Nr 4 (41) VIII/IX 2014

w numerze

Rymanowskie Spotkania
Orkiestr Dętych
– strona 6-7

Truniej Piłki Nożnej
o Puchar Starosty
– strona 8-9

Powiatowy Piknik Rodzinny
„Rozaliada”
– strona 10

fot. „tb”

Inwestycje drogowe
– strona 16

DOŻYNKI 2014

s. 2

Nasz Powiat

W

ŚWIĘTO PLONÓW

Sanktuarium św. Jana z Dukli w dniu 31 sierpnia br.
odbyły się Archidiecezjalne, Wojewódzkie, Powiatowe i Gminne
dożynki.
Wzięło w nich udział ponad 130 delegacji
z archidiecezji przemyskiej i województwa

podkarpackiego oraz przedstawiciele władz
rządowych i samorządowych.
Uroczystości rozpoczęła msza święta
dziękczynna za plony, której przewodniczył
i homilię wygłosił ks. abp Józef Michalik.
Po głównych uroczystościach grupy
wieńcowe reprezentujące gminy powia-

Starosta Jan Juszczak dziękuje delegacjom dożynkowym za ciężką pracę i udział
w uroczystościach

Starosta krośnieński oraz przewodniczące KGW z Podniebyla
i Miejsca Piastowego

tu krośnieńskiego zostały zaproszone na
Powiatowe Spotkanie Dożynkowe do
Muzeum Historycznego – Pałac w Dukli.
Podczas spotkania starosta, Jan Juszczak,
wręczył na ręce przedstawicielek KGW,
podziękowania za udział w dożynkach
i symboliczne nagrody na przysłowiowe
„wstążki do wieńca”.

Wręczanie chlebów dożynkowych dla wojewody podkarpackiej Małgorzaty
Chomycz-Śmigielskiej, marszałka województwa Władysława Ortyla i wicestarosty
krośnieńskiego Andrzeja Guzika

Korowód dożynkowy

V Powiatowy Konkurs Literacki o Św. Janie Pawle II – zaproszenie

Starostwo Powiatowe w Krośnie i Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce organizują konkurs literacki,
którego celem jest przybliżenie sylwetki i oddanie hołdu Janowi Pawłowi II.
Konkurs adresowany jest do gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krośnieńskiego.
Prace należy nadsyłać do dnia 26 września br.
Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie: www.powiat.krosno.pl
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O B W I E S Z C Z E N I E S TA R O S T Y K R O Ś N I E Ń S K I E G O
z dnia 1 września 2014 r.

o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej
Na podstawie art. 422 z w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112,
Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Dz. U. Nr 171, poz. 1016
i Nr 217, poz. 1281, Dz. U. z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, Dz. U. z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072) w związku z Uchwałą Nr XLIII/311/10
Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie podziału Powiatu Krośnieńskiego na okręgi wyborcze (Dz. Urz.
Woj. Podk. Nr 52, poz. 1100) – Starosta Krośnieński podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich
numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym do Rady Powiatu Krośnieńskiego w wyborach
do rad zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. oraz o siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Krośnie.

I.
W wyborach do Rady Powiatu Krośnieńskiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. będzie wybieranych 23 radnych, w niżej podanych okręgach wyborczych:
Nr okręgu

Granice okręgu

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gmina Chorkówka
Gmina Dukla i Jaśliska
Gminy: Iwonicz-Zdrój i Rymanów
Gmina Jedlicze
Gminy: Korczyna i Wojaszówka
Gminy: Krościenko Wyżne i Miejsce Piastowe

Liczba radnych wybieranych
w okręgu
3
3
6
3
4
4

II.
Siedzibą Powiatowej Komisji Wyborczej w Krośnie jest Starostwo Powiatowe w Krośnie
– 38-400 Krosno ul. Bieszczadzka 1 (III piętro, s. 307).

Starosta Krośnieński
Jan Juszczak

PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ W POWIECIE KROSNIEŃSKIM
Do 20 października 2014 r. trwa ostatni nabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie

Od 2008 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie realizuje projekt pt. „Program aktywizacji społecznej
w Powiecie Krośnieńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt skierowany jest głównie do Osób
Niepełnosprawnych i ma na celu ich aktywizację zawodową i społeczną. Do chwili obecnej w ramach realizowanego
projektu wsparciem objęto ponad 200 Osób Niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Krośnieńskiego. 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. Wszystkie oferowane w ramach projektu formy
wsparcia są bezpłatne, ponadto Uczestnikom projektu zwracane są koszty dojazdów na poszczególne formy wsparcia.
Projekt realizowany będzie jeszcze do 30 czerwca 2015 r., dlatego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie
zaprasza Osoby Niepełnosprawne, które chcą podnieść, uzupełnić lub zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe przy wsparciu
doradcy zawodowego i psychologa do wzięcia udziału w projekcie. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, wiek aktywności
zawodowej oraz posiadanie miejsca zamieszkania na terenie Powiatu Krośnieńskiego.
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Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie
ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno tel. 13 43 75 733 13 43 75 734
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PROFILOWANIE POMOCY DLA BEZROBOTNYCH

D

ynamicznie zmieniająca się sytuacja na rynku pracy nieustannie stawia przed Publicznymi
Służbami Zatrudnienia nowe wyzwania. Urzędy pracy dysponując ograniczonymi środkami finansowymi muszą
racjonalnie planować swoje działania
oraz optymalnie dobierać i zasadnie
adresować dostępne formy wsparcia.
Świadczona przez nie pomoc powinna
być zawsze dostosowana do indywidualnych potrzeb bezrobotnego. Określenie potencjału zatrudnieniowego
osoby zarejestrowanej, ma wobec tego kluczowe znaczenie przy doborze
form aktywizacji, które mogą przyczynić się do wejścia lub powrotu klienta
na rynek pracy. To właśnie stało się
podłożem koncepcji profilowania pomocy, która 27.05.2014 r. została wprowadzona do praktyki urzędów pracy
przez nowelizację ustawy o promocji
zatrudnienia…
Czynnikiem, który doprowadził do rozpoczęcia prac nad wdrożeniem procedury
profilowania pomocy dla bezrobotnych, stało się obserwowane od wielu lat zjawisko
rejestracji w urzędach pracy znacznej liczby osób bezrobotnych, które w niewielkim
stopniu lub wcale nie były zainteresowane
pozyskiwaniem wsparcia urzędu w powrocie na rynek pracy. Szacuje się, że stanowią
oni 30%-40% ogółu zarejestrowanych. Znikome zainteresowanie lub całkowity brak
chęci do podjęcia pracy przez niektórych
bezrobotnych powodował, że pracownicy
urzędów pracy angażowali się w działania,
które miały niewielkie szanse powodzenia,
podczas gdy mogliby znacznie skuteczniej
wykorzystywać swój czas oraz pozostające
w dyspozycji środki finansowe na wsparcie
osób, które faktycznie potrzebowały i chciały skorzystać z pomocy.
Wdrożone przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej profilowanie pomocy
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dla bezrobotnych opiera się na ocenie potrzeb oraz potencjału zawodowego klienta i określeniu profilu, do którego jest on
przypisany. Ustalenie profilu odbywa się
w oparciu o specjalne algorytmy matematyczne, które uwzględniają dane dotyczące
bezrobotnego i lokalnego rynku pracy, na
którym ten bezrobotny funkcjonuje. Ministerstwo opracowało specjalny kwestionariusz wywiadu (dostosowany do aktualnej
sytuacji na rynku pracy), zgodnie z którym
odpowiednio przygotowany pracownik
urzędu prowadzi rozmowę z bezrobotnym.
Dzięki systemowi kodowania uzyskanych
informacji oraz mechanizmowi ich przeliczania, można przyporządkować jeden
z trzech adekwatnych do potrzeb klienta
profili pomocy:

I profil pomocy

– przewidziany dla osób aktywnych,

II profil pomocy

– przewidziany dla osób
wymagających wsparcia,

III profil pomocy
– dla osób oddalonych
od rynku pracy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami
formy wsparcia przyporządkowane poszczególnym profilom pomocy są różne:
‣ profil pomocy I, przewidziany dla osób
aktywnych. Formy pomocy stosowane
w tym profilu: pośrednictwo pracy, a także
w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe oraz formy pomocy określone w art. 40 ust. 1 i 3a, art. 45. art. 46 ust.
1 pkt 2, art. 60b, art. 61e pkt. 2, art. 66k-66n
ustawy;
‣ profil pomocy II, przewidziany dla osób
wymagających wsparcia. Formy pomocy

stosowane w tym profilu: usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne
formy pomocy z wyłączeniem Programu
Aktywizacja i Integracja;
‣ profil pomocy III, dla osób oddalonych
od rynku pracy. Formy pomocy stosowane
w tym profilu: Program Aktywizacja i Integracja, działania aktywizacyjne zlecone
przez urząd pracy, programy specjalne,
skierowanie do zatrudnienia wspieranego
u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby
prawne oraz w uzasadnionych przypadkach
poradnictwo zawodowe.
Pracownik powiatowego urzędu pracy,
niezwłocznie po rejestracji bezrobotnego,
ustala dla niego profil pomocy. Następnie
w ciągu 60 dni od daty ustalenia profilu
sporządza dla klienta Indywidualny Plan
Działania (IPD), którego czas realizacji wynosi: 180 dni przy I profilu; 540 dni przy
II profilu; 720 dni przy III profilu.
Wsparcie przewidziane w ramach profilu
pomocy będzie realizowane na podstawie
przygotowanego z bezrobotnym IPD. Pracownik Urzędu w okresie realizacji planu,
będzie kontaktował się z klientem, w celu
monitorowania jego sytuacji i postępów
w realizacji zaplanowanych działań.
W przypadku osób, które zarejestrowały
się w PUP przed 27.05.2014 (tj. przed wejściem w życie nowelizacji ustawy), profil
pomocy zostanie ustalony do końca bieżącego roku.
Osoba bezrobotna, która nie wyrazi
zgody na ustalenie profilu pomocy, zostaje pozbawiona statusu osoby bezrobotnej (art. 33 ust. 4 pkt. 1a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy).
Materiał nie stanowi przepisów prawa,
posiada jedynie charakter informacyjny.
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BUDOWA GARAŻY

ożliwość budowy garażu
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa od zawsze budziła wątpliwości wśród inwestorów. Wyjaśniamy zatem proces
w uzyskaniu niezbędnych dokumentów
w celu realizacji inwestycji zgodnie
z prawem.
Budowa garażu zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z pózn.
zm.) wymaga uprzedniego uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z art. 28
ust. 1 cytowanej powyżej ustawy „Roboty
budowlane można rozpocząć jedynie na
podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31

ustawy. Artykuły 29-31 ustawy wymieniają
wprost rodzaje obiektów budowlanych oraz
robót budowlanych, których realizacja nie
wymaga uzyskania pozwolenia na budowę,
a wymaga zgłoszenia właściwemu organowi tj. w przypadku powiatu krośnieńskiego
Staroście Krośnieńskiemu. W takiej sytuacji
inwestor powinien rozpocząć proces inwestycyjny od uzyskania informacji w gminie,
czy działka objęta planowaną inwestycją
leży na terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego inwestor zwraca się do
właściwego miejscowo wójta/burmistrza
o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
na budowę garażu. Po uzyskaniu wypisu

z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy inwestor we własnym
zakresie zleca projektantowi z wymaganymi uprawnieniami budowlanymi do projektowania opracowanie czterech egzemplarzy
projektu budowlanego budowy garażu. Po
skompletowaniu dokumentów o których
mowa w art. 33 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane inwestor zwraca się do Starosty
Krośnieńskiego o wydanie pozwolenia na
budowę. Organ administracji architektoniczno-budowlanej zgodnie z art. 35 ust. 6
powinien wydać decyzje o pozwoleniu na
budowę w terminie nie przekraczającym
65 dni od dnia złożenia wniosku przez inwestora.

PORADNIK KONSUMENTA

U

sługi telekomunikacyjne to
obszar, w którym dość często
stosowane są nieuczciwe praktyki rynkowe, polegające między innymi
na wprowadzeniu w błąd co do firmy
danego przedsiębiorcy. Z praktyki wynika, że wielu konsumentów otrzymuje
telefoniczne oferty zmiany warunków
umowy z zapewnieniem o pozostaniu
u dotychczasowego operatora. Przedsiębiorcy przedstawiając oferty, w celu uwiarygodnienia przekazywanych
informacji, wskazują dane dotyczące
np. wysokości opłacanego przez danego
konsumenta abonentu. Takie działanie
oczywiście budzi zaufanie i przekonanie konsumenta, że rozmawia ze swoim operatorem. Tymczasem dopiero po
przesłaniu i podpisaniu umowy okazuje
się, że umowa została zawarta z innym
przedsiębiorcą telekomunikacyjnym,
a jej rozwiązanie będzie skutkowało
obciążeniem konsumenta tzw. opłatą
wyrównawczą.
Warto pamiętać, że konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 10 dni
bez żadnych konsekwencji finansowych,
jeżeli została ona zawarta poza lokalem
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przedsiębiorstwa. Jeżeli jednak konsument
nie przeczytał uważnie umowy i nie odstąpił od niej w ww. terminie, może rozwiązać
umowę w terminie późniejszym z zastrzeżeniem, że nie nastąpiło rozpoczęcie świadczenia usług. Zgodnie bowiem z art. 56 ust.
6 Prawa telekomunikacyjnego, W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie
przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, związanego z ulgą przyznaną
abonentowi, wysokość roszczenia z tytułu
jednostronnego rozwiązania umowy przez
abonenta lub przez dostawcę usług z winy
abonenta przed upływem terminu, na jaki
umowa została zawarta, nie może przekroczyć wartości ulgi przyznanej abonentowi
pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość
za okres od dnia zawarcia umowy do dnia
jej rozwiązania. Roszczenie nie przysługuje
w przypadku rozwiązania przez konsumenta umowy przed rozpoczęciem świadczenia
usług, chyba że przedmiotem ulgi jest telekomunikacyjne urządzenie końcowe.
Zdarza się jednak, że przedsiębiorca
telekomunikacyjny nalicza opłatę wyrównawczą mimo braku aktywacji twierdząc,

że konsument ma możliwość korzystania
z nr PREFIKS. Takie działanie będzie naruszeniem obowiązujących przepisów prawnych, co potwierdza informacja prasowa
Urzędu Komunikacji Elektronicznej, dotycząca nałożenia na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego kary m.in. za:
– naruszenie postanowień art. 57 ust. 6
Prawa telekomunikacyjnego poprzez wprowadzenie do umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych zastrzeżenia i poprzez
pobieranie od abonentów opłaty wyrównawczej z tytułu rozwiązania, zawartej na
czas określony umowy, przed rozpoczęciem
świadczenia usług;
– naruszenie obowiązku określonego
w art. 72 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego,
poprzez ograniczenie abonentom prawa do
wyboru dostawcy usług poprzez zobowiązanie ich, na podstawie zawartej umowy
o świadczenie usług telekomunikacyjnych
do korzystania z numeru prefiks, udostępnionego przez PTS;
Informacja UKE została umieszczona na
stronie http://www.uke.gov.pl/kara-dla-ptssa-14104
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Elżbieta Sługocka-Krupa
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ELEKTRONICZNY SYSTEM KOLEJKOWY W WYDZIALE KOMUNIKACJI

W

Starostwie Powiatowym
w Krośnie zakończył się
montaż elektronicznego
systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji i Transportu.
Na dotykowym ekranie biletomatu należy wybrać kategorię sprawy, którą chce się
załatwić, następnie automat przydzieli nas
do konkretnego stanowiska wydając właściwy bilet. Osoba zainteresowana oczekuje na
swoją kolejność, następnie zostaje zaproszona komunikatem głosowym do odpowiedniego stanowiska. System pozwala określić
przybliżony czas załatwienia sprawy. Jeżeli
petent spóźni się i jego „numer” zostanie
wywołany, nie oznacza to, że kolejka przepada, tylko przechodzi do tzw. „poczekalni”
i zostanie wywołany powtórnie.
Docelowo, system umożliwi obserwowanie na stronie internetowej postępu kolejki. Na monitorze w korytarzu głównym
widoczna jest informacja o ilości aktualnie
oczekujących osób i obsługiwanych w danej
chwili petentach.
Dodatkowym udogodnieniem jest internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale,

która pozwala umówić się na konkretny
dzień i godzinę, z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Aplikacja ta jest dostępna na
stronie Starostwa Powiatowego w Krośnie
www.kolejka.powiat.krosno.pl i wymaga
wypełnienia wskazanych pól, a następnie
na podany adres e-mail odbierany jest link
aktywujący wraz z wygenerowanym kodem za pomocą którego dokonywana jest
rezerwacja.
Uwaga, widoczna na monitorze kłódka
oznacza brak możliwości pobrania biletu
w danym terminie. Należy również pamię-

tać, że jeden bilet przyporządkowany jest
jednej sprawie.
– Wdrożenie systemu kolejkowego ma
poprawić jakość obsługi mieszkańców
i uporządkować kolejkę. Wszystkich zainteresowanych przepraszamy za tymczasowe
problemy, ale w chwili obecnej jesteśmy na
etapie testowania systemu, w związku z tym
mogą wystąpić nieprzewidziane utrudnienia, które na bieżąco będą korygowane – informuje dyrektor etatowy członek Zarządu
Powiatu Jan Pelczar.
Ewa Bukowiecka

RYMANOWSKIE SPOTKANIA ORKIESTR DĘTYCH

W

niedzielne popołudnie, 13 lipca br., w Parku nad Czarnym
Potokiem w Rymanowie
Zdroju odbył się przegląd orkiestr dętych. Celem imprezy, która od 14 lat
gości w kalendarzu imprez Powiatu
Krośnieńskiego i gminy Rymanów, jest
pobudzanie i rozwijanie zainteresowań
muzycznych, doskonalenie poziomu
artystycznego orkiestr, wymiana doświadczeń i nawiązywanie trwałych
kontaktów pomiędzy zespołami.
W tym roku na rymanowskiej scenie
wystąpiło sześć orkiestr.
Jako pierwsza zaprezentowała się Orkiestra Dęta OSP z Pakoszówki. Orkiestra
powstała w 1921 r. Obecnie gra w niej 35
muzyków, a prowadzi ją Szymon Kielar.
Kolejną orkiestrą, która wystąpiła przed
publicznością byli gospodarze, czyli Rymanowska Orkiestra Dęta, działająca przy
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Gminnym Ośrodku Kultury w Rymanowie.
Jest to orkiestra ze stuletnimi tradycjami.
Kapelmistrzem jest Błażej Ziemiański.
Zaproszenie do udziału w przeglądzie
przyjęła Orkiestra Dęta z Krościenka Wyżnego, którą dyryguje Maciej Filar. Orkiestra
powstała w 1921 r., grają w niej głównie
absolwenci szkół muzycznych i szkółki istniejącej przy orkiestrze.
Następnie zagrała Orkiestra Dęta OSP
z Iskrzyni, którą założyli w 2000 r. Wacław
Pelczar i Wiesław Wojnar, do dziś pełniący
funkcję kapelmistrza.
W przeglądzie nie mogło zabraknąć Orkiestry Dętej z Odrzykonia, która powstała w 1904 r. Obecnie w jej skład wchodzi
40 muzyków. Od 20 lat prowadzi ją z powodzeniem Edward Cymerman.
Rymanowskie Spotkania zamknęła Orkiestra Razene z Budapesztu. Orkiestra
została założona w 1974 r. przy Szkole Mu-

zycznej. W 1986 r. powstał Związek Przyjaciół Muzyki w XVII dzielnicy Budapesztu,
który przyjął pod swój patronat orkiestrę
i z okazji 30-lecia działalności nadał jej tytuł
„Miejskiej Orkiestry Dętej”.
Orkiestry jak zwykle przygotowały doskonały program. Były utwory marszowe,
elementy muzyki ludowej, a także wiązanki
popularnych przebojów rozrywkowych.
Poszczególne prezentacje przeplatane
były występami w wykonaniu między
innymi: artystycznej rodziny Myszkalów
– Roberta, Helenki i Mikołaja, Joanny Litarowicz i Marii Jarosz.
Przegląd orkiestr nie jest konkursem.
To publiczność nagradza występy brawami,
których jak zwykle nie szczędziła. Nagrody w postaci pamiątkowych pucharów na
ręce dyrygentów orkiestr przekazali wraz
z gratulacjami i podziękowaniami za udział
w imprezie: wicestarosta Andrzej Guzik,
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dyrektor – urzędujący członek Zarządu Powiatu Jan Pelczar, pomysłodawca przeglądu
i zastępca burmistrza gminy Rymanów Jan
Materniak.
Organizatorami przeglądu byli: Starostwo Powiatowe w Krośnie, Gmina Rymanów i Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie.
Sponsorzy imprezy: Uzdrowisko Rymanów Zdrój, Firma Galaxi Krosno, Restauracja – Kawiarnia PICCOLO Rymanów
Zdrój.
Ewa Bukowiecka
Organizatorzy wraz z dyrygentami występujących orkiestr

Obchody Jubileuszu Domu Dziecka rozpoczęły się Mszą Św. w kościele parafialnym w Jedliczu odprawioną przez ks. biskupa
Adama Szala. Po mszy św. wszyscy uczestnicy pojechali do placówki, gdzie w parku przy budynku odbywały się dalsze uroczystości

JUBILEUSZ DOMU DZIECKA W DŁUGIEM
W
obchodach jubileuszowych
uczestniczyli m.in.: Jego Ekselencja ks. biskup Adam Szal,
ks. proboszcz parafii jedlickiej Stanisław Turoń, wicewojewoda podkarpa‑cki Alicja Wosik, starosta krośnieński
Jan Juszczak, wicestarosta Andrzej
Guzik, Jan Pelczar – dyrektor etatowy
członek Zarządu Powiatu, dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Zygarowicz, burmistrz
Gminy Jedlicze Piotr Rostek, sołtys wsi
Długie Jan Skwara, Marta Motel przyjaciel i sponsor z Warszawy oraz przedstawiciele szkół, podmiotów współpracujących z Domem Dziecka, jednostek
organizacyjnych powiatu krośnieńskiego oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych
placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Wśród zaproszonych gości liczną grupę
stanowili byli pracownicy Domu Dziecka.
Z ciekawością i wzruszeniem zwiedzali dom i park, komplementowali zmiany.
Z uśmiechem wspominali dawne czasy.
Nie zawiedli również byli wychowankowie placówki. Przybyli z różnych stron
kraju – ze Szczecinka, Wrocławia, Katowic,
Sanoka, Krosna i okolic oraz tutejsi, którzy
tu się osiedlili, założyli rodziny i są sąsiadami placówki. To były bardzo wzruszające
chwile.
Następnie Pani Dyrektor przedstawiła
historię placówki od chwili jej powstania
do dnia dzisiejszego.
4 (41) VIII/IX 2014

Gratulacje dla Pani dyrektor składają urzędujący członek zarządu Jan Pelczar i starosta Jan Juszczak

W dalszej części uroczystości głos zabrali
goście. Starosta Jan Juszczak w swoim wystąpieniu zaznaczył, że Powiat Krośnieński
przywiązuje dużą wagę do placówek tego
typu. Świadczy o tym fakt, że mamy w powiecie trzy rodzinne domy dziecka, Katolicką Placówkę wychowawczą „Nasz Dom”
i Dom Dziecka w Długiem. Ze wzruszeniem
wspominał swój pierwszy pobyt w tutejszej placówce, pierwszą wigilię w gronie
wychowanków. Wyraził słowa uznania,
wdzięczności i wsparcia dla pracowników
i wychowanków, życzył dalszej owocnej
pracy, aby młodzi ludzie znajdowali opiekę
i osiągali szczęście.
Dyrektor PCPR Agnieszka Zygarowicz odczytała postanowienie prezydenta

RP Bronisława Komorowskiego, który na
wniosek Wojewody Podkarpackiego za
wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy
zawodowej, medalem srebrnym za długoletnią służbę odznaczył Bożenę Czaja. Medal wręczyła wicewojewoda Alicja Wosik.
Jan Pelczar w imieniu nieobecnego Posła na Sejm RP Piotra Babineza odczytał list
gratulacyjny, głos zabrał również Wojciech
Tomkiewicz – radny Powiatu Krośnieńskiego. Po oficjalnych wystąpieniach głos zabrały dzieci. Wychowankowie wraz z opiekunami przygotowali część artystyczną. Tomek,
Karolina, Mariola, Julita zaśpiewali kilka
piosenek, a grupa teatralna przedstawiła
sztukę – „Do dyktanda trzeba dwojga”.
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XVI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO
3 sierpnia 2014 r. – stadion GLKS „Karpaty” Klimkówka
Organizatorzy turnieju:
Starostwo Powiatowe w Krośnie
Gmina Rymanów
GLKS „Karpaty” Klimkówka

Grupa A
A1 – GLKS „Karpaty” Klimkówka
A2 – LKS „Rotar” Węglówka
A3 – LKS „Nurt” Potok

Grupa B
B1 – KS „Florian” Rymanów Zdrój
B2 – LKS „Jasiołka” Jaśliska
B3 – KS „Przełęcz” Dukla – Juniorzy

Grupa C
C1 – LKS „Orzeł” Faliszówka
C2 – LKS „Głowienka”
C3 – LKS „Iwonka” Iwonicz

Kolejność meczy i wyniki
LKS „Iwonka” Iwonicz

A1 – A2 – 3:0 walkower – nie zgłosiła się Węglówka
A1 – A3 – 5:0
A2 – A 3 – 0:3 walkower – nie zgłosiła się Węglówka
B1 – B2 – 1:0
B1 – B3 – 0:3
B2 – B3 – 0:3
C1 – C2 – 3:0
C1 – C3 – 1:2
C2 – C3 – 0:4

Gry Finałowe – grają zwycięzcy grup

KS „Przełęcz” Dukla
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A – B GLKS „Karpaty” Klimkówka – „Przełęcz” Dukla – jun.
– 2:2
(1:3 – karne – pomocniczo)
A – C GLKS „Karpaty” Klimkówka – LKS „Iwonka” Iwonicz
– 1:4
B – C „Przełęcz” Dukla – LKS „Iwonka” Iwonicz – 0:3
(walkower – „Przełęcz” Dukla w ramach protestu przeciwko
decyzji sędziego, który nie uznał bramki zeszła z boiska)
I m-ce – LKS „Iwonka” Iwonicz – 3, 3 = 6

Nasz Powiat

GLKS „Karpaty” Klimkówka

KS „Florian” Rymanów Zdrój

LKS „Orzeł” Faliszówka

LKS „Nurt” Potok

LKS „Jasiołka” Jasliska

LKS Głowienka

II m-ce – „Przełęcz” Dukla – juniorzy – 1, 0 = 1
III m-ce – GLKS „Karpaty” Klimkówka – 1, 0 = 1
Sędziowie delegowani przez OZPN Krosno:
Krężałek Rafał, Kiełtyka Sławomir, Samborowski Marcin, Wajs Kamil, Mroczka Piotr, Dziekan Jacek
Fundatorzy nagród: Starostwo Powiatowe w Krośnie, Gmina Rymanów.
Opiekę medyczną turnieju zabezpieczyło Pogotowie Ratunkowe w Krośnie.

Insp. Grażyna Ostrowska
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POWIATOWY PIKNIK RODZINNY „ROZALIADA”

W

ubiegłym tygodniu we Wrocance odbył się Powiatowy
Piknik Rodzinny „ROZALIADA”, który zgromadził wielu mieszkańców z terenu powiatu krośnieńskiego.
Organizatorzy wydarzenia: Starostwo
Powiatowe w Krośnie i Stowarzyszenie „Nasza Wrocanka”, zapewnili dla
uczestników mnóstwo atrakcji.
Wśród nich wymienić można pokaz
udzielania pierwszej pomocy prowadzony
przez ratowników medycznych z Samo-

dzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie, czy pokaz strażacki
w wykonaniu strażaków z lokalnej OSP. Dużym zainteresowaniem cieszył się również
symulator zderzenia czołowego, zapewniony przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie. Ochotnicy na własnej
skórze mogli sprawdzić, jakie siły działają
na kierowcę w samochodzie podczas zderzenia. Nad przebiegiem symulacji czuwali
doświadczeni pracownicy WORD w Krośnie, promując jednocześnie bezpieczeństwo
ruchu drogowego. Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Profilaktyki Raka działający przy Wojewódzkim
Szpitalu nr 2 w Rzeszowie, przeprowadził
edukację zdrowotną w zakresie profilaktyki
badań mammograficznych i cytologicznych
dla kobiet.
Dla najmłodszych zorganizowano liczne gry, konkursy i zabawy zręcznościowe,

dmuchane zjeżdżalnie, malowanie twarzy
oraz przejażdżki na kucyku. Nie zabrakło
także bufetu ze smakołykami, wzbogaconego o stoisko ze zdrową żywnością.
Organizatorzy, przygotowali również
wystawę fotografii dokumentującą fragmenty działalności lokalnych społeczności
oraz zapewnili występy muzyczne, m.in.
Weroniki Lechowicz oraz Zespołu Śpiewaczego Wrocanianki. Jednak główną atrakcją
pikniku był występ taneczny dzieci z węgierskiego zespołu ludowego.
Miłym akcentem było wręczenie przez
gości węgierskich ogromnego kołacza na
ręce Pana Andrzeja Guzika – Wicestarosty
Krośnieńskiego. Smakołykiem poczęstowano wszystkich uczestników imprezy.
Przedsięwzięcie było doskonałą okazją
do promowania zdrowego stylu życia i rodzinnej zabawy bez alkoholu. Dziękujemy
wszystkim uczestnikom, którzy stworzyli
wspaniałą atmosferę radości.

V PODKARPACKIE WESELE BEZ TOASTU

W

sobotę, 23 sierpnia br., w Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym odbyło się
V Podkarpackie Wesele Bez Toastu.
Patronat honorowy nad spotkaniem objęli m.in.: Jan Juszczak Starosta Krośnieński,
J.E. ks. abp Józef Michalik, ks. Kazimierz Radzik Przełożony Generalny Zgromadzenia
Księży Michalitów, s. Natanaela Bednarczyk Przełożona Generalna Zgromadzenia
Sióstr Michalitek.
Przedsięwzięcie odbywa się cyklicznie od pięciu lat i co roku gromadzi coraz
większą liczbę uczestników. W tegorocznej
edycji wzięło udział około 700 osób. W zdecydowanej większości były to całe rodziny
z 70 różnych miejscowości Podkarpacia, odległych zakątków Polski, a nawet z zagranicy. W bogatym programie każdy znalazł coś
dla siebie. Rodzice wysłuchali 2 konferencji,
świadectw, następnie wzięli udział w warsztatach pod hasłem: „Każde trudne małżeństwo jest do uratowania”. Dzieci spędziły
czas pod opieką Sióstr Michalitek w Krainie
Świętego Michała Archanioła. Program dla
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młodzieży obejmował specjalną konferencję
oraz warsztaty dobrej zabawy.
Centralnym punktem spotkania była
msza święta sprawowana pod przewodnictwem Ks. Bp. Stanisława Jamrozka. W homilii Ksiądz Biskup przypominał małżonkom: „Ta druga strona jest mi dana jako
dar od Pana Boga. Jeśli będziemy o tym
pamiętać, będziemy stawać się darem dla

ukochanej osoby”. Po homilii małżonkowie
odnowili przyrzeczenia złożone w dniu ślubu. Następnie Ksiądz Biskup udzielał rodzinom indywidualnego błogosławieństwa.
Po mszy św. uroczysty korowód weselny
przemaszerował, prowadzony przez Orkiestrę Dętą z Miejsca Piastowego do Zespołu
Szkół w Miejscu Piastowym na bezalkoholową biesiadę weselną.
Piotr Mazur
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AKTYWNY
SAMORZĄD

29

sierpnia br. w Rzeszowie
została podpisana umowa
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Państwowym Funduszem
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w sprawie realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami
II” w obszarach B i D. Umowa ze strony
Powiatu została podpisana przez Starostę Krośnieńskiego Jana Juszczaka,
Wicestarostę Andrzeja Guzika oraz
Skarbnika Powiatu Krystynę Kasza, natomiast ze strony PFRON przez Dyrektora Oddziału PFRON Macieja Szymańskiego i Zastępcę Dyrektora Oddziału
PFRON Małgorzatę Magdoń.
W ramach obszaru B na likwidację barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych Powiat otrzymał
środki na realizację 3 wniosków. Dofinansowanie otrzymali:
– Gmina Miejsce Piastowe na rzecz
Szkoły Podstawowej w Zalesiu w wysokości 8 781,95 zł. Podstawowym celem projektu złożonego dla szkoły jest stworzenie
niepełnosprawnym uczniom Szkoły Podstawowej w Zalesiu możliwości prawidłowego
poruszania się w budynku a w szczególności umożliwienie bezpiecznego korzystania
z pomieszczenia sanitarnego znajdującego
się na parterze budynku.

– Gmina Korczyna na rzecz Zespołu Szkół
w Korczynie w wysokości 109 946,93 zł.
Otrzymane środki zostaną przeznaczone
na wykonanie dźwigu osobowego (windy),
który zapewni osobom niepełnosprawnym
możliwość skorzystania z usług medycznych świadczonych w budynku.
– Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie
w wysokości 80 000 zł. Celem projektu
jest dostosowanie istniejących pochylni
i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych
do potrzeb osób niepełnosprawnych korzystających ze świadczeń zdrowotnych
i profilaktycznych w Przychodni Zdrowia
w Rymanowie. Po dostosowaniu na każdej
kondygnacji w budynku Przychodni Zdrowia będzie dostępne przynajmniej jedno
pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla
osób niepełnosprawnych.

Natomiast w ramach obszaru D na likwidację barier transportowych – zakup
samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych dofinansowanie otrzymali:
– Gmina Miejsce Piastowe w kwocie
75 000 zł. Zakup samochodu w ramach
w/w obszaru umożliwi niepełnosprawnym
ich funkcjonowanie i pozwoli na bezpieczny i komfortowy transport do właściwego
miejsca rehabilitacji czy szkoły.
– Gmina Dukla na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej w kwocie 75 000 zł. Zakup samochodu w znaczny
sposób ułatwi funkcjonowanie ŚDS w Cergowej oraz przyczyni się do wyrównania
szans osób przebywających w ŚDS w dostępie do terapii, rehabilitacji, życia kulturalnego oraz innych form oferowanych przez
Ośrodek.

PRZEBUDOWA DROGI W BZIANCE

O

becnie trwa przebudowa drogi powiatowej Haczów – Bzianka – Besko w miejscowości Bzianka.
Zakres prac obejmuje między innymi: wykonanie nowej nawierzchni na drodze i skrzyżowaniu wraz ze
zjazdami na długości 3,908 km, ścięcie i uzupełnienie poboczy, odwodnienie i oczyszczenie rowów, budowę kanalizacji
deszczowej na długości 40 mb. Ponadto w ramach inwestycji
przebudowany zostanie most na potoku Nowa Rudzianka,
wybudowany zostanie chodnik o szerokości 1,5 mb, bariery
ochronne, wykonane zostanie oznakowanie poziome i pionowe oraz przejście dla pieszych.
Koszt przebudowy wynosi 2 mln 096 tys. zł, z czego 1 mln
048 tys. zł pochodzi z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych.
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BEZPŁATNA POMOC OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
I CZŁONKOM ICH RODZIN
Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny, do 31.12.2014 r. realizuje zadanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej Ministra Sprawiedliwości w Warszawie oraz ze środków własnych
Stowarzyszenia – w zakresie:
1) organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
2) p okrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
3) p okrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych
oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu
wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
6) fi
 nansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba
uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby;
7) d
 ostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem
w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
8) fi
 nansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych
z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-7;
9) pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;

Ubiegający się o pomoc o dofinansowanie składa wniosek wraz z dokumentami
(wniosek do pobrania w siedzibie głównej Stowarzyszenia, Filiach oraz na stronach internetowych
Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny i Ministerstwa Sprawiedliwości).
– Do tej pory mieszkańcy naszego powiatu w znikomym stopniu korzystali z dostępnych form wsparcia i pomocy dla osób pokrzywdzonych. Dlatego nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem „Przeworsk – Powiat Bezpieczny” i zachęcamy mieszkańców naszego
powiatu, którzy potrzebują pomocy do skorzystania z bezpłatnej oferty Stowarzyszenia – podkreśla wicestarosta Andrzej Guzik.

STOWARZYSZENIE PRZEWORSK – POWIAT BEZPIECZNY – FILIA W KROŚNIE
ul. Lewakowskiego 14, II – piętro (Budynek Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie)
pomocowy telefon całodobowy: 531 995 236, e-mail: sppbprzeworsk1@wp.pl, www.przeworskbezpieczny.pl
STAŁY TYGODNIOWY ROZKŁAD DYŻURÓW
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Specjalista

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Prawnik

–

–

–

–

w I i III piątek
miesiąca
15.00-19.00

Psycholog

–

–

14.00-18.00

–

–

Osoba pierwszego
kontaktu

12.00-17.00

11.00-18.00

–

9.00-14.00

12.00-15.00

Koordynator zadania

–

–

w I środę miesiąca
14.00-17.00

–

–

Współfinansowano ze środków Funduszu Pomocy Pkorzywdzonych oraz Pomocy Postpenitencjarnej
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W 70. ROCZNICĘ OPERACJI KARPACKO-DUKIELSKIEJ

W

ramach obchodów 70. rocznicy operacji
karpacko-dukielskiej w Muzeum Historycznym – Pałac w Dukli 23 września odbędzie się promocja książki „Dolina śmierci” autorstwa
Konrada Sikory. Autor w swym eposie historycznym
opisując wydarzenia września i października 1944 roku, tzw. operacji karpacko-dukielskiej, podejmuje
próbę konfrontacji tragizmu wojny z młodością żołnierzy i ich pragnieniem życia. Poemat epicki pisany
na modłę klasycznej poezji zadaje pytania o sens
wojny i źródła nienawiści. Obejmuje pierwszą część
bitwy, rozgrywającą się na ziemiach polskich. Zostaje zwieńczony krótką refleksją nad dziejami Europy.
Promocja książki połączona będzie z projekcją filmu
dokumentalnego o bitwie dukielskiej.
Na początku października planowana jest także pierwsza publiczna prezentacja portalu internetowego pod nazwą Multimedialny przewodnik z 1944. Bitwa o Przełęcz
Dukielską na wieży widokowej w Vyżnym Komarniku.
Portal powstał z inicjatywy Miroslava Klusaka – prawnuka gen. Ludwika Svobody (dowódcy 1 Korpusu Czechosłowackiego w operacji karpacko-dukielskiej). W projekt
zaangażowanych jest szereg instytucji i osób prywatnych
z Czech, Słowacji i Polski. Ze strony polskiej do projektu
przystąpiły do tej pory miasto Krosno oraz gminy Dukla
i Zarszyn. W projekcie bierze również udział Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli. Na portalu będzie prezentowana historia bitwy o Przełęcz Dukielską. Oprócz informacji
historycznych będzie prezentował atrakcje turystyczne
regionu, gdzie toczyła się bitwa, a także będzie pełnił
funkcje przewodnika dla turystów.
Z kolei 25 października pod auspicjami Czeskiego
Stowarzyszenia JEDNOTA w Brnie i Wojskowego Instytutu Historycznego w Bratysławie rozpocznie się marsz
śladami czechosłowackich legionistów i walk o Przełęcz
Dukielską w 1944 r. Marsz pamięci rozpocznie się z dukielskiego Muzeum, przez Barwinek, na granicy planowany jest pierwszy przystanek, drugi zaś w dolinie śmierci

Zdjęcia archiwalne z operacji karpacko-dukielskiej

w miejscowości Kapišová, a zakończy się w Svidniku. W marszu wezmą
udział uczestnicy z Czech, Słowacji, Anglii i Polski.
Muzeum Historyczne-Pałac w Dukli
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KALENDARZ IMPREZ
WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK
Kultura
wrzesień
7.09

–	„Kartoflisko” Święto Pieczonego Ziemniaka w Widaczu

23.09

– Konkurs Wiedzy Historii XX wieku w Odrzykoniu

26.09

–	Uroczystości Rocznicowe Powstania Polskiego Państwa Podziemnego w Wojaszówce

IX

–	Wernisaż Pokonkursowy „FO – TO Pejzaż Gminy
Wojaszówka” w Odrzykoniu

IX

–	Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej w Odrzykoniu

IX-X

–	Wystawa „Jan Stycharski – dukielski doktor i burmistrz” w Dukli

październik
4-5.10 –	Obchody 70. Rocznicy Operacji Karpacko-Dukielskiej
w Dukli
5.10
-11.11 –	VII Międzynarodowy Festiwal im. Księcia Michała
Kleofasa Ogińskiego w Iwonicz-Zdroju
9.10

–	Gminny Konkurs Polskiej Pieśni Patriotycznej w Iwoniczu-Zdroju

11.10

– IX Biesiada KGW z Gminy Chorkówka

19.10

– Powiatowy Dzień Papieski w Zręcinie

23.10

–	Gminny Konkurs Polskiej Pieśni Patriotycznej
w Dukli

X

–	Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej
w Iwoniczu

X

–	Projekcja Filmu „Dolina Śmierci”. Promocja książki
Konrada Sikory z okazji 70. Rocznicy Operacji Karpacko-Dukielskiej w Dukli

X

–	Gminny Konkurs Polskiej Pieśni Patriotycznej
w Chorkówce

X

– Konkurs Piosenki „Aleją Gwiazd” w Rymanowie

X

– Biesiada KGW w gminie Rymanów

X

– Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej w Ustrobnej

X

–	Konkurs Literacki o Janie Pawle II na terenie powiatu
krośnieńskiego

X-XI

IX

–	Wyścig Górski Prządki 2014 w Korczynie

IX-XI –	IV Gminna Liga Szachowa w Dukli

październik
11.10

–	Towarzyski Turniej Piłki Siatkowej z okazji „Dnia
Nauczyciela” o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy
Chorkówka

14.10

–	Dzień Sportu Szkolnego w Powiecie Krośnieńskim
w Iwoniczu

19.10

–	IV Wojewódzkie Zawody w Biegach na Nartorolkach
o Puchar Burmistrza Gminy Jedlicze

25.10

–	II GRAND PRIX Gminy Jedlicze w Biegach Przełajowych

X

–	II Turniej Orlików w Bajdach

X

–	Turniej o Puchar Przechodni Jednostek OSP Gminy
Krościenko Wyżne w Piłce Nożnej

X

–	Wojewódzkie Jesienne Biegi Przełajowe Zrzeszenia
LZS

X-XII –	Amatorska Liga Piłki Halowej „O Puchar Dyrektora
GOK” w Sieniawie

Edukacja zdrowotna
wrzesień
IX

–	Jesienna akcja profilaktyczna „5 Ton Zdrowia” w Jedliczu, Miejscu Piastowym i Rymanowie

IX-X

–	„Profilaktyka chorób będących skutkiem niewłaściwego stylu życia” – konferencje dla członków stowarzyszeń, KGW, klubów seniora i mieszkańców Powiatu
Krośnieńskiego

październik
X

–	Państwowy Dzień Ratownictwa Medycznego

Turystyka
wrzesień
6-7.09 –	V Zlot Motocyklowy „MOTO-PARTY Jedlicze 2014”
w Jedliczu
19.09

–	XLIV Ogólnopolski Dukielski Zlot Turystów
w Lipowcu

19.09

–	IX Rajd „Śladami bł. Jana Pawła II po Ziemi Krośnieńskiej”

październik
10.10

–	XLI Młodzieżowy Złaz po Ziemi Krośnieńskiej, Węglówka – Bonarówka

10.10

–	XXVII Wojewódzki Rajd „Śladami Historii i Legend”,
Beskid Niski

–	Konkurs Poezji Współczesnej Autorstwa Bronisławy
Betlej w Żarnowcu

Sport
wrzesień

oprac. Grażyna Ostrowska

6-7.09 –	V Zlot Motocyklowy MOTO-PARTY Jedlicze 2014
7.09

–	Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Potoku

17-18.09

–	VI Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora GOK Miejsce Piastowe

29.09

–	XV Bieg Górski „Na Górę Cergową”

IX

–	Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Dukla

IX

–	CYKLOKARPATY w Dukli

IX

–	Pożegnanie lata – Turniej dla dzieci i młodzieży w Sieniawie

IX

–	Zawody szkolne o Puchar Wójta Gminy Wojaszówka
w mini siatkówce w Bajdach
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II TURNIEJ JUNIORSKI W SZACHACH SZYBKICH
O PUCHAR STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO

W

Odrzykoniu odbył się II Powiatowy Turniej szachowy
dla dzieci.
Turniej zorganizowało: Starostwo Powiatowe w Krośnie, Zespół Szkół im. Aleksandra Fredry w Odrzykoniu oraz Gminny
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Odrzykoniu.
Organizacją imprezy zajął się radny Powiatu Krośnieńskiego Andrzej Dziugan.
Turniej adresowany był do dziewcząt
i chłopców w kilku kategoriach wiekowych: do lat 8, 8-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat
i 17-18 lat. Łącznie do gry przystąpiło 36 zawodników z Krosna, Rymanowa, Odrzykonia, Rogów, Krościenka Wyżnego, Pustyn,
Korczyny i Łączek Jagielońskich.

Wyniki:

Chłopcy do lat 8
I m-ce Guzik Michał (Korczyna)
II m-ce Kandefer Mateusz (Krosno)
III m-ce Kopij Oskar (Krosno)

Dziewczęta 11-13 lat
I m-ce Trybus Izabela (K r o ś c i e n k o
Wyżne)
Chłopcy 11-13 lat
I m-ce Guzik Kacper (Korczyna)
II m-ce Haznar Arkadiusz (Odrzykoń)
III m-ce Świszcz Piotr (Łączki Jagielońskie)

Dziewczęta do lat 10
I m-ce Uliasz Katarzyna (Krosno)
II m-ce Mezglewska Agata (Rogi)

Dziewczęta 14-16 lat
I m-ce Winter Anna (Krosno)
II m-ce Królicka Gabriela (Rymanów)
III m-ce Szechińska Mariola (Rymanów)

Chłopcy 9-10 lat
I m-ce Omachel Michał (Pustyny)
II m-ce Janaska Dawid (Krosno)
III m-ce Turek Damian (Rogi)

Chłopcy 14-16 lat
I m-ce Gazda Jakub (Krosno)
II m-ce Krukar Jakub (Rymanów)
III m-ce Chodorowski Adrian (Krosno)
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Chłopcy 17-18 lat
I m-ce Mrozowski Patryk (Kobylany)
II m-ce Fałatowicz Paweł (Rymanów)
III m-ce Zarzyczny Rafał (Rymanów)
Nagrody rzeczowe i puchary na zakończenie zawodów wręczali fundatorzy:
starosta krośnieński Jan Juszczak i radny
powiatu Andrzej Dziugan.
Zawody sędziował Adam Składanowski.
Na zakończenie turnieju gratulując zwycięzcom, starosta podkreślił, że budującym
jest fakt startu w zawodach dzieci w tak
młodym wieku.
Życząc wszystkim bezpiecznych wakacji, obiecał, że w przyszłym roku również
będziemy organizować turniej.
Grażyna Ostrowska
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CHODNIK PRZY DRODZE POWIATOWEJ W TARGOWISKACH

Mieszkańcy gminy Miejsce Piastowe z właścicielem FHU „Zalas”, która
wygrała przetarg na budowę chodnika

P

owiat Krośnieński realizuje oczekiwaną przez mieszkańców Targowisk inwestycję związaną z budową chodnika, położonego w ciągu
drogi powiatowej Stacja Targowiska
– Targowiska.
Zakres prac obejmuje ułożenie chodnika
z kostki brukowej na odcinku o dł. 1220 m
i szer. 1,5 m oraz budowę kanalizacji.
– Budowa ciągu pieszego w tym newralgicznym miejscu w gminie była sprawa pilną.
Decydując się na tę inwestycję kierowaliśmy

Wicestarosta Andrzej Guzik z mieszkańcami gminy: Janiną Dobrzańską,
Wiesławem Habratem i Leszkiem Łubiarzem

się przede wszystkim troską o bezpieczeństwo pieszych, w tym dzieci i młodzieży,
uczęszczających do szkół. Dodatkowo, w ramach prowadzonych prac, poprawione zostaną parametry techniczne jezdni – podkreśla
wicestarosta Andrzej Guzik.
Wartość zadania wynosi 496 tys. zł.
Środki w 100 procentach pochodzą z budżetu powiatu.
– Dziękuję Zarządowi Powiatu za podjęcie ważnej inwestycji, która ma zasięg poza
gminny. Mam nadzieję na kontynuację prac

drogowych w nowej kadencji, bowiem budowa chodnika nie rozwiązuje problemów
z infrastrukturą drogową nie tylko na terenie Targowisk, ale i całej gminy. Istnieje
jeszcze szereg potrzeb do zrealizowania,
które mogą być rozwiązane przy dobrej
współpracy między samorządem powiatowym i gminnym – mówi Wiesław Habrat,
mieszkaniec Zalesia.
Zakończenie inwestycji planowane jest
na 15 października br.

ZAKOŃCZONA INWESTYCJA W ŁĘKACH DUKIELSKICH

Odbiór drogi w Łękach Dukileskich

P

owiat Krośnieński zakończył prace związane z przebudową drogi
powiatowej Kobylany – Wietrzno
w miejscowości Łęki Dukielskie.
– Droga była w złym stanie, zniszczona podczas powodzi w 2011 r. wymagała
pilnego remontu. Liczne wyboje, brak odwodnienia korpusu drogi, zagrażał jej użytkownikom. Nowa nawierzchnia zwiększy
komfort i bezpieczeństwo jazdy – mówi
dyrektor – etatowy członek Zarządu Jan
Pelczar.

Zakres prac obejmował wykonanie
nowej nawierzchni na długości 4,633 km,
ścięcie i uzupełnienie poboczy oraz oczyszczenie rowów odwadniających. Całkowita
wartość zadania wynosi 1 mln 353 tys. zł.
Dodatkowo, dla poprawy bezpieczeństwa pieszych wzmocniono pobocza, wybudowano nowy chodnik na długości 183 mb
oraz przejście dla pieszych.
Efektem zrealizowanej inwestycji jest poprawa infrastruktury w tym rejonie. Oficjalnego odbioru inwestycji dokonano 18 wrze-

śnia br. w obecności przewodniczącego Rady
Powiatu Andrzeja Krężałka, wiceprzewodniczącego Kazimierza Krężałka, dyrektora – etatowego członka Zarządu Jana Pelczara oraz
przedstawicieli wykonawcy, którym był Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie. Drogę poświęcił, życząc kierowcom bezpiecznej
jazdy ks. proboszcz Zdzisław Babiarz. Zmodernizowana droga łączy dwie gminy Duklę
i Chorkówkę. Jest także łącznikiem z drogą nr
1956 R Zręcin – Wietrzno – Zboiska, stanowiącą dojazd do drogi krajowej nr 9.

