elementem dochodów były środki pozyskane z budżetu UE
w kwocie 8 mln 089 tys. zł. Wysokie wykonanie dochodów wskazuje, że
zaplanowane były w sposób realny - zaznaczył starosta Jan Juszczak.
Wydatki na przestrzeni roku wzrosły o 6 mln 634 tys. zł. Wydatki bieżące
w budżecie stanowiły 79 % planu wydatków ogółem, a wydatki majątkowe
21 %.
Największą pozycję w wydatkach stanowiły transport i łączność, 31 %
planowanych wydatków ogółem.
Zrealizowane zostały inwestycje w zakresie przebudowy dróg przy
udziale środków unijnych, dla przypomnienia: wykonano nową nawierzchnię
dróg Krosno-Targowiska-Wróblik Szlachecki; Krosno-Kobylany-Toki; KrosnoRogi-Wrocanka wraz z budową chodników, przebudowany został most na

Kodeks Etyki
W Starostwie Powiatowym w Krośnie został opracowany i wprowadzony, zarządzeniem Starosty Krośnieńskiego, Kodeks Etyki pracowników.
Stanowi on zbiór zasad i wartości etycznych, którymi powinni kierować
się pracownicy podczas wykonywania zadań służbowych w miejscu pracy,
a także poza nim.
Poszanowanie tych wartości i przestrzeganie zasad służy budowaniu
efektywnej, uczciwej, przyjaznej i przejrzystej administracji samorządowej,
a poprzez to kształtowaniu właściwych relacji pracowników Starostwa
Powiatowego w Krośnie ze społecznością lokalną.
Pracownicy Starostwa mają świadomość, że ich praca jest służbą
publiczną. Wykonując powierzone zadania zobowiązani są przestrzegać
między innymi takich zasad jak: praworządność, uczciwość, rzetelność,
bezinteresowność, tolerancja i życzliwość.
Pracownicy są bezstronni w wykonywaniu zadań i obowiązków, nie
ulegają żadnym wpływom i naciskom. Nie przyjmują żadnych korzyści
materialnych lub osobistych. Ponoszą odpowiedzialność za podejmowane
decyzje i działania. Powinni dążyć do usprawnienia funkcjonowania urzędu
i poprawy efektywności podejmowanych działań.
Realizacja postanowień Kodeksu Etyki będzie monitorowana w formie
ankietowej, dla pracowników i klientów.
Kodeks zostaje upubliczniony na stronie internetowej satarostwa,
w celu poinformowania mieszkańców o standardach zachowania i wykonywania obowiązków służbowych, jakich mają prawo oczekiwać od
pracowników Starostwa Powiatowego w Krośnie.
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Wisłoku w ciągu drogi powiatowej Pastwiska - Puławy, ustabilizowano dwa
osuwiska w Wojkówce oraz przy drodze Węglówka - Wysoka Strzyżowska.
Kolejną pozycję w wydatkach w 2010 r. zajmowała oświata i wychowanie oraz
edukacyjna opieka wychowawcza, na ten cel wydatkowano ponad 24 mln zł.
Ważną pozycję w budżecie stanowiła administracja w ramach wydatków
tego działu przeprowadzono ważną inwestycję termomodernizację budynku
wraz z remontem tarasu, zmodernizowano salę 308 pod potrzeby Centrum
Wspierania Inicjatyw Transgranicznych. - Pozostałe zadania w zakresie
pomocy społecznej, kultury, sportu, turystyki realizowane były zgodnie
z planem, bez zakłóceń w ich realizacji - podkreślił starosta.
Wydatki z udziałem środków unijnych i środków własnych w ubiegłym
roku wyniosły 8 mln 640 tys. zł i były to wydatki realizowane w ramach
programu RPO oraz Kapitał Ludzki.
W ubiegłym roku powiat zaciągnął kredyt długoterminowy w kwocie
6 mln zł. Zobowiązania z tytułu kredytów na koniec roku wyniosły 13 mln 650
tys. zł z terminem spłaty do 2017 r. Zobowiązania z tytułu kredytów stanowią
18 % wykonanych dochodów. Wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
powiatu starosta przedstawił radnym informację o stanie mienia powiatu za
okres od 1 października 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku.
W ubiegłym roku wartość mienia zwiększona została o 50 mln 523 tys. zł
z następujących tytułów: zrealizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych
oraz nieodpłatnego przejęcia nieruchomości i ruchomości w Barwinku.
Uzyskane dochody z mienia wyniosły 798 tys. zł i pochodziły głównie z najmu
nieruchomości.
Sprawozdanie z realizacji budżetu pozytywnie zaopiniowały Regionalna
Izba Obrachunkowa w Rzeszowie oraz Komisja Rewizyjna Rady Powiatu.
- W imieniu własnym i pozostałych członków Zarządu składam
serdeczne podziękowania Radzie za tak jednomyślne przegłosowanie
wniosku absolutoryjnego. Taka postawa i poparcie jest dla nas wzmocnieniem
i motywacją do dalszej pracy. Jest to także sukces Państwa Radnych. Za
współdziałanie serdecznie dziękuję - skomentował przyjęcie uchwały starosta
Jan Juszczak.
Ewa Bukowiecka

Orzekają o stopniu
niepełnosprawności
Radni powiatu na sesji (13.05) zapoznali się z informacją na temat
działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności za 2010 rok, którą przedstawiła przewodnicząca Maria Jaracz.
W ubiegłym roku do Zespołu wpłynęło 4849 wniosków dotyczących
wydania orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Na
podstawie otrzymanych wniosków Zespół wydał 4669 orzeczeń, z tego 3142
dla osób z terenu powiatu, w tym 666 dla dzieci do 16. roku życia. W porównaniu do roku 2009 nastąpił wzrost ogólnej liczby wydanych orzeczeń o 282.
Poniesione koszty działalności Zespołu w ubiegłym roku zamknęły się
w kwocie 570 788 zł. Średni koszt wydania jednego orzeczenia wyniósł 122,25
zł. Jak podkreśliła przewodnicząca Maria Jaracz rok 2010 był jednym
z trudniejszych w działalności Zespołu. - Dwukrotne podtopienia pomieszczeń
spowodowały duże straty i dezorganizację pracy, co przyczyniło się do
wydłużenia terminu rozpatrywanych wniosków. Kolejnym problemem
rzutującym na terminowość rozpatrywanych spraw są trudności w pozyskaniu
lekarzy orzeczników, z powodu niskiego wynagrodzenia jakie otrzymują za
pracę w Zespole.
Na podkreślenie zasługuje również znaczny wzrost napływających do
rozpatrzenia wniosków. Szacuje się, że w roku bieżącym liczba wydanych
orzeczeń może wynieść około 4900. Średni koszt wydania orzeczenia
z uwzględnieniem wzrostu kosztów utrzymania to 135 zł.
- W związku z tendencją wzrostową zaplanowane środki na działalność
Zespołu nie będą wystarczające. Przy braku pomocy, i to nie tylko finansowej,
realizacja zadań z orzecznictwa pozarentowego w 2011 r. może zakończyć
się jeszcze dłuższymi kolejkami oczekujących na rozpatrzenie wniosku przyznała M. Jaracz.
Ewa Bukowiecka
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"Transplantacja-Ocal Komuś Życie”
Dnia 26 maja 2011 roku na Placu Dietla
w Iwoniczu-Zdroju odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu transplantacyjnego, na który
przybyli nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie oraz ich
opiekunowie, a także uczniowie i nauczyciele
ZSGH w Iwoniczu-Zdroju.
Spotkanie rozpoczął Henryk Rospond,
dyrektor ZSGH w Iwoniczu-Zdroju, witając
przybyłych gości. Następnie głos zabrał Andrzej
Guzik, wicestarosta krośnieński uroczyście otwierając imprezę. - Chciałem wam gorąco podziękować za to, że włączacie się w proces przekonywania innych ludzi do tej szlachetnej idei. O wielkie
rzeczy, wielkie wartości tego świata trzeba się
starać, zabiegać i walczyć. Nic co dobre nie rodzi
się łatwo - zwracając się do uczestników konkursu
powiedział wicestarosta A.Guzik. Efekty Waszej
pracy możemy dzisiaj podziwiać. Wiem, że nie
byłoby to możliwe bez zaangażowania nauczycieli,
wychowawców, którzy inspirują i zachęcają was do
udziału w takich przedsięwzięciach. W imieniu Starosty Krośnieńskiego i całego samorządu powiatu
bardzo dziękuję szkole za trud organizacyjny,
a państwu za udział.
Przybyli prelegenci, Anita Kafel, Krystyna
Murdzek ( po przeszczepie nerki) i Agata Jegierska
(po transplantacji serca), przekazywali młodzieży
swoją wiedzę na temat idei transplantacyjnej,
dzielili się swoimi doświadczeniami związanymi
z osobistymi przeżyciami w związku z przeszczepionymi organami. Ks. Zbigniew Głowacki mówił
o tym, że kościół popiera i sprzyja idei transplantacji. Transplantacja, przeszczep, oddawanie
narządów to służba życiu. Człowiek może
ofiarować cząstkę siebie by ktoś inny mógł żyć.

Wyniki konkursu:

I PREZENTACJA:
Kategoria: szkoły gimnazjalne:
I miejsce: Wiktoria Solecka - Gimnazjum w Odrzykoniu miejsce: Gabriela Guzik - Gimnazjum Katolickie. II miejsce: Gabriela Zawada - Gimnazjum
Publiczne w Iwli III.
Kategoria: szkoły ponadgimnazjalne: Wyróżnienie:
1. Karolina Lorenc - MZSP w Miejscu Piastowym
II - PLAKAT:
Kategoria: szkoły gimnazjalne: I miejsce: Aleksandra Dobrowolska - Gimnazjum Publiczne w Iwoniczu. II miejsce: Joanna Czekaj - Gimnazjum Publiczne w Iwoniczu miejsce: Klimkiewicz Sylwia Zespół Szkół nr 2 w Dukli.
Wyróżnienie: Urban Karolina - Gimnazjum Publiczne w Iwoniczu; Tomkiewicz Joanna - Gimnazjum Publiczne w Iwoniczu; Paulina Michalska Katolickie Liceum Ogólnokształcące; Dominika

Rajchel - Gimnazjum Publiczne w Iwoniczu-Zdroju.
Kategoria: szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce: Maria Skibińska - ZSGH w Iwoniczu
Zdroju. II miejsce: Monika Jakieła - Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dukli.
Wyróżnienie: Sabina Szczypińska - Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu; Żaneta Bogacz- MZSP
w Miejscu Piastowym; Angelika Pyter - MZSP
w Miejscu Piastowym; Danuta Biszczanik - ZSGH
w Iwoniczu Zdroju
III - WIERSZ:
Wyróżnienie: Konrad Sikora - Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dukli.
IV - HASŁO:
I miejsce: Aleksandra Fornal - Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dukli. Wyróżnienie:
Barbara Kozubal: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dukli.
V - FOTO:
Wyróżnienie: Joanna Słota - Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu

Ziemia Krośnieńska nie jest im obca
Łukasz Mendrala z Publicznego Gimnazjum
w Iwoniczu-Zdroju oraz Ilona Pachana z Zespołu
Szkół w Iwoniczu zwyciężyli w konkursie wiedzy
turystyczno -krajoznawczej "Powiat Krośnieński Moja Mała Ojczyzna" zorganizowanym pod patronatem starosty krośnieńskiego Jana Juszczaka.
"Cudze chwalicie, Swego nie znacie, Sami
nie wiecie, Co posiadacie". Na szczęście te słowa
Stanisława Jachowicza w bardzo małym stopniu
odnoszą się do uczniów, którzy zjawili się dzisiaj
(26 maja) w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym
w Dukli. Schronisko jest bowiem nie to tylko
miejscem odpoczynku dla utrudzonego wędrowca,
ale także instytucją promującą wśród młodzieży
aktywne formy odpoczynku oraz propagującą
turystyczne walory krośnieńskiej ziemi. Takie
właśnie cele przyświecały pierwszej edycji
konkursu na znajomość powiatu krośnieńskiego.
Znalazły one poparcie w krośnieńskim starostwie.
Do udziału w imprezie zgłosiło się 5 drużyn
reprezentujących: Publiczne Gimnazjum im. Amelii
i Karola Załuskich w Iwoniczu-Zdroju, Publiczne
Gimnazjum w Dukli, Zespół Szkół im. rot. Witolda
Pileckiego w Iwoniczu, Liceum Ogólnokształcące
w Dukli oraz Zespół Szkół im. Armii Krajowej
w Jedliczu. Konkurs rozgrywany był w dwóch
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kategoriach: gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Składał się z trzech części. Pisemny test
wyłonił w każdej z kategorii po 6 najlepszych zawodników, którzy w turniejowej formie zmierzyli się
w półfinałach, a o zwycięstwo walczyły już tylko
najlepsze trójki.
Zawodnicy musieli wykazać się przede
wszystkim znajomością terenu powiatu krośnieńskiego, jego walorów przyrodniczych, kulturowych
oraz bogatej historii. W pojedynku finałowym,
w swoich kategoriach, najlepszymi okazali się:
Łukasz Mendrala z Publicznego Gimnazjum
w Iwoniczu-Zdroju oraz Ilona Pachana z Zespołu
Szkół w Iwoniczu. Kolejne miejsca zdobyli:
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych: II miejsce Gabło Krzysztof - LO w Dukli, III miejsce - Torba
Miłosz - LO w Dukli IV miejsce - Bogusz Gabriel Zespół Szkół w Iwoniczu, V miejsce - Płodzień
Kamil - Zespół Szkół w Jedliczu, VI miejsce Kosior Sebastian - LO w Dukli
w kategorii gimnazjów: II miejsce - Kandefer Grzegorz - Publiczne Gimnazjum w Iwoniczu-Zdroju, III
miejsce - Grzegorczyk Katarzyna - Publiczne
Gimnazjum w Iwoniczu-Zdroju, IV miejsce - Matyka Gabriela - Publiczne Gimnazjum w Dukli,
V miejsce - Maj Paweł - Publiczne Gimnazjum

w Dukli, VI miejsce - Józefczyk Andrzej - Publiczne
Gimnazjum w Dukli.
Uczestnicy konkursu nie tylko wykazywali się
swoją wiedzą dotyczącą regionu, mogli tę wiedzę
jeszcze dodatkowo poszerzyć. W przerwie
konkursu zwiedzili ekspozycje w dukielskim
muzeum.
Nagrody dla najlepszych uczestników
konkursu wręczali: wicestarosta krośnieński
Andrzej Guzik i dyrektor Zespołu Szkół w Jedliczu
Zygmunt Ginalski. Podsumowując konkurs
wicestarosta Andrzej Guzik wyraził swój podziw dla
uczestników turnieju. - Walczyliście wspaniale,
wykazaliście się wiedzą niepospolitą. Wiedzieliście
o takich miejscowościach, o takich szczytach gór
i o takich rzekach, które nam tutaj na "ławce rezerwowych uczestników" pewnie by przysporzyło dużo
trudności, żeby je znaleźć. To pierwsza taka impreza turystyczno-krajoznawcza, ale nie ostatnia.
Myślę, że dobrze przyjmie się w kalendarzu
podobnych przedsięwzięć. Pewność, że nie była to
ostatnia taka impreza, miał dyrektor Zespołu Szkół
w Jedliczu Zygmunt Ginalski i już zaprosił
dzisiejszych uczestników, oraz nieobecne szkoły,
na drugą edycję konkursu.
Grzegorz Skwara
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Chodnik w Potoku
16 czerwca Komisja w składzie dyrektor - etatowy członek Zarządu
Powiatu Jan Pelczar, Marek Pepera kierownik PZD w Krośnie i Janusz Zajdel
z Biura Inwestycji i Zamówień Publicznych, dokonała odbioru chodnika
w Potoku.
Budowa chodnika jest częścią inwestycji realizowanej przez Powiat
Krośnieński, która obejmuje przebudowę drogi powiatowej Jedlicze - Potok.
Prace podzielono na dwa etapy. Pierwszy zakończył się w roku ubiegłym
i obejmował wykonanie kanalizacji wraz z podbudową pod chodnik, budowę
krawężników i obrzeży. W drugim etapie wykonano 600 m nowego chodnika
z kostki brukowej o szerokości 2 m wraz z poszerzeniem jezdni.
Koszt robót wyniósł ponad 340 tys. zł. Inwestycja została sfinansowana
w całości ze środków własnych powiatu i zrealizowana na liczne prośby
mieszkańców Potoka, dla zapewnienia bezpieczeństwa pieszych, bowiem
chodnik usytuowany jest w pobliżu szkoły i kościoła.
Ewa Bukowiecka

Nowa droga w Węglówce
Ponad 20 lat mieszkańcy Węglówki czekali na remont drogi
powiatowej Węglówka - Wysoka Strzyżowska. Inwestycję udało się
zrealizować dzięki środkom z Narodowego Programu Dróg Lokalnych oraz
dobrej współpracy władz powiatu krośnieńskiego z powiatem strzyżowskim.
Złożony przez Powiat Krośnieński wniosek o dofinansowanie zadania
został pozytywnie oceniony przez komisję wojewody podkarpackiego
Małgorzaty Chomycz, która przyznała dotację i zatwierdzony przez MSWiA.
Prace rozpoczęły się w maju br., a wykonawcą był Rejon Budowy Dróg
i Mostów. 17 czerwca w obecności starosty krośnieńskiego Jana Juszczaka,
dyrektora - etatowego członka Zarządu Jana Pelczara, starosty strzyżowskiego Roberta Godka, Janusza Ziobro, kierownika Oddziału Nadzoru
Komunikacyjnego UW w Rzeszowie, radnego powiatu krośnieńskiego
Mariana Pelczara, sołtysa Węglówki Janusza Olbrychta, ks. proboszcza
miejscowej parafii Stanisława Pawula, przedstawicieli służb drogowych
i wykonawcy, drogę symbolicznie otwarto i udostępniono do przejazdu.
W ciągu niespełna dwóch miesięcy wykonano 4800 m nowej
nawierzchni wraz z utwardzeniem poboczy i częściową odnową rowów
odwadniających. Wartość zadania wyniosła 1 368 132 zł, z czego 50 procent
współfinansował budżet państwa.
Droga jest elementem infrastruktury drogowej powiatów krośnieńskiego, strzyżowskiego oraz gminy Korczyna. Stanowi ważne i dogodne
połączenie miasta Krosna z miejscowościami Korczyna, Węglówka
i bezpośrednio z powiatem strzyżowskim. Może służyć jako droga
strategiczna i objazdowa na czas prowadzonych remontów, ograniczeń lub
kolizji na drogach głównych. W bliskim sąsiedztwie działalność prowadzi
wiele podmiotów gospodarczych oraz gospodarstw rolnych. Dla tych grup to

jedyna droga umożliwiająca dojazd do pracy, szkół, ośrodków zdrowia czy
urzędów. Dzięki swoim walorom krajoznawczym będzie niezwykłą atrakcją
turystyczną, wpłynie na rozwój regionu. Janusz Ziobro z Urzędu
Wojewódzkiego w Rzeszowie pogratulował starostom powiatów
krośnieńskiego i strzyżowskiego udanej inwestycji.
Przebudowa drogi powiatowej jest kontynuacją drugiej realizowanej
wspólnie z powiatem strzyżowskim inwestycji polegającej na stabilizacji
osuwiska w Węglówce. - Powstało ono na granicy obydwu powiatów, przy
czym większość , około 70 procent zlokalizowana jest po naszej stronie.
Wespół z powiatem strzyżowskim rozpoczęliśmy prace koncepcyjne nad
zabezpieczeniem osuwiska. To był punkt wyjścia - przypomniał starosta Jan
Juszczak. Pierwszy etap prac dobiegł końca i zamknął się kwotą 5 mln 200
tys. zł. Całe zadanie ma być zrealizowane jeszcze w tym roku. Koszt
inwestycji to ponad 7 mln zł, z czego większość środków bo aż 80 procent
pochodzi z MSWiA. Powiat Krośnieński współfinansuje zadanie w wysokości
1 052 280 zł.

Wielomilionowa inwestycja w gminie Jedlicze

Trwają intensywne prace na wszystkich trzech etapach dużej inwestycji
realizowanej na terenie gminy Jedlicze. Zadanie obejmuje przebudowę dróg
powiatowych: Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze-Potok; Jedlicze-DobieszynKrosno; Chlebna-Kopytowa-Faliszówka.
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W ramach I etapu zostaną przebudowane i poszerzone drogi na
długości 2715 m, wykonane wzmocnienia nawierzchni jezdni, umocnione
pobocza, wybudowane chodniki wraz z kanalizacją deszczową, powstaną
4 zatoki autobusowe, 2 zatoki postojowe. Przebudowany zostanie także most
na potoku Chlebianka. Po remoncie zwiększy się nośność obiektu do 30 ton,
poszerzona zostanie jezdnia do 6 m i chodnik do 1,25 m. Konstrukcja mostu
zostanie wzmocniona i odpowiednio zabezpieczona specjalistycznymi
opaskami i barierami ochronnymi.
- Po przebudowie mostu znacznie poprawi się bezpieczeństwo jego
użytkowników. Koryto rzeki będzie uregulowane, zapobiegając rozmyciu
i oberwaniu brzegów - informuje Jan Pelczar, dyrektor - etatowy członek
Zarządu.
Most został zaprojektowany w taki sposób, aby zbytnio nie ingerował
w otaczające środowisko, a zarazem nawiązywał swoją formą do otoczenia.
Już niedługo, 20 lipca zakończą się prace przewidziane w ramach I etapu.
Wartość całej inwestycji, która w 67,12% jest dofinansowana z RPO,
wynosi ponad 5 mln 500 tys. zł.
Ewa Bukowiecka
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Powiatowe Święto Kultury
Dzień Działacza Kultury to święto wszystkich ludzi kultury, działaczy
i twórców. Juz po raz kolejny Starostwo Powiatowe w Krośnie zorganizowało
spotkanie, które odbyło się 19 maja w Muzeum Historycznym - Pałac w Dukli.
Uroczystość organizowana jest by nagrodzić i pokazać działaczy
kultury, lokalnych artystów. Aby w dniu ich święta podziękować im za pasję,
chęć działania i wielkie zaangażowanie w swoją pracę.
Spotkania w gronie animatorów, twórców i działaczy tradycyjnie stały
się okazją do uhonorowania osób, które szczególnie zasłużyły się dla kultury.
W tym roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dwie odznaki
"Zasłużony dla Kultury Polskiej". Otrzymali je: Elżbieta Hawrot - założycielka
grupy obrzędowej z Krasnej i Orkiestra Dęta OSP z Krościenka Wyżnego.
Odznaczenia wręczył poseł Piotr Babinetz.

Po raz pierwszy Starosta przyznał nagrodę w nowej kategorii dla
stowarzyszeń. Za całokształt działań nagrodę otrzymało najstarsze
stowarzyszenie działające na terenie powiatu "Stowarzyszenie
Odrzykoniaków", liczące 101 lat. Nagrodę wraz z gratulacjami na ręce prezes
Barbary Guzek złożyli przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Krężałek
i wicestarosta Andrzej Guzik.
Niespodzianką dla wszystkich były dwie kolejne nagrody wręczone
przez starostę Jana Juszczaka dla dyrektora dukielskiego muzeum
Waldemara Półchłopka i Grażyny Ostrowskiej ze Starostwa Powiatowego
w Krośnie.
Podsumowując spotkanie starosta Jan Juszczak przytoczył słowa bł.
Jana Pawła II, które Ojciec Święty wielokrotnie kierował do ludzi kultury:
"Każdy naród żyje przez kulturę i dla kultury". - Bardzo się cieszę, że powiat
Powiat krośnieński jest jednym z nielicznych gdzie świętuje się w tak
podniosły sposób i docenia ludzi kultury. Od 12 lat specjalne nagrody za
wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
i odnowy kultury przyznaje Starosta Krośnieński. W tym roku wręczono sześć
indywidualnych i trzy zbiorowe.
Laureaci nagrody Starosty:
• Janina Bolanowska z Sieniawy - działaczka kultury ludowej,
• Edyta Wilczek - założycielka chórów w Jaśliskach,
• Ks. Andrzej Chmura - współorganizator festiwalu im. Kleofasa Ogińskiego
w Iwoniczu-Zdroju,
• Zbigniew Mięsowicz - skrzypek kapeli "Piasty",
• Tomasz Okoniewski - artysta fotografik,
• Czesław Szajna - przewodniczący Stowarzyszenia "Nasz Rymanów"
• Zespół Śpiewaczy "Chorkowianie",
• Kapela Ludowa "Kamfinioki" z Jedlicza,
• Koło Terenowe Zjednoczenia Łemków w Olchowcu
krośnieński ma tak wielu znakomitych artystów i twórców. Niektórzy chcieliby
nawiązywać do kultury przez duże "K", to jest ważne i raduje gdy w danym
środowisku organizowane są duże wydarzenia, ale w międzyczasie to małe
"k" wypełnia ten czas, rozwija i umożliwia tworzenie wielokulturowe i Państwo
tworzycie to duże K i to małe k i za to Wam dziękuję - mówił starosta. Moim
pragnieniem jest by za rok w tym miejscu zorganizować otwartą imprezę
i zaprosić wszystkich, którzy do tej pory zostali uhonorowani za działalność
na rzecz kultury. Starosta złożył gratulacje wszystkim nagrodzonym,
dziękując za obecność i za to, że wspólnie możemy tworzyć kulturę polską.
Podczas święta ludzi kultury nie mogło zabraknąć oprawy artystycznej,
która była bardzo atrakcyjna i urozmaicona. Wystąpili: zespół wokalny
działający przy GOK w Dukli, laureaci konkursu recytatorskiego z ZSP
w Równem, uczniowie z Gimnazjum w Krościenku Wyżnym oraz kapela
"Kamfinioki", która przywitała i pożegnała gości.
Ewa Bukowiecka
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Międzynarodowy Przegląd Chórów
Już po raz dwunasty w kościele Ojców Bernardynów w Dukli spotkali
się przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Krośnie, Urzędu Gminy
w Dukli, radni, kapłani, wójtowie, burmistrzowie, dyrektorzy placówek
i stowarzyszeń kulturalnych oraz mieszkańcy gminy i powiatu, by wysłuchać
najpiękniejszych pieśni.
12 czerwca w świątyni wystąpiło sześć chórów z powiatu krośnieńskiego, Słowacji i Węgier w hołdzie błogosławionemu Janowi Pawłowi II.
W tym roku cel był szczególny, beatyfikacja Jana Pawła II, a tegoroczny
koncert to wyraz podziękowania za wyniesienie na ołtarze naszego Rodaka,
największego z Wielkich Polaków.
Jako pierwszy zaprezentował się Chór „Źródło” z Rymanowa Zdroju.
Kierownikiem i dyrygentem jest Zbigniew Malinowski. Chór powstał 10 lat
temu przy parafii Św. Stanisława Biskupa w Rymanowie Zdroju, założony
przez Justynę Wańdygę.
Następnie wystąpił Chór „Karmel” ze Stropkova. Chór liczy sobie już
32 lata. Ma w swoim repertuarze blisko 100 utworów. Śpiewa głównie pieśni
kościelne, a także narodowe i ludowe. Dyrygentem jest Andrej Nabożny.
Najpiękniejsze pieśni ze swojego repertuaru zaprezentował Chór „Cantate”
z Iwonicza, który od początku bierze udział w przeglądzie. Kierownikiem jest
Stanisław Kenar, a dyrygentem i kierownikiem artystycznym ks. dziekan
Kazimierz Piotrowski. Chór z powodzeniem koncertuje w kraju i zagranicą,
ma w swoim repertuarze utwory znanych mistrzów. Po raz kolejny dukielska
publiczność miała okazję wysłuchać pieśni w wykonaniu chórzystów
z Budapesztu, tym razem wystąpił Chór Franciszka Lista Chór działa od 1989

roku. Członkami są przeważnie nauczyciele, w większości amatorzy. Wykonują utwory muzyczne od renesansu po muzykę współczesną.
Zaproszenie na przegląd przyjął zaprzyjaźniony Chór Greko-Katolicki
Św. Cyryla i Metodego ze Stropkova. Działa on przy Kościele OO.
Redemptorystów w Stropkovie. Dyrygentką jest Ludmiła Jakubcova. Jako
ostatni wystąpił Chór „Chorus” z Korczyny. Chór działa przy parafii i Gminnym
Ośrodku Kultury w Korczynie. W przeglądzie bierze udział od początku.
Dyrygentem jest Stanisław Szostak, a kierownikiem Stanisław Roman.
Motywem przewodnim uroczystości była prezentacja multimedialna
poświęcona bł. Janowi Pawłowi II. Występy chórów przeplatane zdjęciami
Ojca Świętego. Dzięki obrazom jeszcze raz mogliśmy przeżywać najważniejsze wydarzenia z życia naszego Wielkiego Rodaka, dzieciństwo, kapłaństwo, inaugurację pontyfikatu, podróże apostolskie, śmierć i beatyfikację.
Gospodarze spotkania starosta krośnieński Jan Juszczak i burmistrz
Dukli Marek Górak podziękowali wszystkim uczestnikom przeglądu
składając na ręce dyrygentów pamiątkowe statuetki i kwiaty. W trakcie
uroczystości wystąpili laureaci Powiatowego Konkursu „Śpiewajmy Świętym”, Katarzyna Chorzępa z Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Miejsca Piastowego i Bartłomiej Piwowar ze SP w Krasnej.
Tradycyjnie na zakończenie wszystkie chóry wraz z publicznością
zaśpiewały „Barkę”, ulubioną pieśń Ojca Świętego bł. Jana Pawła II.
Ewa Bukowiecka

Zielonoświątkowe spotkanie chórów w Budapeszcie
W dniach 9-11 czerwca br. w XVII dzielnicy Budapesztu, już po raz
dwudziesty pierwszy, odbyło się Zielonoświątkowe Spotkanie Chórów
związane ze Świętem Zesłania Ducha Świętego.
W ramach trwającej od 2008 roku współpracy partnerskiej między
samorządem powiatu krośnieńskiego, a XVII dzielnicą Budapesztu do
udziału w przeglądzie został zaproszony Jaśliski Chór Kameralny. Zespół
pod kierunkiem Edyty Wilczek przedstawił repertuar sakralny w języku
łacińskim i polskim. Zaprezentował między innymi takie utwory jak Ubi
Caritas - M.Durufle, Alleluja - G.Young, Ave Maria - J. Arcadelt.
Udział w przeglądzie był dla jaśliskiego chóru ogromnym zaszczytem
i wyróżnieniem. Tym bardziej, że chór istnieje zaledwie od roku. Spotkanie
stało się dla jego członków doskonałym sprawdzianem własnych umiejętności i okazją do wymiany doświadczeń.
Pobyt w Budapeszcie nie ograniczył się wyłącznie do występów.
Mieliśmy okazję zobaczyć najpiękniejsze zakątki stolicy Węgier, zabytki
kulturalne, sakralne i architektoniczne. Największe wrażenie wywarła na nas
panorama miasta widziana nocą ze Wzgórza Gellerta oraz Bazylika Św.
Stefana. Natomiast z syntetyczną historią Węgier mogliśmy się zapoznać
podczas zwiedzania Placu Bohaterów.
Cały zespół pragnie gorąco podziękować za wsparcie finansowe
zarządowi powiatu krośnieńskiego ze starostą Janem Juszczakiem na czele
oraz radzie i wójtowi gminy Jaśliska Ignacemu Lorencowi. Szczególne
podziękowania kierujemy do wicestarosty Andrzeja Guzika, który obdarzając
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nas zaufaniem zgłosił jaśliski chór do udziału w przeglądzie i wspierał nas
podczas wyjazdu. Powiat krośnieński reprezentowali również Andrzej
Krężałek - przewodniczący rady powiatu i jego zastępca - Józef Turek oraz
Marek Aftanas - przewodniczący komisji oświaty i kultury. Reprezentantem
gminy Jaśliska była Agnieszka Kurdyła - skarbnik gminy.
Mamy nadzieję, że wspólny wyjazd zacieśni wzajemne kontakty i zainicjuje współpracę między chórem a samorządem powiatu krośnieńskiego.
Edyta Wilczek Dyrygent Jaśliskiego Chóru Kameralnego
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PKS własnością powiatu
Minister Skarbu Państwa wyraził zgodę na nieodpłatne przejęcie przez
samorząd powiatu krośnieńskiego 100 procent akcji PKS.
Stosowną umowę w tej sprawie podpisali 17 maja 2011 r. minister
skarbu Aleksander Grad, starosta Jan Juszczak i dyrektor etatowy członek
Zarządu Jan Pelczar.
W listopadzie ubiegłego roku Rada Powiatu wyraziła zgodę na przejęcie
znajdującego się w trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Na
komunalizację zgodzili się zarząd krośnieńskiego oddziału PKS i pracownicy.
- Na przestrzeni tych kilku miesięcy ważyły się losu zakładu. Był moment
zawahania. O tym, że proces komunalizacji został podtrzymany zdecydowało
porozumienie między obecnym zarządem, a związkami zawodowymi, które
pozwoli na poprawę sytuacji ekonomicznej i restrukturyzację - wyjaśnia
starosta Jan Juszczak.
- Władze powiatu mają świadomość, że podjęły się bardzo trudnego
zadania. Proces naprawczy będzie postępował długofalowo i nie należy
Aby firma mogła utrzymać się na konkurencyjnym rynku usług
oczekiwać cudu z dnia na dzień Będziemy uzdrawiać firmę małymi krokami. przewozowych konieczna będzie restrukturyzacja zakładu i redukcja
zatrudnienia o około 50 etatów. Obecnie w oddziale PKS zatrudnionych jest
325 osób. Starosta obiecał również interweniować w Inspektoracie Transportu
Drogowego odnośnie równego traktowania zarówno prywatnego przewoźnika
jak i PKS.
- Komunalizacja PKS to nie był nasz obowiązek, to nasza inicjatywa
i odpowiedzialność za firmę, a przede wszystkim zapewnienie transportu
mieszkańcom naszego powiatu - podkreśla dyrektor Jan Pelczar.
Samorząd powiatu od początku widział szansę dla przedsiębiorstwa,
które ma duży potencjał, doświadczenie i tradycje. - Osobiście wierzę, że
podjęliśmy słuszną decyzję. Gdybym nie był przeświadczony nie
podejmowałbym takiego kroku i nie przekonywał zarządu aby przejąć firmę.
Zdajemy sobie sprawę, że jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie to zakładowi
grozi upadłość - przyznał starosta J.Juszczak.
Na komunalizację przedsiębiorstwa z niecierpliwością czekała załoga
PKS. - Ta decyzja świadczy o tym, że pan starosta jest dobrym
i odpowiedzialnym włodarzem - powiedział Eugeniusz Szczambura,
przewodniczący „Solidarności” przy PKS. - Nasz zakład jeszcze cztery lata
temu przynosił zyski i dobrze prosperował. Mamy nadzieję, że powiat jako
Czekają nas sprawy formalne związane z wyłonieniem nowej rady nadzorczej nowy właściciel pomoże w uzdrowieniu firmy. Ze swej strony jesteśmy otwarci
i nowego prezesa, zwołaniem walnego zgromadzenia wspólników. Ponadto na współpracę - zapewnił.
przejęcie spółki nastąpiło w trudnym, wakacyjnym okresie - mówi starosta.
Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonują dwa
Samorząd powiatu zdaje sobie sprawę z ciężkiej sytuacji spółki. skomunalizowane oddziały PKS, w Stalowej Woli i Jarosławiu, są to
Dlatego w pierwszej kolejności swoje działania chce skierować na szukanie powiatowe spółki komunalne.
nowych źródeł przychodów, a z drugiej obniżać koszty, ale jak podkreślił
Ewa Bukowiecka
starosta jest to zadanie dla nowego prezesa.

Nowe władze w PKS-ie
13 czerwca w Starostwie Powiatowym w Krośnie odbyło się Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKS S.A.
Zarząd Powiatu wchodząc w uprawnienia właściciela wobec spółki
przyjął sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010 oraz udzielił
absolutorium Zarządowi za ubiegły rok, tym samym dotychczasowy prezes
przestał pełnić swoje obowiązki. Kolejną z ważniejszych decyzji było
udzielenie absolutorium Radzie Nadzorczej, która następnie została
odwołana.
Stosowną uchwałą powołano nową Radę Nadzorczą w składzie:
Grzegorz Wysocki, Stanisław Lechowicz, Piotr Masłowski. Podstawowym
zadaniem Rady jest stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich
dziedzinach jej działania. Kadencja Rady trwa 3 lata.
W związku ze zmianą właściciela przedsiębiorstwa (Skarb Państwa
zastąpił Powiat Krośnieński) zostały wprowadzone do zatwierdzenia przez
Sąd Rejonowy zmiany w statucie.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zaakceptowało dokonany przez
poprzednią Radę Nadzorczą wybór kandydata na stanowisko prezesa. Został
nim 43- letni Robert Sołek.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Jan Juszczak
podziękował poprzedniemu Zarządowi
za współpracę związaną z komunalizacją
spółki, a nowo powołanemu życzył sukcesów, trafnych decyzji i dobrej współpracy
z obecnym właścicielem przedsiębiorstwa.
Robert Sołek jest absolwentem
Wydziału Prawa UMCS w Lublinie,
ukończył podyplomowe Studia Menedżerskie UMCS filia w Rzeszowie, studia
podyplomowe Wycena Nieruchomości,
AE w Krakowie & Stockholm University of
Business, aktualnie w trakcie Seminarium Doktorskiego na Wydziale Prawa
i Administracji Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie.
Posiada bogate doświadczenie zawodowe. Zarządzał spółkami między
innymi w Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego
RESBUD S.A, Kopalni Soli Bochnia Sp. zo.o, Przedsiębiorstwie Państwowym
„Kopalnia Soli w Bochni”i Ruch S.A jako Dyrektor Regionu, Oddziału. Żonaty,
dwoje dzieci.
Ewa Bukowiecka
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VI Wielki Piknik Motoryzacyjny już za nami…
Kolejny raz gimnazjaliści zostali zaproszeni do udziału w Pikniku
Motoryzacyjnym organizowanym rokrocznie przez ZS im. Armii Krajowej. Tym
razem współorganizatorem imprezy było również Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Konopnickiej w Jedliczu.
Po powitaniu wszystkich przybyłych i oficjalnym otwarciu pikniku przez
Starostę Krośnieńskiego Jana Juszczaka, tradycyjnie odbyła się parada
pojazdów ulicami Jedlicza. W asyście policyjnej przejechała na sygnale
kawalkada kilkunastu motocykli i zabytkowych samochodów, budząc niemałą
sensację wśród mieszkańców miasta. Po paradzie, jak zwykle świetny, pokaz
tańca nowoczesnego zaprezentowała formacja taneczna "Szasse" działająca
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu.

Prowadzący, Beata Świszcz i Zdzisław Bogucki, zaprosili
gimnazjalistów do udziału w licznych konkursach (np. rowerowym torze
przeszkód, slalomie na hulajnodze, identyfikacji części samochodowych).
Podczas, gdy zawodnicy walczyli o jak najlepsze wyniki, ich emocje uspokajał
koncert grupy "Alla Wi". Kolejny konkurs była to jazda sprawnościowa
samochodem. Następnie znów nie lada gratka - koncert zespołu wokalnego
"Kadencja" działającego przy gimnazjum w Świerzowej Polskiej.

W międzyczasie odbył się następny konkurs dla "lokalnych strongmenów" przetaczanie ogromnej opony.
Gościem naszego Pikniku był także przedstawiciel Sekcji Ruchu
Drogowego Komendy Miejskiej Policji, który w swym wystąpieniu uczył nas
wszystkich rozważnej i bezpiecznej jazdy i właściwego zachowania się na
drodze. Na placu przed szkołą odbył się także pokaz jazdy gokartem i bolidem.
Budynki szkoły i warsztatów również nie święciły pustkami. Goście Pikniku
mogli zwiedzić nowoczesną pracownię samochodową, a na warsztatach
przyjrzeć się pracy obrabiarki sterowanej numerycznie.
W trakcie Pikniku rozdawano nagrody w poszczególnych konkurencjach. Najważniejszą był oczywiście rower górski. Bezkonkurencyjnym
zwycięzcą okazał się Patryk Gałązka z Gimnazjum w Jedliczu. Drużynowo
I miejsce zajęli uczniowie z drużyny nr 1 z Jedlicza, II - drużyna nr 1 z gimnazjum z Odrzykonia, a III drużyna z Tarnowca. Uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych również odnieśli sukcesy. W konkursie "Jazda sprawnościowa
samochodem na czas" najlepszy okazał się Maciej Obłój z klasy III T. Wiedzą
motoryzacyjną najlepiej "popisał się" Maciej Tęczar z klasy III T. W konkursie
"rzut oponą" bezkonkurencyjny okazał się Przemysław Maciejowski - uczeń kl.
I Liceum Ogólnokształcącego w Jedliczu..
W atmosferze dobrej zabawy gimnazjaliści mogli spędzić czas na
terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Jedliczu. Tam
również czekało wiele atrakcji m. in. pokazy - ratownictwa przedmedycznego,
masażu, makijażu i stylizacji paznokci - prowadzone przez słuchaczy
Medycznej Szkoły Policealnej im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle. Odważniejsi
uczestnicy Pikniku mogli sprawdzić swój talent wokalny, występując na scenie
przed zgromadzoną publicznością, w czasie Konkursu Karaoke. Na strzelnicy
sportowej Liceum w Jedliczu rozegrano III Zawody Strzeleckie o Puchar
Starosty Krośnieńskiego. Bardzo dobrze spisali się przedstawiciele naszej
gminy, reprezentujący Gimnazjum w Jaszczwi i Jedliczu. W czasie gdy
strzelano do tarczy na boisku szkolnym rozgrywała się rywalizacja drużyn
piłkarskich w ramach V Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora LO Jedlicze.
Najlepsza była drużyna Gimnazjalistów z Łubna Szlacheckiego, tuż za
zwycięzcami - na II miejscu - znalazła się drużyna z Gimnazjum w Odrzykoniu,
a III miejsce przypadło drużynie z Jaszczwi. Impreza w odczuciu gości
i gospodarzy była niezwykle udana - uczyła, bawiła i wychowywała.
Inf. własna

Finał konkursu wiedzy

"Powiat krośnieński - historia i współczesność"
27 maja 2011 r. w Muzeum Podkarpackim w Krośnie przeprowadzono
finał kolejnej edycji konkursu "Powiat krośnieński - historia i współczesność".
Konkurs jest skierowany do uczniów gimnazjów z Krosna i powiatu
krośnieńskiego. Tematyka konkursu dotyczyła najważniejszych wydarzeń
politycznych, osiągnięć gospodarczych, rozwoju kultury i edukacji oraz
wybitnych postaci od XIV wieku po czasy współczesne. W kwietniu 2011 r.
przeprowadzono eliminacje szkolne w 14 gimnazjach, w których uczestniczyło
90 uczniów. W finale powiatowym wzięło udział 23 uczniów.
Oto laureaci konkursu według zajętych miejsc:
1. Alicja Jędrzejczak
2. Artur Pelczar - obydwoje z Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Krośnie
(nauczyciel - mgr Jan Sieniawski)
3. Zuzanna Śliwka z Zespołu Szkół w Posadzie Górnej (nauczyciel - mgr
Anna Bałuka)
4. Katarzyna Zajchowska z Katolickiego Gimnazjum w Krośnie (nauczyciel mgr Anna Piotrowska)
5. Rafał Józefowicz z Gimnazjum Publicznego w Lubatowej (nauczyciel mgr Renata Such)
6. Łukasz Mendrala z Zespołu Szkół - Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu Zdroju (nauczyciel - mgr Agnieszka Filar)
Nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników konkursu i nauczycieli
ufundowali: Poseł RP Piotr Babinetz, Starostwo Powiatowe w Krośnie, Urząd
Miasta Krosna, Zarząd Regionu Podkarpacie NSZZ "Solidarność", Komisja
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Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność
w Krośnie i Muzeum Podkarpackie w Krośnie.
W podsumowaniu konkursu i wręczeniu nagród uczestniczyli:
wicestarosta Andrzej Guzik, wiceprezydent miasta Bronisław Baran i Urszula
Rymarz reprezentująca KM POiW NSZZ "Solidarność".
Przy okazji konkursu uczniowie wraz z opiekunami mieli możliwość
zapoznania się z wystawami czasowymi w Muzeum Podkarpackim.
Czesław Nowak
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Mecenat Mniszchów
W Muzeum Historycznym - Pałac w Dukli 21 czerwca 2011 roku odbyła
się promocja książki "Mecenat kulturalny Jerzego Augusta Wandalina
Mniszcha w Dukli" autorstwa Aleksandry Żółkoś. Spotkanie prowadził pan
Andrzej Szwast. Pod jego kierunkiem Klaudia Fornal i Dawid Khan, uczniowie
Liceum Ogólnokształcącego w Dukli zaprezentowali fragmenty książki
i wiersze autorki. Oprawą muzyczną był koncert muzyki barokowej duetu
wiolonczelowego: Barbary Sierpińskiej i Wojciecha Jaworskiego z klasy Wojciecha Pelczara z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Krośnie.
Przy okazji promocji została otwarta wystawa "Szaty liturgiczne z krasiczyńskiej pracowni Ludwiki z Mniszchów Potockiej", nawiązująca do tematu
książki. Prezentowane na wystawie stroje liturgiczne stanowią fragment unikalnej kolekcji XVIII-wiecznych paramentów kościelnych, które powstały
w pracowni hafciarskiej Ludwiki z Mniszchów Potockiej w zamku w Krasiczynie.
Ludwika Potocka z Mniszchów (ur. 1712 r.) była drugą żoną hetmana
Józefa Potockiego wojewody krakowskiego, siostrą Jerzego Augusta
Wandalina Mniszcha, marszałka nadwornego koronnego, kasztelana
krakowskiego, ostatniego sukcesora z linii dukielskiej Mniszchów. Po śmierci
hetmana przeniosła się do Krasiczyna odziedziczonego po Janie Tarle,
wojewodzie sandomierskim (bracie matki), gdzie oddała się działalności
fundacyjnej i charytatywnej. Przyczyniła się do powstania wielu kościołów,
między innymi dokończyła budowę kościoła parafialnego w Krasiczynie.
W zamku krasiczyńskim urządziła pracownię hafciarską, w której
w II połowie XVIII wieku powstało ponad sto szat liturgicznych: ornatów, kap
oraz dalmatyk. Obdarowywała nimi głównie kościoły fundowane przez
Mniszchów i Potockich, przede wszystkim kościół w Krasiczynie, jak również
dukielskie świątynie do powstania których w dużej mierze przyczynił się jej
brat Jerzy August Wandalin Mniszech. Do dziś w kościele pw. św. Marii
Magdaleny zachowało się 12 ornatów, w tym jedna dalmatyka. Na ekspozycji
stałej w Muzeum czasowo prezentowany jest ornat z wizerunkiem św. Jana
z Dukli pochodzący z tego kościoła. Ornaty z sanktuarium św. Jana z Dukli
przekazane zostały do Muzeum Ojców Bernardynów w Leżajsku.
Największy zbiór tych paramentów przetrwał w kościele w Krasiczynie.
Obecnie znajduje się tam ok. 20 szat liturgicznych (część z nich znajduje się

w konserwacji), a ponad dwadzieścia szat liturgicznych zostało przekazanych w formie depozytu do Muzeum Archidiecezjalnego w Przemyślu.
Obiekty, które trafiły na wystawę do Dukli, to ornaty, dalmatyki i kapy przepięknej roboty. Do wykonania szat użyto materiałów, takich jak: tafta, aksamit,
adamaszek, atłas, tkaniny brokatowe. Większość haftów na szatach
liturgicznych wykonana została ściegiem łańcuszkowym, płasko i ściśle
przylegającym do tła, tzw. tamborkowym, a także znanym już w średniowieczu ściegiem węzełkowym. Motywy hafciarskie na szatach zawierają sceny
starotestamentowe, sceny ukrzyżowania, motywy maryjne oraz eschatologiczne (dotyczące rzeczy ostatecznych i losu pośmiertnego człowieka).
Badaniem tego historycznego zbioru szat liturgicznych zajmowała się dr
Stanisława Gomuła. Wyniki badań przedstawiła w swojej pracy doktorskiej
(w zbiorach KUL) oraz sumarycznych artykułach w "Rocznikach Humanistycznych". Według Stanisławy Gomuły w pałacu dukielskim pod okiem Amalii
Mniszchowej również mogła funkcjonować pracownia hafciarska. W zapisie
kart katalogowych archiwum kościoła pw. św. Marii Magdaleny jest adnotacja,
że pochodzą z miejscowej pracowni związanej z Mniszchami.
Dzięki życzliwości Księdza Proboszcza Wiesława Kałamarza
z Krasiczyna Muzeum w Dukli może zaprezentować fragment tej cennej XVIIIwiecznej kolekcji powstałej w obrębie mecenatu Mniszchów.
Inf. Muzeum Historyczne-Pałac w Dukli

W Michaylandzie
Dzień 1 czerwca, w całym świecie obchodzony jest jako święto
najmłodszych obywateli świata. Od 27 lat do Miejsca Piastowego, przybywają
najmłodsi. Podobnie jak w roku ubiegłym przybyło w środę ponad 4 tysiące
dzieci. Tradycyjnie Powiat Krośnieński włączył się w organizację imprezy,
udzielając wsparcia finansowego. Powstaje tutaj bajkowa kraina nazywana
przez wszystkich Michayland. Oprócz małej dziatwy z okolic przybyli
mieszkańcy z różnych stron Polski. Odległość w tym dniu nie stanowiła dla
nich bariery. Przyjechali z Radomia, Warszawy, Krakowa, Częstochowy,
Nowego Sącza i Poronina. Najliczniej dopisały dzieci z parafii archidiecezji
przemyskiej, a także z diecezji rzeszowskiej i tarnowskiej. Patronem
tegorocznego spotkania był błogosławiony Jan Paweł II, z którym dzieci
poszukiwały pasji życia. Dopisała pogoda, a dużo atrakcji oraz koncert
zespołu Promyczki Dobra z Nowego Sącza. Po powitaniu wszystkich grup
oraz kapłanów rozpoczęła się msza św, której przewodniczył i homilię wygłosił
Ojciec Generała Księży Michalitów - ks. Kazimierz Radzik. Homilię stanowił
dialog dzieci z Ojcem Generałem. W jej trakcie kaznodzieja w specyficzny
sposób sprawdzał ich wiedzę dotyczącą życia i pontyfikatu błogosławionego
Jana Pawła II. Za prawidłowo udzieloną odpowiedź najmłodsi otrzymywali
nagrody związane z Ojcem Świętym. Podczas procesji z darami, jako
dziękczynienie za beatyfikację Kochanego Rodaka, wypuszczono w niebo
biało, żółte i czerwone balony. Po zakończonej mszy św. prezentowały się
zgłoszone zespoły i soliści. Rozstrzygnięty został konkurs plastyczny, pt. „Jan
Paweł II i Jego pasje”. Dzieci mogły odkrywać także pasje, takie jakie miał
Błogosławiony Papież, m.in. miłość do Ojczyzny (poznawanie naszego
regionu), podróże po różnych zakątkach świata (spotkanie z misjonarkami),
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sport (min. ściana wspinaczkowa GOPR-u), pomoc innym (prezentacja pracy
strażaków i policji), a także bardziej dziecięce pasje: fantazje papierowe czyli
zajęcia z origami, malowanie, muzyka, malowanie twarzy i różne nowoczesne
fryzury. Siostry ze Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła dziękują
wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego dnia radości dla dzieci,
wszystkim, którzy byli zaangażowani osobiście oraz sponsorom.
W szczególności podziękowania należą się przede wszystkim Panu Bogu i bł.
Janowi Pawłowi II, za stworzenie takiej wspólnoty i za pogodę. W dowód
wdzięczności, z rąk dzieci, w kierunku Nieba poleciało kilka gołąbków.
Inf. własna
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XIII Międzynarodowy Rodzinny Turniej za nami
Po raz trzynasty Towarzystwo Sportowe Pro - Familia było
organizatorem Międzynarodowego Rodzinnego Turnieju w Tenisie Stołowym
Pro- Familia - Cup 2011. Turniej odbył się 22.05.20011 r. w Ośrodku Szkolno Wychowawczym we Frysztaku. W zawodach uczestniczyło 68 rodzin (136
osób) z woj. podkarpackiego, małopolskiego,śląskiego w trzech kategoriach
wiekowych . W turnieju wystąpiło 14 rodzin z ośmiu okręgów słowackich
(Presov, Śvidnik, Dubovica, Kamienica, Udavske, Snina, Bardejov, Kiżmarok),
cztery rodziny z Ukrainy ( Lwów, Żokwa, Iwano - Frankowsk ).
Zawody zostały dofinansowane przez Urząd Marszałkowski
w Rzeszowie. Współorganizatorem Turnieju była Czarnorzecko Strzyżowska Lokalna Grupa Dzialania w Strzyżowie która zorganizowała
stoisko promocyjno - informacyjne, dofinansowała i ufundowała nagrody
rzeczowe w turnieju.
Fundatorami nagród były Starostwa Powiatowe w Krośnie i Strzyżowie,
Urząd Gminy Frysztak. Gmina Wojaszówka, GOKiR Wojaszówka ufundowały
nagrody rzeczowe - puchary szklane i opłaciły wykonanie grawerki na
pucharach. W otwarciu turnieju uczestniczyli senator RP Stanisław
Piotrowicz, wiceprzewodniczący Sejmiku Woj. Podkarpackiego Dariusz
Sobieraj, starosta strzyżowski Robert Godek, starosta krośnieński Jan
Juszczak, zastępca wójta gminy Wojaszówka Grzegorz Makara, wicedyrektor
ośrodka we Frysztaku Maria Pająk, którzy powitali wszystkich uczestników
życząc sportowej rywalizacji sportowej i dobrej zabawy.
Pogratulowali głównemu organizatorowi wytrwałości w kontynuowaniu
turnieju. Głównymi sędziami turnieju byli Henryk Oleksiuk, Mieczysław
Niemiec, Jacek Stasz, Lesław Mocek.
Sponsorami turnieju były firmy: ZRG KROSNO, PGNiG SANOK,
RBDiM KROSNO, Cell Fast Krosno, KPB KROSNO, KROeko KROSNO,
INVEST PROFIL BAJDY, JAFAR JASŁO,
PBS SANOK, Naftomet Krosno, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów w Jaśle, Gamrat Jasło, Huta szkła Jasło, Zambet Odrzykoń,
Uzdrowisko Rymanów Zdrój, Mariusz Kielar - Duet Ustrobna, LUKS GRANIT
USTROBNA, ROKSANA STRZYŻÓW, Zakład kamieniarski - Marian Cebula,
Zielony koszyk Frysztak, Zakład budowlany - Wacław Drogoń Frysztak, Karczma Kamieniec - Bajdy, Warsztat diagnostyki samochodowej Wacław Salamon Frysztak, Piekarnia Steczkowska Frysztak.
Tegoroczny Turniej w opinii obserwatorów i sędziów stał na bardzo
wysokim poziomie sportowym. Przyjazd rodzin z różnych regionów naszego

kraju i rodzin zagranicznych na tegoroczny turniej jest doskonałą promocją
Gmin Wojaszówka i Frysztak oraz powiatów krośnieńskiego i strzyżowskiego.
KATEGORIA AMATORSKA RODZIC + DZIECKO DO 16 LAT
1. Tomoń Piotr + Grzegorz
- Krościenko Wyżne
2. Broda Jacek + Konrad
- Rzeszów
3. Shik Miroslav + Miroslav
- Kiżmarok/ Słowacja
KATEGORIA AMATORSKA RODZIC + DZIECKO POWYŻEJ 16 LAT
1. Gajdos Daniel + Maros
- Presov/ Słowacja
2. Drożdż Jarosław + Dariusz
- Rzeszów
3. Nowakowski Witold + Paweł
- Gliwice
KATEGORIA OTWARTA - OPEN RODZIC + DZIECKO DO 16 LAT
1. Roba Peter + Mateusz
- Dubovica/ Słowacja
2. Kostelnik Michał + Lukas
- Śvidnik/ Słowacja
3. Kurecko Miroslav + Miroslav
- Svidnik/ Słowacja
Prezes T.S.”Pro - Familia”
Jerzy Kaleta

Turniej o Puchar Dyrektora ZS w Iwoniczu
W dniu 11 maja 2011 w ramach promocji
szkoły odbył się turniej szóstek piłkarskich o Puchar
Dyrektora Zespołu Szkół w Iwoniczu. W turnieju
wzięły udział szkoły ponadgimnazjalne powiatu
krośnieńskiego, które rozgrywały mecze systemem
"każdy z każdym".

W wyniku rywalizacji uzyskano następujące
wyniki :
G. Lubatowa- G. Iwonicz
0:6
G. Miejsce Piastowe- G. Iwonicz Zdrój
2:0
G.Lubatowa- G. Rogi
1:2
G. Iwonicz- G. Miejsce Piastowe
2:3
G. Iwonicz Zdrój - G. Rogi
1:0
G. Lubatowa- G . Miejsce Piastowe
0:3
G. Iwonicz - G. Iwonicz Zdrój
0:0
G. Lubatowa- G. Iwonicz Zdrój
0:1
G. Miejsce Piastowe - G. Rogi
0:2
G. Iwonicz- G. Rogi
1:2

Najlepszy strzelec - Łukasz Tomkowicz (Gimnazjum w Iwoniczu- 4 bramki). Najlepszy bramkarz Łukasz Huta (Gimnazjum w Iwoniczu Zdroju).
Najlepszy zawodnik - Radosław Kuśnierczak
(Gimnazjum w Rogach)
Puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe oraz
statuetki za wyróżnienia indywidualne wręczyli
Wicestarosta Powiatu Krośnieńskiego Andrzej
Guzik, Dyrektor ZS w Iwoniczu Zbigniew NogaKrzyżanowski oraz nauczyciel ZS w Iwoniczu
Teresa Filipowicz.
Inf. własna

W turnieju zwyciężyła drużyna
Gimnazjum z Rogów, przed Gimnazjum z Miejsca Piastowego i Gimnazjum z Iwonicza Zdroju. Czwarte
miejsce zajęło Gimnazjum z Iwonicza, natomiast piąte Gimnazjum
Zawody rozegrane zostały na dwóch boi- z Lubatowej.
skach, a spotkania sędziowali Robert Gorzynik Prowadzona była również
nauczyciel ZS w Iwoniczu oraz Jacek Jastrzębski - klasyfikacja na najlepszego strzelca,
absolwent ZS w Iwoniczu.
bramkarza i zawodnika turnieju.
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KALENDARZ IMPREZ
lipiec - sierpień

Kultura - Lipiec
2-3.07
- Dni Dukli
3.07
- XIX Plenerowy Jarmark Jedlicki
3.07-14.08 - Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej
“Ars Musica" w Iwoniczu
10.07
- III Obchody Dnia Patrona Gminy Miejsce Piastowe
10.07
- "Z taborem cygańskim pod Olimp" w Iwoniczu Zdroju
10.07
- Rymanowskie Spotkania Orkiestr Dętych
10.07
- VI Przegląd Zespołów Śpiewaczych i Kapel Ludowych
w Chorkówce
17.07
- Turniej Sołectw i Osiedli w Rymanowie Zdroju
17.07
- Jarmark Dziedzictwa Kulturowego w Iwoniczu Zdroju
23-24.07 - Dni Iwonicza Zdroju, Festiwal Polonijnych Zespołów
Folklorystycznych
24.07
- Uczczenie pamięci żołnierzy AK w Iwoniczu Zdroju
24.07
- Spotkania Folklorystyczne "Zachować dla przyszłych pokoleń"
w Łękach Dukielskich
31.07
- Dzień Kultury Słowackiej w Dukli
31.07
- "Wesele Podkarpackie" w Rymanowie Zdroju
lipiec
- "VIII Jarmark Korczyński" Turniej Wsi Gminy Korczyna
lipiec
- Jarmark Jaśliski
lipiec-sierpień - Konkurs "Wakacje z książką" w Krościenku Wyżnym

Kultura - Sierpień
6-7.08
7.08
7.08
14-15.08
14.08
15.08
15.08
15.08
21.08
21.08
21.08
21.08
27.08
28.08
28.08
sierpień
sierpień

- Dni Rymanowa
- "Kochanówka" - VIII Święto Pieśni w Rogach
- XI Biesiada karpacka w Chorkówce
- VI Dni Głowienki
- Wieczór Opery i Operetki w Rymanowie Zdroju
- Dożynki Gminne w Krościenku Wyżnym
- Dożynki Gminne w Lubatowej
- Przegląd Kapel Ludowych w Rymanowie Zdroju
- III Plenerowa Biesiada Dożynkowa w Jedliczu
- X Konkurs Wieńca Dożynkowego w Głębokim
- Dożynki Gminne w Draganowej
- Przegląd Potraw Regionalnych Pogranicza w Iwoniczu-Zdroju
- Podkarpacki Festiwal Rekreacji i Zabawy w Iwoniczu Zdroju
- Gminne Święto Plonów w Zalesiu
- Piknik "Pożegnanie wakacji" w Rudawce Rymanowskiej
- Dożynki Gminy Korczyna
- IV Turniej Wsi Gminy Wojaszówka

Sport - Lipiec
2.07
2.07
2.07
4.07
5-7.07
10.07

10.07
12.07
17.07
24.07
26.07
30.07
31.07
31.07
lipiec
lipiec
lipiec
lipiec
lipiec
lipiec
lipiec
lipiec
lipiec
lipiec
lipiec

- XVI Amatorskie Mistrzostwa Województwa w kolarstwie
górskim w Iwoniczu Zdroju
- Turniej Badmintona w Krościenku Wyżnym
- Gminny Turniej Klubów i Stowarzyszeń o Puchar Burmistrza
Gminy Dukla
- VIII Bieg Szlakiem Partyzantów z Lubatowej
- "Boulowe Lato"- turniej gry w kule w Krościenku Wyżnym
- II Gminny Turniej Piłki Plażowej w Niżnej Łące
- Powiatowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty
Krośnieńskiego w Kobylanach
- II Gminny Trójbój Rakietowy III etap - tenis ziemny w Widaczu
- Turniej plażowej piłki siatkowej w Przybówce
- Turniej Piłki Nożnej im. Radosława Bochenka w Moderówce
- XIX Ogólnopolski Bieg Szlakiem Marii Konopnickiej
- Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Chorkówka
w Bóbrce
- Turniej piłkarski jednostek OSP o Puchar Burmistrza Gminy
Rymanów
- Turniej Piłki Nożnej Dzikich Drużyn w Pietruszej Woli
- Turniej piłki siatkowej dla młodzieży od 14 do 18 lat
w Bratkówce
- Maraton rowerowy "Między-Zdrojami" w Rymanowie Zdroju
- Turniej Sołectw i Osiedli Gminy Rymanów
- Turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Gminy Rymanów
- Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Jaśliska

Sport - Sierpień
6.08
7.08
14.08
16.08
20.08
21.08
21.08

- I Powiatowy Turniej Piłki Plażowej w Niżnej Łące
- Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta w Rogach
- Wyścig Kolarski o "Puchar Uzdrowisk Karpackich"
- Turniej Koszykówki Street Ball w Krościenku Wyżnym
- IV Dzień Sportów Ekstremalnych w Iwoniczu Zdroju
- Zawody Downhillowe Przedziwna DH w Iwoniczu Zdroju
- Piknik Rodzinny - Turniej Wsi Gminy Miejsce Piastowe
w Łężanach
23.08
- Turniej dzikich Drużyn Unihokeja w Krościenku Wyżnym
26-27.08 - XVIII Otwarte Mistrzostwa Iwonicza w Siatkówce Plażowej,
VI Memoriał im. Mateusza Bączka w Iwoniczu Zdroju
sierpień - Turniej tenisa ziemnego o Puchar Burmistrza Gminy Rymanów
sierpień - Familijne Wyścigi Rowerowe w Rymanowie Zdroju
sierpień - Turniej Drużyn Podwórkowych w piłce nożnej w Rymanowie
sierpień - Gminny Turniej Badmintona w Ustrobnej
sierpień - Turniej Rycerski na Zamku Kamieniec
sierpień - XV Zlot Samochodów Terenowych w Czarnorzekach Korczynie
sierpień - Piknik strzelecki na pożegnanie wakacji w Jedliczu
sierpień - Piknik Sportowy z GOSiR w Jedliczu

- XXII Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności
i Olimpijczyków w Iwoniczu Zdroju
- II Gminny Trójbój Rakietowy I etap - tenis stołowy w Rogach
- Mecz piłki nożnej o Puchar Dni Dukli
- Piknik Sportowy we Wrocance
- Turniej Dzikich Drużyn w piłce nożnej w Krościenku Wyżnym
3.07
- II Gminny Trójbój Rakietowy II etap - badminton w Targowiskach

Turystyka
- Niedziela z Przewodnikiem PTTK w Węglówce - Strzyżowie
Oprac. Grażyna Ostrowska
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Iwonicki gastronomik ma swojego patrona
Józef Alaksiewicz urodził się 20 grudnia
Od 1 czerwca 2011 r. szkoły wchodzące
1884 roku w Samborze. Ukończył studia lekarskie
w skład Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarna Wydziale Medycznym we Lwowie. Był specjaskich w Iwoniczu - Zdroju, tj. Technikum, Zasadnilistą chirurgiem - ortopedą. W 1912 roku bierze
cza Szkoła Zawodowa i Zasadnicza Szkoła Zawodoślub z Zofią Rayss.
wa Specjalna, noszą imię dra Józefa Aleksiewicza.
W maju 1921 roku objął ofiarowane mu
23 marca 2011 r. Rada Pedagogiczna, Rada
przez właścicieli Iwonicza - Zdroju, stanowisko
Rodziców oraz Samorząd Uczniowski ZSGH zwrócili
Naczelnego Lekarza Komisji Zdrojowej.
się z prośbą do Zarządu Powiatu o nadanie imienia
Rozpoczął tu również praktykę lekarską. Był
Józefa Aleksiewicza szkołom, które funkcjonują
twórcą sanatorium "Sanato" , w którym leczono
w ramach Zespołu.
przypadki chirurgicznej gruźlicy.
Zarząd pozytywnie odniósł się do wniosku. Na
W marcu 1933 r. umiera żona Zofia. W 1938
sesji 13 maja 2011 r. radni zapoznali się z projektem
r. dr Aleksiewicz poślubił Anielę z Łepskich, z tego
uchwały oraz sylwetką kandydata na Patrona szkoły,
związku w 1939 r. urodził się syn Czesław.
którą przybliżył dyrektor Henryk Rospond. - Jest to
Dobrze rozwijającą się działalność
osoba, która zasługuje na szacunek, na podziw leczniczą w Iwoniczu - Zdroju i Lwowie przerywa
uzasadnił wybór dyr. H. Rospond. Ufamy, że
wybuch II wojny światowej. Dowodzi Iwonicką
Państwo przychylicie się do prośby iwonickiego
Drużyną Strzelecką z którą wyrusza do Lwowa.
gastronomika i wkrótce będziemy mogli cieszyć się
Wobec przeważającej siły wroga podejmuje
ze swojego Patrona. Odwoływać do tych wartości,
decyzje o rozwiązaniu oddziału. Zgłasza się do
które prezentował, wykorzystywać to w pracy
czynnej służby wojskowej. Cudem uniknął
wychowawczej i kształceniu patriotycznym.
Odsłonięcie pamiątkowej tablicy w szkole
wywózki do Rosji. W 1942 r. wstępuje do Armii
Uchwałę w sprawie nadania imienia rani
Krajowej przyjmując pseudonim "Wilczur".
powiatu przyjęli jednomyślnie.
- Dzień 22 czerwca 2011 roku dla większości szkół, nauczycieli, W listopadzie 1944 r. władze starostwa mianowały go lekarzem okręgowym uczniów będzie się kojarzył z faktem zakończenia zajęć dydaktyczno- Okręgu Sanitarnego Gminy Iwonicz i Miejsca Piastowego. Po wojnie stan
wychowawczych i wakacjami, ale dla nas, dla całej społeczności ZSGH zdrowia doktora ulega pogorszeniu, dokucza mu cukrzyca.
Na skutek donosów najbliższych współpracowników w 1947 r. zostaje
w Iwoniczu-Zdroju dzień ten ma zupełnie inny wymiar - tymi słowami
rozpoczął uroczystość związaną z nadaniem imienia szkole dyrektor Henryk aresztowany i osadzony w więzieniu w Rzeszowie, pod zarzutem
Rospond. Dzień, w którym uroczyście potwierdzone zostaje przyjęcie niedociągnięć finansowych, braku nadzoru i niegospodarności. W wyniku
Patrona będzie na pewno jednym z najważniejszych wydarzeń w 50 - letniej orzeczenia sądowego zostaje oczyszczony z zarzutów. Sprawa ta była
powodem odwołania doktora ze stanowiska Dyrektora Uzdrowiska. W 1947
historii iwonickiego gastronomika.
Wolą Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskie- r. zostaje zatrudniony jako lekarz domowy Ubezpieczalni Społecznej.
W latach 1946-1947 był nauczycielem w Państwowym Sanatoryjnym
go było, aby patronem była osoba związana ze środowiskiem lokalnym.
Zaproponowana osoba spotkała się z aprobatą wszystkich statutowych Gimnazjum i Liceum w Iwoniczu-Zdroju, ucząc z pasją chemii.
W czerwcu 1952 roku otrzymuje angaż na Dyrektora i ordynatora
organów szkoły. Ta decyzja i ta uroczystość były możliwe dzięki zgodzie
najbliższej rodziny. Wśród gości, którzy przybyli na uroczystość byli syn dra Sanatorium nr 3 im. Juliana Marchlewskiego. Jest to jego własne sanatorium
Józefa Aleksiewicza, Czesław Aleksiewicz z małżonką Janiną, poseł RP Piotr "Sanato", wówczas już przejęte pod zarząd przymusowy, a w 1959 roku
Babinetz, radni powiatu krośnieńskiego z przewodniczącym Rady Andrze- upaństwowione. W 1955 roku uzyskał II stopień specjalizacji i otrzymał tytuł
jem Krężałkiem, Zarząd Powiatu reprezentowali starosta Jan Juszczak ortopedy i traumatologa. Zmarł 26 listopada 1957 r. został pochowany
i wicestarosta Andrzej Guzik, obecny był podkarpacki kurator oświaty Antoni w Iwoniczu.
Dr Józef Aleksiewicz był wielkim patriotą, co udowodnił jako lekarz,
Wydro, księża, władze gminy, dyrektorzy szkół, poradni i placówek z powiatu,
żołnierz i działacz społeczny. Uważał, że wszystko co robi, to robi dla dobra
rodzice i uczniowie.
Przewodniczący Rady Powiatu A. Krężałek odczytał i wręczył dyrekto- Polski i dla chorych. Był człowiekiem głęboko wierzącym. Doktor był
rowi szkoły uchwałę, a starosta krośnieński Jan Juszczak dopełnił formal- przykładem człowieka, który żył nie marnując szansy, jaką posiada każdy
ności przekazując Akt Nadania. Syn Patrona, Czesław Aleksiewicz nie człowiek, a więc żył poświęcając się nauce, pracy, chorym i wszystkim
ukrywał wzruszenia -Dzisiejsze wydarzenie budzi naszą głęboką ludziom potrzebującym, służąc ojczyźnie w czasie pokoju i wojny.
wdzięczność i szacunek. Dziękuję tym wszystkim, dzięki którym możemy
obchodzić taką uroczystość - powiedział. Gratulacje na ręce dyrektora
przekazali poseł RP P. Babinetz i podkarpacki kurator oświaty A.Wydro.
Uroczystość była okazją do wręczenia świadectw i nagród najlepszym
uczniom ZSGH, którzy ukończyli ten rok szkolny z najwyższą średnią. Nagrody wręczali starosta J. Juszczak, kurator A. Wydro i dyrektor H. Rospond.
W części artystycznej młodzież szkoły przygotowała montaż słownomuzyczny wraz prezentacją multimedialną, w którym przedstawiła
szczegółowo sylwetkę Patrona. Jego życie, pracę, służbę w wojsku, pasje.
Kolejna część uroczystości miała miejsce w szkole gdzie odsłonięto
pamiątkową tablicę Patrona szkoły dr. Józefa Aleksiewicza. Aktu odsłonięcia
dokonali Czesław Aleksiewicz i wicestarosta Andrzej Guzik. Dopełnieniem
uroczystości była wystawa na której zaprezentowano dokumenty, zdjęcia,
pamiątki, artykuły prasowe oraz podziękowania od wdzięcznych pacjentów.
Ten dzień na długo pozostanie w pamięci gości, którzy mieli zaszczyt
uczestniczyć w tej niecodziennej uroczystości.
Od teraz 1 czerwca będzie miał swoje poczytne miejsce w historii
szkoły, Iwonicza - Zdroju i będzie obchodzony jako Dzień Patrona ZSGH
Wyróżnieni uczniowie z zaproszonymi gośćmi
w Iwoniczu-Zdroju.
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Starosta Krośnieński Najpopularniejszym
Samorządowcem Podkarpacia
28 maja w Rzeszowie odbyło się podsumowanie XI edycji
Podkarpackiej Nagrody Samorządowej, która w tym roku odbyła się pod
hasłem „Nasza gmina/nasze miasto/nasz powiat na progu nowej kadencji”.
Podczas uroczystej gali wręczono statuetki i honorowe wyróżnienia dla
najlepszych samorządowców z Podkarpacia.
W gronie laureatów znalazł
się Starosta Krośnieński Jan
Juszczak, który otrzymał tytuł
„Najpopularniejszego Samorządowca Społeczności Podkarpackiej”.
Profesjonalne jury w składzie: dr inż. Kazimierz Lal dyrektor Softel Rzeszów, Sławomir
Cynkar z Urzędu Marszłakowskiego w Rzeszowie i Paweł
Jaworski dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki w Rzeszowie dostrzegło i najwyżej oceniło stronę internetową Starostwa
Powiatowego w Krośnie przyznając tytuł „Powiatu posiadającego
Najlepszą Stronę Internetową
wśród powiatów województwa
podkarpackiego w 2011 roku”.

Tradycyjnie uroczystość jest okazją do uhonorowania najzdolniejszej
młodzieży na Podkarpaciu. Wśród 25 wyróżnionych jest uczeń Liceum
Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Jedliczu, Krzysztof Wałęga.
Organizatorem plebiscytu jest tygodnik „Nowe Podkarpacie”
i Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie.
Ewa Bukowiecka

Powiat Krośnieński na najwyższym szczycie
Pierwszego lipca 2011 roku o godz. 7.10 Krzysztof Buczek wraz
z dwójką towarzyszy Pauliną i Grzegorzem, stanął na najwyższym szczycie
Europy - Mont Blanc. Mierząca 4810 m n.p.m. „Biała Góra” była już
12 czterotysięcznikiem zdobytym przez mieszkańca Klimkówki. „Dach
Europy”, pomimo silnego wiatru i mrozu, okazał się być łaskawy.
Aby podkreślić lokalny patriotyzm, Krzysztof na każdy ze zdobytych
czterotysięczników zabierał szalik z napisem Klimkówka, a Mont Blanc
postanowił dodatkowo ozdobić flagą Powiatu Krośnieńskiego. Krzysztof
twierdzi, że: „Realizując moje górskie marzenia, w skromny sposób mogę
przyczynić się do promocji moich małych ojczyzn: Powiatu Krośnieńskiego
oraz pięknej Klimkówki.”
Najwyższy europejski czterotysięcznik, okazał się być jubileuszowym
szczytem, wieńczącym 10 lat górskiej pasji mieszkańca naszego powiatu.
Inf. własna

