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Nasz Powiat

BUDŻET POWIATU NA 2015 ROK PRZYJĘTY JEDNOGŁOŚNIE

R

ada Powiatu Krośnieńskiego
jednogłośnie uchwaliła budżet
na 2015 rok wraz z Wieloletnią
Prognozą Finansową.
Projekt uchwały budżetowej przedstawił
starosta Jan Juszczak, na sesji 30 stycznia
2015 r., określając go jako budżet umiarkowanego optymizmu, ponieważ po stronie
dochodów i wydatków przyjęto wielkości,
które wydają się realne do zrealizowania.
– Nie chcemy wprowadzać zapisów, które
mogą budzić wątpliwości czy na przykład
zrealizujemy dochody, a poprzez to czy uda
się zrealizować wydatki – mówił.
Dochody na 2015 r. zaplanowano w wysokości 66 mln 036 tys. zł, w tym ze sprzedaży majątku 610 tys. zł. Dochody bieżące
wynoszą ogółem 65mln 271 tys. zł i stanowią 98,8% planowanych dochodów ogółem.
Z kolei dochody majątkowe wynoszą tylko 765 tys. zł i stanowią 1% planowanych
dochodów. Głównymi źródłami dochodów
będą:
– dochody z budżetu UE w kwocie 948 tys. zł,
– subwencje w wysokości 31 mln 964 tys. zł
i stanowią 48% planowanych dochodów,
– dotacje na zadania własne i zlecone wynoszą 13 mln 807 tys. zł i stanowią 21%
planowanych dochodów,
– udział powiatu w podatku PIT i CIT
w kwocie 13 mln 048 tys. zł co stanowi
19,7% planowanych dochodów,
– dochody pobierane i otrzymywane na
podstawie odrębnych ustaw, w tym dochody ze sprzedaży majątku wynoszą
6 mln 269 tys. zł i stanowią około 9,5%
planowanych dochodów.
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Wydatki budżetowe na 2015 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem
66 mln 326 tys. zł, z tego wydatki bieżące
wynoszą 59 mln 082 tys. zł i stanowią 89%
budżetu. Blisko połowa wydatków budżetowych (48,5%) przeznaczona jest na oświatę
i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą.
Wydatki z udziałem środków z budżetu
UE wynoszą 996 tys. zł i dotyczyć będą tylko zadań związanych z oświatą i wychowaniem. Realizowane będą projekty z udziałem środków pochodzących z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki i Erasmus+.
Wydatki majątkowe zaplanowano
w kwocie 7 mln 244 tys. zł na zadania i zakupy inwestycyjne. Wśród najważniejszych
inwestycji w 2015 roku starosta wymienił
trzy związane z przebudową dróg powiatowych: Jedlicze – Dobieszyn – koszt całkowity 4,5 mln zł; Krosno – Rogi – Iwonicz wraz
z budową chodnika we Wrocance – wartość
zadania 2,8 mln zł; przebudowa trzech mostów na odcinku drogi Draganowa – Głojsce – Sulistrowa – koszt około 3,6 mln zł.
– Jesteśmy ukierunkowani tylko na takie
zadania, na które możemy pozyskać środki
zewnętrzne – przyznał starosta Jan Juszczak. W chwili obecnej nie wpisujemy żadnego zadania, które realizowalibyśmy tylko
i wyłącznie ze środków budżetu powiatu.
Starosta wspomniał również o zadaniach,
które będą realizowane ze środków usuwania klęsk żywiołowych. Zarząd Powiatu do
tego programu zgłosił trzy inwestycje drogowe, Jaszczew – Ustrobna – Bratkówka;

Chorkówka – Faliszówka – Nienaszów;
Niżna Łąka – Bóbrka, na które została zaplanowana kwota 300 tys. zł jako wkład
własny stanowiący 20% wartości zadań – są
to priorytety zaznaczył starosta. W tegorocznym budżecie zaplanowano również
środki w wysokości 300 tys. zł na budowę
wielofunkcyjnego boiska sportowego przy
Zespole Szkół w Jedliczu. – Mam nadzieję,
że budżet zostanie poszerzony o inne zadania, może nie tak sztandarowe i kosztowne
jak te wymienione, ale bardzo istotne dla
społeczności lokalnej, modernizację mniejszych odcinków dróg czy budowę chodników – podkreślił starosta, przyznając, że
wykonywanie budżetu będzie wymagało
oszczędnego i gospodarnego wydatkowania
środków. Najtrudniejsze może być wykonywanie budżetu przez jednostki oświaty
i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej z uwagi na niedoszacowanie
tych wydatków.
Deficyt na 2015 rok wynosi tylko
289 tys. zł. – Deficyt jest niewielki, dlatego,
że staramy się zachować rygor budżetowy,
żeby mieć możliwości aplikowania o środki unijne w roku 2016 – wyjaśnił starosta.
Przychody zaplanowano w kwocie 3,5 mln
zł i zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu i spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3,3 mln zł.
Projekt uchwały budżetowej był przedmiotem obrad poszczególnych Komisji Rady Powiatu, które podobnie jak Regionalna
Izba Obrachunkowa zaopiniowały go pozytywnie nie wnosząc uwag.
Ewa Bukowiecka

Nasz Powiat

PRZYJDŹ I POTWIERDŹ SWÓJ PROFIL ZAUFANY!

W

Starostwie Powiatowym
w Krośnie działa Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych, który znajduje się w Kancelarii
Ogólnej (parter, pokój 004).
Punkt został utworzony w ramach realizowanego projektu pn. „Liderzy e-Rozwoju
Podkarpacia”, dofinansowanego przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela
w systemach elektronicznej administracji.
To odpowiednik bezpiecznego podpisu
elektronicznego. Jednak w przeciwieństwie
do podpisu elektronicznego do jego używania nie potrzeba karty i czytnika.

Posiadając profil zaufany obywatel może
załatwić niektóre sprawy administracyjne
drogą elektroniczną, za pośrednictwem
platformy ePUAP m.in. w takich instytucjach jak: Urząd Gminy, Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, Urząd Skarbowy, ZUS,
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta,
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, uczelnie wyższe.
Za pośrednictwem profilu zaufanego można np. składać podania, skargi, założyć firmę przez Internet, kontrolować stan ubezpieczenia zdrowotnego i opłacanych przez
pracodawcę składek, wysyłać pisma, bez
konieczności wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę z dowolnego miejsca. Do
założenia profilu zaufanego niezbędne jest

posiadanie konta na platformie ePUAP oraz
wypełnienie elektronicznie wniosku o przyznanie profilu zaufanego. Po wypełnieniu
wniosku należy w ciągu 14 dni zgłosić się
do naszego Punktu Potwierdzania z dowodem osobistym lub paszportem w celu
potwierdzenia profilu zaufanego. I jest to
jedyna konieczna wizyta w urzędzie.
Profil jest ważny 3 lata, w każdej chwili
można go unieważnić.
Szczegółowe informacje na temat profilu zaufanego można uzyskać na stronach:
www.profilzaufany.powiat.krosno.pl
oraz www.epuap.gov.pl link do strony
informacyjnej o profilu zaufanym jest również dostępny na stronie głównej Starostwa
Powiatowego www.powiat.krosno.pl

ZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

P

owiat Krośnieński wraz z innymi
powiatami i miastami na prawach
powiatu z terenu województwa
podkarpackiego zgłosił chęć przystąpienia do Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego. W związku
z powyższym rada powiatu krośnieńskiego podjęła stosowne uchwały
o utworzeniu w/w związku celowego
i o przyjęciu statutu. Celem Związku
Powiatów Województwa Podkarpackiego jest zainicjowanie procesu poprawy
danych przestrzennych dotyczących
informacji o nieruchomościach, budynkach, lokalach, sieci uzbrojenia terenu
oraz umożliwienie szybkiego i łatwego
do nich dostępu drogą internetową.
Realizacja zadań odbywać się będzie
w ramach wspólnego projektu: „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Podkarpackiego”.
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Zgodnie z przyjętym statutem w ramach
tego przedsięwzięcia realizowane będą następujące zadania:
1) wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków i aktualizacji bazy danych katastru nieruchomości;
2) opracowanie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT 500);
3) wykonanie inicjalnej bazy geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT);
4) informatyzacja istniejących zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Powiat Krośnieński w Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego
reprezentować będą Starosta Krośnieński
i Geodeta Powiatowy. Na siedzibę związku
ustalono miasto Krosno.
Przedmiotowy projekt realizowany będzie pod warunkiem otrzymania dofinanso-

wania ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w perspektywie finansowej 2014-2020.
Formuła związku celowego powiatów,
wspólne aplikowanie o środki Regionalnego Programu Operacyjnego spowoduje
zwiększenie szans na pozyskanie środków
zewnętrznych.
Obecnie odbywa się kompletowane
stosownych dokumentów w celu złożenia
wniosku do właściwego ministra i dokonania rejestracji utworzonego związku a także toczą się rozmowy i ustalenia pomiędzy
przedstawicielami Związku Powiatów,
Głównym Geodetą Kraju, Marszałkiem
Województwa Podkarpackiego, precyzujące możliwości finansowania w/w zadań
w ramach II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.
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KARTY PARKINGOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

P

rzypominamy, że od 1 lipca 2014 r.
obowiązują nowe zasady wydawania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym i placówkom
zajmującym się opieką, rehabilitacją
lub edukacją osób niepełnosprawnych.
Karty dla mieszkańców z powiatu krośnieńskiego wydawane są przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu
Niepełnosprawności w Krośnie, ul. Legionów 8.
– Najważniejszym celem ustawy, która
zmieniła zasady wydawania kart parkingowych jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym, mających znacznie ograniczoną możliwość samodzielnego poruszania
się i przemieszczania realnego dostępu do
przystosowanych miejsc parkingowych,
a tym samym umożliwienia im aktywnego
funkcjonowania w społeczeństwie – podkreśla przewodnicząca Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania w Krośnie Bożena Dusza
W stanie prawnym obowiązującym
od 1 lipca 2014 r. kartę parkingową może
uzyskać (bez ponownego orzekania), tylko
osoba niepełnosprawna zaliczona do znacznego stopnia niepełnosprawności z przy-

czyną schorzenia 05-R (narząd ruchu), 10-N
(schorzenie neurologiczne), 04-O (narząd
wzroku), zawierające wskazanie o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej.
Pozostałe osoby niepełnosprawne, które posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności
lub o wskazaniach do ulg i uprawnień (wydane na stałe lub okresowo, którego termin
nie upłynął), które zostało wydane przed
1 lipca 2014 r. i stało się prawomocne, aby
uzyskać ponownie prawo do posiadania
karty parkingowej muszą poddać się weryfikacji.
Weryfikacja polega na ponownym złożeniu wniosku wraz z dokumentacją medyczną w celu ponownego wydania orzeczenia.
W każdym konkretnym przypadku decyzję
o spełnieniu wymogów ustawowych podejmuje skład orzekający.
– Dlatego też wydłużenie okresu ważności „starych” kart parkingowych (do 30.06.
2015 r.) było decyzją słuszną, podyktowaną
stworzeniem warunków osobom niepełnosprawnym jak też zespołowi orzekającemu
możliwości obsługi wniosków w sposób spo-

kojny, bez uszczerbku dla terminowej realizacji innych zadań – przyznaje B. Dusza
Nowe karty wydawane są maksymalnie
na okres 5 lat.
O wydanie karty parkingowej mogą
występować również placówki zajmujące
się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób
niepełnosprawnych mających znacznie
ograniczone możliwości samodzielnego
poruszania się, uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (rodzaje placówek
określi w drodze rozporządzenia Minister
właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego).
Nowe karty parkingowe dla placówek
wydawane będą maksymalnie na okres
3 lat.
Osoba upoważniona do reprezentowania
placówki odbiera kartę parkingowa osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania
placówki.
Od dnia 1 lipca 2014 r. opłata za wydanie
karty parkingowej wynosi 21 zł. Dopiero
od dnia 4 stycznia 2016 r. wraz z opłatą za
kartę parkingową będzie pobierana opłata
ewidencyjna.

KARTA PARKINGOWA
Opis wzoru karty parkingowej:
1. Wymiary karty: 148 mm x 106 mm.
2. Kolor karty: jasnoniebieski, napisy w kolorze czarnym.
3. Emblemat barwy ciemnoniebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej, o wymiarach 35 mm x 45 mm.
4. Fotografia o wymiarach: 3,5 cm x 4,5 cm.

Dokładnie tak wygląda karta parkingowa:
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PRAWA KONSUMENTA PO ZMIANACH
PRZEPISÓW PRAWNYCH

W

związku z wejściem w życie
ustawy 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zmieniły się
przepisy dotyczące gwarancji. Warto zatem przypomnieć najważniejsze jej zasady.
Gwarancja jest to dobrowolne zobowiązanie się gwaranta (producenta lub
sprzedawcy) do określonych działań
w przypadku wystąpienia wady. To gwarant decyduje czy zostanie udzielona i na
jakich warunkach.
Gwarancja może zostać udzielona
w dowolnej formie. Może to być zarówno oświadczenie przedsiębiorcy złożone
na piśmie np. w karcie gwarancyjnej jak
również w formie reklamy. Istotne jest
jednak aby była sformułowana w sposób
jasny i zrozumiały w języku polskim oraz
kształtowała prawa konsumenta i obowiązki gwaranta w przypadku gdy sprzedany
towar ma wady. Powinna także zawierać
nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela, czas trwania i terytorialny zasięg
ochrony gwarancyjnej. Jeżeli gwarant
zapewnia konsumenta ustnie o ochronie
gwarancyjnej, konsument może się domagać wydania oświadczenia na papierze
lub innym trwałym nośniku. Jest to istotne
w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń
zwłaszcza gdy gwarancja jest udzielana na
okres dłuższy niż dwa lata (do dwóch lat
konsument korzysta z prawa dochodzenia
roszczeń z rękojmi). Obowiązki gwaranta

URZĄD PRACY

mogą polegać na zwrocie zapłaconej ceny,
wymianie rzeczy na nową lub naprawie
oraz zapewnieniu innych usług (np. wydanie rzeczy zastępczej).
Sprzedawca ma obowiązek wydać konsumentowi dokument gwarancyjny, jeżeli
został on dołączony do towaru. Ponadto
winien sprawdzić zgodność znajdujących
się na rzeczy oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz stan
plomb i innych umieszczonych na rzeczy
zabezpieczeń.
Jeżeli gwarant nie określił innego terminu, termin ochrony ten wynosi 2 lata
licząc od dnia, kiedy rzecz została konsumentowi wydana.
Konsument, który chce skorzystać
z uprawnień gwarancyjnych powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca
wskazanego w gwarancji lub do miejsca,
w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji, chyba że z okoliczności
wynika, iż wada powinna być usunięta
w miejscu, w którym rzecz znajdowała się
w chwili jej ujawnienia.
Gwarant ma obowiązek wykonać swoje
obowiązki w terminie wskazanym w treści
gwarancji a jeżeli nie został on określony –
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia
rzeczy przez konsumenta. Powinien także
dostarczyć konsumentowi rzecz na swój
koszt do miejsca wskazanego w gwaran-

cji lub do miejsca, w którym rzecz została
wydana przy udzieleniu gwarancji, chyba
że z okoliczności wynika, iż wada powinna
być usunięta w miejscu, w którym rzecz
znajdowała się w chwili ujawnienia wady.
Jeżeli gwarant wymienił wadliwą rzecz
na nową albo dokonał istotnych napraw,
termin gwarancji biegnie na nowo od
chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad
lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli
gwarant wymienił część rzeczy, termin
gwarancji biegnie na nowo tylko w zakresie części wymienionej. Niezależnie
od postanowień zawartych w dokumencie
gwarancyjnym, w razie ujawnienia się
w rzeczy wad nieistotnych bądź też w razie zaistnienia innej przeszkody, wskutek
której kupujący nie mógł z rzeczy korzystać
(z wyłączeniem jednak sytuacji, w których
rzecz poddano naprawom o charakterze
istotnym bądź też rzecz wymieniono),
termin gwarancji ulega przedłużeniu
o okres, w ciągu którego kupujący nie
mógł z niej korzystać.
Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień
wynikających z gwarancji. Wykonanie
uprawnień z gwarancji nie wpływa na
odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu
rękojmi.
Oprac. Elżbieta Sługocka-Krupa
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Wykaz szkoleń grupowych zaplanowanych do realizacji
w II kwartale 2015 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie,
ze środków Funduszu Pracy:
– Kierowca wózków jezdniowych
– Profesjonalny sprzedawca
– Obsługa kas fiskalnych
– Operator koparko – ładowarki kl. III oraz koparki jednonaczyniowej kl. III
– Operator obrabiarek sterowanych numerycznie
– Posadzkarz – glazurnik

Osoby zainteresowane udziałem w w/w szkoleniach będą mogły składać Karty kandydata na szkolenie w marcu br. Szczegółowe informacje dotyczące terminu naboru zamieszczone będą na tablicach
ogłoszeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie oraz na stronie internetowej www.pupkrosno.info
Informacje można uzyskać również w Urzędzie Pracy w pok. 602 lub 603 (VI piętro)
tel. 13 43 617 19 wew. 602 lub 603.
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SPOTKANIE OPŁATKOWE ŻOŁNIERZY AK
W
dniu 21 stycznia br. odbyło się coroczne spotkanie
opłatkowe Zarządu Okręgu
Krosno Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, w skład którego
wchodzą Koła w Krośnie, Jaśle, Sanoku
i Domaradzu.
W spotkaniu uczestniczyli żołnierze
– kombatanci Związku oraz zaproszeni
goście, m.in. Starosta Krośnieński Jan Juszczak, Prezydent Krosna Piotr Przytocki, ks.
Prałat Tadeusz Szetela, Komendant WKU
w Jaśle płk Andrzej Nykiel oraz dyrektorzy
szkół, w których działają Kluby Historyczne
im. Armii Krajowej z terenu powiatu krośnieńskiego. Żołnierzy AK z roku na rok
jest coraz mniej, dlatego tak ważne jest organizowanie spotkań oraz kultywowanie
tradycji w społecznościach szkolnych, krzewienie świadomości narodowej i patriotycznej, kształtowanie postaw obywatelskich opartych na znajomości historii oraz
upamiętnianie ludzi i ich czynów w walce
o niepodległość Polski.

Prowadząca spotkanie prezes Zarządu
Okręgu i jednocześnie dyrektor ZSP Nr 4
w Krośnie Joanna Kubit złożyła podziękowania na ręce Starosty Jana Juszczaka za współpracę oraz za to, że docenia i każdego roku
uświetnia swoją obecnością spotkania kombatantów, dla których są one szczególnie ważne.

Coroczne spotkania są okazją do wspomnień i refleksji, ale również służą przypomnieniu ważnych wydarzeń historycznych.
W tym roku prelekcja poświęcona była rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu, patronowi Zespołu Szkół w Iwoniczu.
Ewa Bukowiecka

JAŚLISKIE KOLĘDOWANIE

J

uż po raz trzeci, w jaśliskim Sanktuarium, odbył się Noworoczny
Koncert Chorów „Jaśliskie kolędowanie”. W niedzielę, 25 stycznia,
zgromadzona licznie publiczność wysłuchała najpiękniejsze kolędy i pastorałki w wykonaniu chórów z Polski i Słowacji. Wystąpili kolejno: chór
św. Cyryla i Metodego ze Stropkowa,
chór „Koloryt” z Rymanowa, chór Parafii Prawosławnej z Krynicy i Jaśliski
Chór Kameralny. Tradycyjnie koncert
zakończył wspólny występ wszystkich
zaproszonych zespołów. Ponad 100
chórzystów zaśpiewało w wykonaniu
czterogłosowym kolędę „Cicha noc”.
Po występie dyrygenci i ich zespoły
otrzymali podziękowania i gratulacje od
organizatorów koncertu –Stowarzyszenia
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„Na styku kultur”, Gminy Jaśliska, Parafii
Jaśliska. Za trud włożony w pracę z zespołami kierownicy chórów zostali uhonorowani

pamiątkowymi statuetkami ufundowanymi
przez Starostę Krośnieńskiego.
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PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA OSIEROCONYCH DZIECI

W

pomoc dzieciom z Daliowej,
których matka zginęła w pożarze domu, 31 stycznia br.,
zaangażował się Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu
-Zdroju. Kobieta była absolwentką
tej szkoły. Organizację, która przekaże
kwoty z 1% podatku dla osieroconych
dzieci, znalazła dyrekcja tej szkoły.
– Szukaliśmy organizacji pożytku publicznego, która mogłaby użyczyć swojego
konta na przekazanie odpisu podatkowego
na rzecz pokrzywdzonych przez los dzieci z Daliowej, zwłaszcza, że ś.p. Barbara
była naszą uczennicą – informuje Halina
Józefczyk-Habrat z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich – Skontaktowaliśmy się z panem Józefem Kuśnierzem,
prezesem Stowarzyszenia Rozwoju Jaślisk
i Okolic oraz z wójtem Gminy Jaśliska,

Adamem Dańczakiem. Zgodnie z sugestią
J. Kuśnierza zwróciliśmy się o pomoc do
prezesa Lokalnej Organizacji Turystycznej
„Beskid Niski” Stanisława Romana, który
wyraził zgodę na użyczenie konta LOT „Beskid Niski” na wpłaty dla dzieci. Pieniądze
z darowizn będą przekazane na rzecz dzieci
do GOPS-u w Jaśliskach – dodaje dyrektor
Jan Barsznica.
Przekaż 1% odpis od podatku na rzecz
osieroconych dzieci z Daliowej za pośrednictwem Lokalnej Organizacji Turystycznej „Beskid Niski”” numer KRS
0000124477, w stosownej rubryce PIT
-u umieść dodatkowo informację o celu
przeznaczenia darowizny tj. „Dla dzieci
– ofiar pożaru w Daliowej”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Krośnie również pomaga dzieciom, których mama zginęła w pożarze w Daliowej

poprzez wspieranie utworzonej przez sąd
rodziny zastępczej w osobach dziadków
dzieci. – Pomoc realizowana jest zgodnie
z obowiązującymi przepisami w zakresie
przyznawania comiesięcznych świadczeń
na pokrycie kosztów utrzymania dzieci
w rodzinie zastępczej po 660 zł oraz dla
dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności przyznawania dodatku w wysokości
200 zł – informuje dyrektor PCPR w Krośnie Agnieszka Zygarowicz. Rodzinie został
przydzielony koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej, który pracuje z dziećmi i wspiera
rodziców zastępczych w podnoszeniu kompetencji opiekuńczych i wypełnianiu ich
funkcji wychowawczych. Dzieci pozostają
również pod opieką pedagoga i psychologa
zatrudnionych w jednostce, którzy pomagają przeżyć im doświadczoną traumę.

PODKARPACKIE STOWARZYSZENIE RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

„WIELKIE SERCE”
Z SIEDZIBĄ W ŁĘŻANACH

– TWORZYMY MAGIĘ RODZINY

N

ajwiększą wartością dla dzieci jest życie rodzinne. Rodzice
i rodziny mają najsilniejszy
wpływ na rozwój dziecka. Oddzielenie
dzieci od rodziców jest środkiem drastycznym, który jest stosowany tylko
wtedy, gdy już wszystkie inne środki
zostały wykorzystane i/lub, gdy bezpieczeństwo dziecka jest zagrożone.
Rodzina zastępcza pomaga dziecku
przeżyć dzieciństwo i stać się kimś, kim
stać się może. Jest najlepszym miejscem
do pokonania skutków rozstania z rodziną
biologiczną. Pozwala kompensować często
zaniedbany rozwój. Rodzice zastępczy dają
dzieciom miłość, która nie jest zawłaszczeniem drugiego człowieka, lecz wychodzi na
przeciw jego prawdziwym potrzebom. Robi
wszystko aby rozkwitły jak kwiaty zaczęły
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na nowo wierzyć w siebie i życzliwych im
dorosłych.
Nie wszyscy wiemy, co czują dzieci,
które zostały opuszczone przez własnych
rodziców? Co czują, gdy od urodzenia są
zaniedbywane, głodzone i maltretowane?
Co czują, gdy dorośli, którzy powinni dać
im bezpieczeństwo, ciepło i miłość, wywołują w nich raczej strach i agresję? Jako rodzice zastępczy potrafimy pracować z młodym
człowiekiem. Jednak potrzebujemy wsparcia na dodatkowe zajęcia, korepetycje, wyjazdy terapeutyczne, pomoc psychologiczną.
Stowarzyszenie działa od 2006 roku pod
naszą opieką jest 20 rodzin zastępczych.
Działalność prowadzimy na terenie powiatu krośnieńskiego, gdzie organizujemy zajęcia otwarte dla mieszkańców i rodzin adopcyjnych w tym 70 dzieci. Wspólnie radzimy

sobie z codziennością życia rodzinnego i naszych podopiecznych. Dzięki dobroczynności ludzi z wielkim sercem organizujemy zajęcia sportowe, komputerowe, integracyjne
dla naszych podopiecznych ale i również dla
dzieci i młodzieży z powiatu krośnieńskiego. Chcemy wyrównać szanse tych młodych
zawiedzionych istotek i dać im możliwość
równego rozwoju wśród swoich rówieśników. Pamiętajmy, że każdy z nas przekazując 1% – może pomóc tworzyć MAGIĘ
RODZINY.
Jesteśmy organizacją non-profit.

Nasz KRS 0000262268
lub nr konta WBK
95 1500 1490 1214 9003 8365 0000
www.wielkieserce.org
Jadwiga Jagieło
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FINAŁ XIV PLEBISCYTU NA NAJPOPULARNIEJSZEGO SPORTOWCA,
TRENERA I DZIAŁACZA POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

Najpopularniejsi sportowcy, trener, działacz z organizatorami

E

welina Marcisz, Mariusz Michalski i Jerzy Kaleta otrzymali tytuł
Najpopularniejszego Sportowca,
Trenera i Działacza Powiatu Krośnieńskiego w 2014 roku.
Uroczysta gala wręczania statuetek odbyła się 12 lutego w sali kina „Sokół” w Rymanowie”. Po powitaniu gości, minutą ciszy
uczczono pamięć siatkarzy Karpat Krosno,
Dariusza Zborowskiego i Kamila Maja, którzy zginęli w wypadku samochodowym.
XIV plebiscyt mógł zaistnieć dzięki organizatorom, którymi byli: Starostwo Powiatowe
w Krośnie, 10 urzędów gminnych powiatu
krośnieńskiego i tygodnik „Nowe Podkarpacie”. Organizatorzy desygnowali do organizacji tego przedsięwzięcia swoich przedstawicieli i w ten sposób powstała 16. osobowa
Kapituła, której przewodniczył Edward Nowak, przewodniczący Rady Powiatu.
Na listach wytypowanych przez Kapitułę znalazły się nazwiska osób, które mają
na swym koncie sportowe sukcesy i osiągnięcia. Swoich faworytów spośród kilkudziesięciu kandydatur wybierali czytelnicy
tygodnika „Nowe Podkarpacie” i dwumiesięcznika „Nasz Powiat”. To oni wysyłając
kupony i SMS-y decydowali kto otrzyma
ten zaszczytny tytuł. Trzeba podkreślić, że
plebiscyt dotyczy popularności, a nie wyników sportowych. O tym jak głosowali czy-
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Marysia Jarosz i Julia Wacławska

telnicy szczegółowo opowiedziała Marzena
Miśkiewicz, redaktor naczelna tygodnika
„Nowe Podkarpacie”.
Tytuł najpopularniejszego działacza
otrzymał Jerzy Kaleta, prezes Towarzystwa
Sportowego „Pro-Familia” w Wojaszówce.
Wśród nominowanych znaleźli się również:
Stanisław Paszek, Jacek Pinkowicz, Jarosław
Farbaniec, Dariusz Jęczkowski, Krzysztof Rajchel, Lucjan Hawrot, Mariusz Biskup, Tomasz
Serwa. Działaczom nagrody wręczał przewodniczący Rady Powiatu Edward Nowak.
Za najpopularniejszego trenera uznano
Mariusza Michalskiego, trenera piłki nożnej

GKS Zamczysko – Odrzykoń. Nominowani
w tej kategorii byli: Ryszard Chowaniec,
Bogdan Maciejewski, Artur Piotrowski,
Witold Zatorski, Robert Gorzynik, Józef
Kudroń, Mariusz Jakieła, Stanisław Wierdak. Nominowanych i najpopularniejszego
trenera uhonorował burmistrz Gminy Rymanów Wojciech Farbaniec.
Najpopularniejszym sportowcem powiatu krośnieńskiego została Ewelina Marcisz,
zawodniczka MKS Halicz Ustrzyki Dolne,
mieszkanka Korczyny. Kolejne miejsca w tej
kategorii zajęli: Tomasz Wąchała (piłkarz
WKS Rędzinianka Wojaszówka); Jacek Grab-
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Najlepsi sportowcy z przedstawicielami Kapituły

Nominowani trenerzy ze zwycięzcą i burmistrzem Wojciechem Farbańcem

Nominowani działacze ze zwycięzcą i przewodniczącym Rady Powiatu Edwardem Nowakiem

ski (GKS Zamczysko Odrzykoń); Michał
Wolski (piłkarz Klubu Błękitni Żeglce); Piotr
Bryś (piłkarz GKS Zamczysko Odrzykoń).
Zwycięzcy w kategorii Najpopularniejszy otrzymali pamiątkowe statuetki autorstwa artysty rzeźbiarza Andrzeja Samborowskiego-Zajdla.
Po raz kolejny nagrody dla Najlepszych
sportowców przyznał Starosta Krośnieński.
Wyboru tych najlepszych dokonała Kapituła plebiscytu biorąc pod uwagę wyniki
sportowe i osiągnięcia. Najlepszym sportowcem roku 2014 została Ewelina Marcisz
(MKS Halicz, narciarstwo biegowe), która
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w plebiscycie otrzymał również tytuł Najpopularniejszego sportowca. Ewelina, nie
mogła osobiście odebrać nagrody, ponieważ
przygotowuje się do startów w Szwecji, ale
wszystkim swoim kibicom przesłała list
z podziękowaniami.
Kolejni sportowcy nagrodzeni przez
Kapitułę:
2. Łukasz Szczurek (biathlonista)
3. Waldemar Czado (biegacz górski)
4. Weronika Bykowska (strzelectwo)
5. Wojciech Pelczar (narciarz biegowy)
Nagrody nagrodzonym i nominowanym sportowcom wręczali starosta Jan

Juszczak, wicestarosta Adolf Kasprzyk,
wójtowie i burmistrzowie gmin z terenu
powiatu, członkowie Zarządu oraz radni
powiatu. Podczas plebiscytu goście mieli
możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnej przedstawiającej sylwetki wszystkich nominowanych, przygotowanej przez
Starostwo Powiatowe w Krośnie.
Na zakończenie spotkania głos zabrał
starosta Jan Juszczak – Już po raz czternasty
Powiat Krośnieński wespół z tygodnikiem
„Nowe Podkarpacie” organizuje ten plebiscyt, który nas jednoczy wokół idei sportu,
ale także sprawia wiele radości. Radują nas
informacje i rozpiera duma, kiedy słyszymy
o sportowcach wywodzących się z tej ziemi,
z powiatu krośnieńskiego, którzy uczestniczą w zawodach na najwyższym szczeblu,
jak olimpiada w Soczi, Vancouver czy Mistrzostwa Europy lub Mistrzostwa Polski,
a nawet jeśli zostają zauważeni na szczeblu
wojewódzkim. Bo to są nasi ludzie!
Dobrze jest jeśli ta triada czyli działacze,
trenerzy i sportowcy uzupełnia się. Kiedy
występuje między nimi symbioza, wtedy
widzimy dobre wyniki na różnych szczeblach. Jeśli do tego dołożyć pomoc i zrozumienie władz samorządowych, a bez tego
trudno jest rozwijać sport, wtedy możemy
się cieszyć sukcesami i chwalić dobrymi wynikami – podkreślił starosta. Za Państwa
obecność bardzo dziękuję, bo to nas buduje
i cieszy. Dziękuję również prezesowi Tadeuszowi Więckowi za współpracę, bo dzięki
temu, że „Nowe Podkarpacie” promuje sport
i ten plebiscyt, możemy już po raz 14 organizować tę piękną imprezę. Gratulując
tym, którzy są najpopularniejsi, gratuluję
wszystkim nominowanym i życzę kolejnych
sukcesów. Do życzeń dołączył się również
burmistrz Rymanowa Wojciech Farbaniec.
Galę sportu uatrakcyjniły występy solistów, zespołów muzycznych, tanecznych
oraz skecze, w większości artystów działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rymanowie. Wystąpili: Anna Mercik, Marysia
Jarosz i Milena Wacławska, Michał Kondyjowski, zespoły „WHISK”, „Julinki” para taneczna Patrycja Stasz i Kamil Ziajka oraz
Maria Przybylska i Jan Łabuda. Uroczystości
towarzyszyła Orkiestra Dęta z Rymanowa.
Organizatorzy składają podziękowania
sponsorowi imprezy, którym był Bank Spółdzielczy w Rymanowie, pracownikom GOK
w Rymanowie z panią dyrektor Danutą Litarowicz oraz konferansjerom Alinie Pulnar
i Bogusławowi Packowi.
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PREZENTACJA GMIN – MIEJSCA WARTE ZOBACZENIA
Gmina Wojaszówka

należy do pięknych, pełnych uroku gmin
powiatu krośnieńskiego. Znajdują się tu
wspaniałe, zróżnicowane krajobrazy, bogata
rzeźba terenu, lesiste wzniesienia i łagodne,
poprzecinane potokami zbocza, ukwiecone
łąki i wijąca się wśród nich rzeka Wisłok.
Największą atrakcją turystyczną są ruiny
Zamku Odrzykońskiego – Kamieniec, ale
w gminie Wojaszówka znajdują się również
parki podworskie, dwory, miejsca pamięci
narodowej, atrakcyjne ścieżki przyrodnicze
Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, zabytkowe obiekty sakralne,
liczne krzyże i kapliczki przydrożne oraz
Muzeum Wsi w Odrzykoniu, powstałe
w 1998 r. jako pierwsze na Podkarpaciu muzeum wsi. Inicjatorem utworzenia muzeum
było Stowarzyszenie Odrzykoniaków, które
gromadziło pamiątki przeszłości, prezentując je początkowo w Izbie Tradycji i Pamiątek. Zgromadzone w niej eksponaty stanowiły podstawę muzealnej ekspozycji, która
została podzielona na część etnograficzną
i strażacką. W muzeum można obejrzeć
historyczne dokumenty i zdjęcia, dawny
sprzęt domowy, narzędzia rolnicze, stroje
ludowe, fotografie dokumentujące rozwój
i działalność miejscowych organizacji oraz
pamiątki związane z udziałem Odrzykoniaków w I i II wojnie światowej.
W Odrzykoniu podziwiać można także neogotycki kościół pod wezwaniem
Matki Bożej Różańcowej i św. Katarzyny,
wzniesiony najprawdopodobniej w 1873 r.
Na czole budowli znajdują się dwie wieże,
nawa gówna, prezbiterium oraz transept
jednonawowy. Bazylikowe wnętrze świątyni gromadzi cenne dzieła sztuki, wśród
których znajdujemy obiekty przeniesione
ze starego, drewnianego kościoła. Kościół
w Odrzykoniu, konsekrowany przez św. bp.
Józefa Sebastiana Pelczara, jest ważnym
miejscem kultu nie tylko dla parafian, ale
również dla mieszkańców okolicznych
miejscowości.
W Łączkach Jagiellońskich znajduje
się kościół parafialny pw. Narodzenia
Najświętszej Marii Panny i św. Andrzeja
Apostoła. Jest to jeden z piękniejszych w regionie przykładów budownictwa barokowe10

Dwór w Bratkowce

go. Świątynia pochodząca z lat 1748-1750,
rozbudowywana i remontowana w XIX w.
odznacza się prostotą architektury, zwartością bryły i oszczędną, stosowaną z umiarem
dekoracją architektoniczną. Wnętrze zostało wyposażone kosztem fundatora świątyni – Adama Pełki, którego krypta grobowa
znajduje się w podziemiach kościoła.
W Wojkówce znajduje się murowana
kaplica pw. św. Zofii, zbudowana w 1891 r.
w miejscu pierwotnej kaplicy drewnianej.
Z dawnego obiektu zachował się dzwonek sygnaturki, na którym widnieje data
1772 r. Kilka elementów wyposażenia kaplicy ma wartość zabytkową, m.in. obraz
św. Zofii z 1862 r. oraz obraz św. Andrzeja
malowany na desce, pochodzący z XVII/
XVIII w., gruntownie przemalowany. Walory historyczne i artystyczne prezentuje też
płaskorzeźba Matki Boskiej, umieszczona
we wnęce ściany szczytowej, autorstwa
J. Smoczeńskiego.
Kościół parafialny pw. św. Jana Kantego w Ustrobnej to budowla w stylu neogotyckim, murowana, pochodząca z 1877 r.
Wybudowana została według projektu Teofila Żebrowskiego. W ołtarzu głównym
znajduje się rzeźbiona grupa Pasji z przełomu XIX i XX w., krucyfiks wykonany
w Monachium, rzeźba Matki Boskiej i św.
Jana Ewangelisty, wykonane przez krakowskiego rzeźbiarza Franciszka Wyspiańskiego.

Muzeum Wsi w Odrzykoniu

W Rzepniku podziwiać można dawną
cerkwię greckokatolicką pw. św. Paraksewy. Akt erekcyjny cerkwi datowany jest na
1581 r. Drewniana cerkiew prawdopodobnie
wzniesiona została w 1701 roku. Patronkę
przedstawia ikona w postaci frontalnej
w szatach zakonnych z greckim krzyżem
w prawej ręce. Obecna murowana cerkiew,
w której mieści się filialny kościół rzymskokatolicki, wybudowana została w 1912 roku.
W sąsiedztwie cerkwi rośnie dąb bezszypułkowy „Jagiellon” liczący ok. 450 lat.
W Bratkówce znajduje się powstały około połowy XIX w. neogotycki dwór. Jest to
budynek parterowy z frontem zwróconym
na północ. Ta dawna siedziba rodu Starowieyskich i Uniwersytetu Ludowego, dziś
jest siedzibą Szkoły Podstawowej im. błogosławionego Stanisława Starowieyskiego.
Dwór otoczony jest parkiem z licznymi

Nasz Powiat
okazami starych drzew. Dawna siedziba
ziemiańska znajduje się również w Łękach Strzyżowskich. W II połowie XIX w.
piętrowy, murowany dwór zbudował ówczesny właściciel Łęk – Józef Lesikowski.
Dwór szczęśliwie dotrwał do naszych czasów, głównie dzięki temu, że po II wojnie
światowej przejściowo pełnił funkcję szkoły i ośrodka kolonijnego. Nowy właściciel
przeprowadził remont obiektu, niestety,

znacznie zacierając jego zabytkowe cechy
i wyraz architektoniczny.
Dwór w Przybówce istniał już
w XVIII w. Drewniany obiekt spłonął na
początku XIX w. W jego miejscu właścicielka, hrabina Łosiowa, zbudowała ok. 1820 r.
dwór murowany. Kolejny pożar uszkodził
dach budynku i w 1870 r. wykonano remont
i częściową przebudowę dworu. Właścicielem dóbr Przybówki był wtedy hr. Wincen-

ty Petrowicz. Dwór, choć w nie najlepszym
stanie, przetrwał do naszych czasów
Resztki okazałego zespołu dworskiego znajdują się także w Ustrobnej.
Z XIX-wiecznego założenia pozostały resztki parku z okazami dębów, lip i klonów,
staw z wyspą oraz całkowicie przebudowane, pozbawione wszelkich cech stylowych:
oficyna dworska, stajnie i spichlerz.

23 FINAŁ WOŚP W JEDLICZU

w orkiestrze Jurka Owsiaka: do końca świata, i o jeden dzień dłużej.
Wolontariusze: Karina Barszczak, Paweł
Betlej, Anna Biernacka, Maciej Boczar, Gabriela Buczek, Anna Cygan, Patryk Częczek,
Maciej Fal, Kamila Ginalska, Oskar Ginalski, Magdalena Goleń, Grzegorz Guzik,
Tomasz Janiga, Magdalena Jedziniak, Piotr
Kaczorowski, Magdalena Kiszka, Kamila
Klocek, Maciej Kobak, Dawid Kowalczyk,
Aurelia Kowalczyk, Robert Lenkiewicz,
Gabriela Lipka, Tomasz Łukaszewski, Piotr
Mielech, Kamil Mróz, Mirosław Ochała, Dawid Osek, Krystian Sajdak, Kamil Sanocki,
Grzegorz Siara, Michał Szteliga, Kamil Tłuściak, Katarzynatrznadel, Przemysław Wajda, Katarzyna Wajda, Kamil Wasylewicz,
Ewelina Wąchała, Mikołaj Wiklowski, Anna
Wodzińska, Paweł Wodziński, Kamil Woźniak, Patrycja Wójtowicz, Karolina Szajdek.
Na uznanie zasługuje również praca pomocników sztabu, którzy pomagali rozliczać puszki. Wśród nich znaleźli się: Paulina
Cichoń, Małgorzata Kołek, Tomasz Chorzępa, Krzysztof Kołeki i Artur Wójcik.

P

o raz kolejny Fundacja WOŚP zezwoliła na utworzenie sztabu
w Zespole Szkół im. Armii Krajowej
w Jedliczu. W tym roku do sztabu należało 43 wolontariuszy, wśród których znaleźli się uczniowie z Zespołu Szkół im. AK
w Jedliczu i z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Jedliczu.
Jak co roku, dopisali również absolwenci
szkół, którzy kwestują od wielu lat.

11 stycznia br mieszkańcy naszej gminy okazali się bardzo hojni. Wolontariusze naszego sztabu zebrali bowiem kwotę
9811,06 zł. Dodatkowo w puszkach znalazła
się obca waluta i biżuteria. Rekordzistką
w tym roku została Kamila ginalska, która
zebrała kwotę 936, 21 zł.
Dziękujemy za wszelkie przejawy życzliwości i deklarujemy, że będziemy grać

Barbara Guzek

Szef sztabu WOŚP w Jedliczu
Grażyna Twardzik

Z WIZYTĄ W RCKIK W KROŚNIE I NIE TYLKO…

G

rupa młodzieży naszej szkoły
udała się 15 stycznia do Regionalnego Oddziału Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
z mocnym postanowieniem wstąpienia
w szeregi honorowych dawców krwi.
Oddział ten mieści się w Wojewódzkim
Szpitalu Podkarpackim w Krośnie im.
Jana Pawła II. Wizycie tej, z wiadomych
powodów towarzyszyło wiele emocji
i obaw. Szeregi szlachetnego grona

dawców krwi powiększyli: Ania Guzik,
Ola Szymbara, Ania Biernacka, Patrycja
Sajdak, Karolina Szajdek, Olga Wawrzkowicz, Kamil Mróz oraz Wojciech Florczak.
Wspaniały pomysł podsunęła Ania Guzik. Z jej inicjatywy nasz pobyt w szpitalu
zakończył się wizytą na oddziale dziecięcym, gdzie wśród chorych dzieci rozdaliśmy otrzymane za oddaną krew czekolady.
Piękny gest! Brawo!
LO Jedlicze
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KALENDARZ IMPREZ
MARZEC – KWIECIEŃ

Sport
marzec
7.03 –	XVI Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy
Miejsce Piastowe w Rogach
8.03 –	X Harcerski Turniej Halowej Piłki Nożnej w Jedliczu
14.03 –	VI Ogólnopolski Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów
Tanecznych w Jedliczu

Kultura
marzec
5.03 – VI Gminny Konkurs Poezji Obcojęzycznej
7.03 –	Koncert z okazji Dnia Kobiet w Rymanowie
14.03 –	Zapustowe Ostatki w Głowience
15.03 –	Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych Podkarpacia
„BALMUZ” w Miejscu Piastowym
19.03 –	Konkurs Ortograficzny w Chorkówce
19.03 –	Gminny Konkurs Inscenizacji Wiersza w Iwoniczu-Zdroju
20.03 –	Powiatowy Konkurs Poezji Sybirackiej w LO w Jedliczu
26-29.03 – Konkurs „Pisanka – Kraszanka” – wystawa w Dukli
27.03 –	Gminny Konkurs Wielkanocny w Chorkówce
27-28.03 –	Konkurs Wielkanocny połączony z wystawą i kiermaszem

22.03 –	Krośnieńska Powiatowa Liga Szachowa w Dukli
28.03 –	Powiatowa Olimpiada Tenisa Stołowego w Jedliczu
28.03 –	VI Gminny Turniej Piłki Siatkowej Drużyn OSP w Jedliczu
29.03 –	Wojewódzki Turniej Halowej Piłki Nożnej Chłopców o Puchar Dyrektora GOSiR w Jedliczu
III –	Powiatowy Turniej Szachów Szybkich w Odrzykoniu
III –	Gminna Olimpiada Tenisa Stołowego w Jedliczu
III –	Gminny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Gminy
Dukla w Dukli
III –	Gminna Olimpiada Tenisa Stołowego na ternie gminy Chorkówka
III –	Gminny Turniej Tenisa Stołowego w Sieniawie

28.03 –	XVI Karpacka Wielkanoc w Szczepańcowej

III –	Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego pod Patronatem Wójta Gminy
w Krościenku Wyżnym

29.03 –	Kiermasz Wielkanocny w Dukli

III –	Gminna Olimpiada Tenisa Stołowego w Iskrzyni

29.03 –	XII Prezentacje Obrzędów i Zwyczajów

III –	Turniej Darta w Sieniawie

III –	Konkurs Historyczny z okazji Wywózki Mieszkańców Odrzykonia
na Syberię w Odrzykoniu
III –	„Każdy Nowy Dzień jest Kwiatem, który Rozkwita jak Wiosna”
Gminny Konkurs Recytacji i Piosenki w Wojaszówce

III –	Gminne Zawody w Piłce Nożnej Halowej w Korczynie

kwiecień
2,7.04 –	Wielkanocny Turniej Halowej Piłki Nożnej Chłopców w Jedliczu

III –	Inspiracje Wielkanocne Gminny Konkurs Plastyczny w Wojaszówce

9.04 –	Turniej Tańca Towarzyskiego w Sieniawie

III –	Przegląd Chórów w Korczynie

11.04 –	Wielkanocny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców w Jedliczu

III –	Konkurs Talentów Przedszkolnych „O Nagrodę Pluszowego Misia”
w Rymanowie

26.04 –	IV Zawody Rowerowe MTB – edycja wiosenna w Wietrznie

III –	Konkurs Plastyczny „Palma Wielkanocna” na terenie gminy Korczyna

IV –	Gminna Olimpiada Tenisa Stołowego w Dukli

kwiecień

IV –	Turniej Piłki Nożnej OSP w Krościenku Wyżnym

10.04 –	Rocznica Katyńska w Rymanowie Zdroju
14.04 –	Uroczystości Rocznicowe Zbrodni Katyńskiej i Tragedii Smoleńskiej w Krośnie
16.04 –	Gminny Konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej w Dukli
16.04 –	Powiatowy Konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej w Iwoniczu
-Zdroju
16.04 –	Gminny Konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej w Iwoniczu-Zdroju
18.04 –	V Gosposiada KGW Gminy Dukla w Iwli
21.04 –	Powiatowy Konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej w Iwoniczu
22.04 –	Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych w Chorkówce
23.04 –	Powiatowy Konkurs Pieśni Religijnej „Śpiewajmy Świętym”
w Korczynie
28.04 –	XVIII Gminny Przegląd Piosenki Znanej i Lubianej w Dukli
29.04 –	II Powiatowy Przegląd Piosenki Znanej i Lubianej w Dukli
30.04 –	Gminny Konkurs Fotograficzny na terenie gminy Miejsce Piastowe
oprac. Grażyna Ostrowska

15.03 –	Mistrzostwa Polski Południowo-Wschodniej w KARATE w Jedliczu
21.03 –	Mistrzostwa Podkarpacia Młodzieży w Badmintona w Jedliczu

IV –	Gminny Konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej w Rymanowie
IV –	Gminny Konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej w Bratkówce
IV –	Wystawa „2015 – Rokiem Św. Jana Pawła II” ze zbiorów Józefa
Rybczyńskiego w Dukli
IV –	Biesiada Artystyczna KGW w gminie Korczyna

IV –	IV Otwarty Turniej Szachowy w Dukli
IV –	Turniej Wielkanocny Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora GOK
w Sieniawie
IV –	Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Prezesa UKS TKKF
Dukla w Dukli

Edukacja zdrowotna
marzec
III –	Konkurs literacki w ramach Obchodów Narodowego Dnia Życia
w Krośnie

kwiecień
IV –	Szkolenie dla Nauczycieli – Zagrożenia Cywilizacyjne Młodzieży
we Współczesnym Świecie oraz Zjawisk Przemocy i Agresji wśród
Uczniów w Krośnie

Turystyka
marzec
20.03 –	XXXIX Rajd Górski „Powitanie Wiosny”
III –	V Powiatowy Konkurs „Powiat Krośnieński – MOJA MAŁA
OJCZYZNA” w Dukli

kwiecień

IV –	Gminny Konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej w Chorkówce

2.04 –	„Płomień Pamięci” – X rocznica śmierci Papieża Św. Jana Pawła II
w Lipowicy i Cergowej

IV –	Rocznica Katyńska i Smoleńska w Iwoniczu-Zdroju

3.04 –	XV Rajd Wielkopiątkowy na Tarnicę

IV –	Turniej Wiedzy Ekologicznej w Rymanowie

30.04 –	II Festiwal Techniki w Jedliczu
IV –	III Rajd „Poznajemy Pogórza – Korony Pogórzy” Pogórze Jasielskie
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CZAJNICZKI I DZBANKI Z KOLEKCJI WILFRIEDA DE MEYERA

W

Muzeum Historycznym-Pałac w Dukli od
końca lutego do końca kwietnia można
będzie oglądać piękną kolekcję porcelanowych i fajansowych czajników, dzbanków oraz
innych naczyń do parzenia kawy i herbaty.
Zbiór ten liczy ponad 400 obiektów, datowanych od XIX
do XXI stulecia. W jego skład wchodzą bardzo osobliwe
egzemplarze o przeróżnych formach i oryginalnych zdobieniach, pochodzące z różnych stron świata, m.in.: z Chin, Japonii, Tunezji, Maroka i wielu krajów europejskich. Ta niebywała kolekcja należy do Wilfrieda de Meyera, z pochodzenia
Belga, który od kilkunastu lat mieszka w Gorlicach. Znany
jest ze swojej wielkiej pasji kolekcjonerskiej, którą rozwijał
przez lata. Kolekcjonerstwu Wilfrieda de Meyera sprzyjała
praca, gdyż najpierw jako marynarz, mógł odwiedzać porty w różnych częściach świata i nabywać interesujące go
unikatowe przedmioty, później jako kierowca samochodów
ciężarowych przemierzając całą Europę kontynuował swoje
zamiłowania. Rozliczne zainteresowania Wilfrieda de Meyera pozwoliły mu zgromadzić kilkanaście interesujących
kolekcji m.in.: zabawek, znaczków pocztowych, kalendarzy, pocztówek, medali, koronek flamandzkich, sztućców
z całego świata, różnego typu przedmiotów ceramicznych,
czy właśnie czajniki i dzbanki z różnych okresów i różnych
zakątków naszego globu. Często w tych zbiorach można

odnaleźć unikatowe okazy, takie też występują w kolekcji akcesoriów do
herbaty prezentowanej w naszym Muzeum.
Wilfried de Meyer ma na swoim koncie kilkadziesiąt indywidualnych
wystaw w Polsce i za granicą. W dukielskim Muzeum były już eksponowane
wystawy, m. in.: Historia Polski na medalach, Sztućce z całego świata czy
Koronki flamandzkie. Wymienione ekspozycje cieszyły się dużym zainteresowaniem, mamy nadzieję, że kolekcja czajników i dzbanków również
wzbudzi zachwyt i podziw oglądających je osób.
Aleksandra Żółkoś

E-BOOKI W KROŚNIEŃSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

K

rośnieńska Biblioteka Publiczna
od 1 lutego 2015 r. oferuje użytkownikom dostęp do 1147 książek
elektronicznych dostępnych na platformie IBUK Libra – www.libra.ibuk.pl
IBUK Libra to pierwsza w Polsce czytelnia internetowa, nowoczesna platforma dla
edukacji, która zapewnia dostęp do książek
z dowolnego miejsca.
To głównie literatura naukowa i popularnonaukowa ze wszystkich dziedzin wiedzy, w tym najnowsze wydania publikacji,
często niedostępne w bibliotekach w wersji
drukowanej. Z e-book-ów można korzystać
przez całą dobę z dowolnego komputera
połączonego z Internetem. Istnieje również możliwość korzystania z serwisu na
urządzeniach mobilnych.
– Każdy może skorzystać z ebooków na
stanowiskach komputerowych w Bibliotece, ale także na komputerach domowych
1 (44) I/II 2015

– wystarczy zgłosić się do Biblioteki po
jednorazowy kod dostępu. Specjalnie zaprojektowany Czytnik IBUK Libra umożliwia także interaktywną pracę z tekstem
m.in. robienie notatek, dodawanie zakładek,
przeszukiwanie tekstu pod kątem żądanej
frazy, tagowanie fragmentów i wiele innych.
Ułatwienia te pozwalają na korzystanie
z publikacji elektronicznej w podobny sposób, jak z książki drukowanej.
Aby uzyskać PIN (kod aktywacyjny) należy zgłosić się osobiście do Wypożyczalni
lub Czytelni KBP (ul. Wojska Polskiego 41)
lub dowolnej filii Biblioteki. Kod można uzyskać również pocztą e-mail – należy wysłać
imię i nazwisko oraz numerem karty bibliotecznej na adres: biblioteka@kbp.krosno.pl
Krośnieńska Biblioteka Publiczna wykupiła dostęp do tej bazy w ramach konsorcjum Podkarpackich Bibliotek Publicznych.
Po rejestracji w portalu www.libra.ibuk.pl

i wprowadzeniu otrzymanego kodu czytelnik uzyskuje możliwość czytania zgromadzonych książek o dowolnej porze.
Oferta e-booków to nowy rodzaj zbiorów,
który proponuje Krośnieńska Biblioteka Publiczna. To także nasza odpowiedź na rosnące zainteresowanie książką elektroniczną
i rozwojem nowoczesnych technologii w dostępie do zbiorów i usług. Mamy nadzieję,
że ta propozycja będzie się cieszyć dużym
zainteresowaniem ze strony czytelników.
Szczegółowa instrukcja o dostępie do
platformy IBUK Libra na stronie www.
kbp.krosno.pl
Monika Machowicz
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PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD W POWIECIE

P

owiat Krośnieński w 2015 roku
ponownie przystąpił do realizacji Programu Aktywny Samorząd.
W ramach tego programu w 2015r. osoby z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
mogą uzyskać m.in. dofinansowanie do
uzyskania prawa jazdy kat. B, pomocy
w utrzymaniu sprawności wózka o napędzie elektrycznym, dofinansowania
do zakupu protezy z nierefundowanymi
przez NFZ nowoczesnymi rozwiązania-

mi technicznymi, a także dofinansowania do pobytu dziecka w przedszkolu.
Niepełnosprawni studenci natomiast,
mogą uzyskać dofinansowanie do
studiów, poprzez dofinansowanie do
kosztów czesnego i dodatku na pokrycie koszów kształcenia. Realizatorem
programu w Powiecie jest Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie.
W 2014 roku w ramach Programu Aktywny Samorząd realizowano zadania
związane z: oprzyrządowaniem samochodu

osoby niepełnosprawnej, dofinansowaniem
do prawa jazdy, zakupu specjalistycznego
sprzętu komputerowego, w tym dla osób
niewidomych, wózka o napędzie elektrycznym i utrzymaniu sprawności wózków
o napędzie elektrycznym, a także dofinansowaniem do pobytu dzieci osób niepełnosprawnych w przedszkolach (Moduł I) pomoc uzyskało 21 osób niepełnosprawnych
na kwotę 65.574 zł. Natomiast dofinansowanie do kształcenia na poziomie wyższym
uzyskało 115 osób na kwotę 282.343 zł.
Agnieszka Zygarowicz

KWALIFIKACJA WOJSKOWA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU

W

lutym br. rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa
(następczyni poboru) i potrwa do 2 kwietnia 2015 r.
Celem kwalifikacji jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi. Dokonują jej powiatowe i wojewódzkie
komisje lekarskie.
W trakcie badań lekarskich, prowadzonych podczas kwalifikacji wojskowej,
osoby te mogą zostać uznane za zdolne pod względem fizycznym i psychicznym do czynnej służby wojskowej i uzyskać jedną z kategorii zdolności:
• „A” „zdolny do czynnej służby wojskowej”;
• „B” „czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju” – kategoria zdolności „B” oznacza przemijające upośledzenie
ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe,
które rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w okresie
do 24 miesięcy od dnia badania;
• „D” „niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju”
• „E” trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie
pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
Osoby, wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A” lub „D”
do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia)
zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą
miały uregulowany stosunek o służby wojskowej.
Tegoroczna kwalifikacja dla mieszkańców powiatu krośnieńskiego
i miasta Krosna odbywa się w Krośnie w budynku Zespołu Placówek Oświatowych (dawna bursa międzyszkolna) przy ul. Bohaterów
Westerplatte 20 A.
Obowiązek stawienia się przed komisją lekarską dotyczy przede
wszystkim mężczyzn urodzonych w roku 1996 i urodzonych w la-

tach 1991-1995, którzy nie stawali dotychczas do kwalifikacji
wojskowej. Ponadto będą wzywane kobiety urodzone w latach 1991-1996, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej
służby wojskowej. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat życia
i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli
nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby
wojskowej.
Osoby stawiające się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej winne są przedstawić: dowód osobisty, 1 fotografię
o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy, zaświadczenie
o pobieraniu nauki lub świadectwo jej ukończenia, posiadane
dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia. Osoba, która
z ważnych przyczyn (np. egzaminu w szkole) nie może stawić
się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie, powinna zgłosić ten fakt do wójta, burmistrza (prezydenta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego
trwającego ponad 3 miesiące, który wyznaczy jej inny termin.
Zawieszenie służby zasadniczej nie zniosło obowiązku
stawiania się przed komisją lekarską. Za niestawienie się do
kwalifikacji grozi grzywna lub ograniczenie wolności.

„Nasz Powiat”
Dwumiesięcznik

Za treść ogłoszeń i reklam redakcja

Powiatu Krośnieńskiego

nie odpowiada

Wydawca

Kontakt

Powiat Krośnieński

redakcja.np@interia.pl

ul. Bieszczadzka 1

www.powiat.krosno.pl

38-400 Krosno

tel. +48 13 437 57 78

Zespół redakcyjny
Grażyna Ostrowska

14

ISSN 1898-7532
Nakład 2000 egz.

Jolanta Przybyła

Skład i druk

Aleksandra Żółkoś

Wydawnictwo Ruthenus

Redaktor naczelna
Ewa Bukowiecka
Redakcja zastrzega sobie prawo
adiustacji i skracania materiałów.

ul. Łukasieiwcza 49
38-400 Krosno
www.ruthenus.pl

Nasz Powiat

Życzenia na ręce przewodniczącej Krystyny Szmyd składają starosta Jan Juszczak
i wicestarosta Adolf Kasprzyk

KGW w Korczynie-Spornem

ZŁOTY JUBILEUSZ KGW W KORCZYNIE-SPORNEM

K

oło Gospodyń Wiejskich w Korczynie – Spornem obchodziło złoty jubileusz 50 lecia działalności.
Powstała przed półwieczem organizacja
aktywizując od samego początku kobiety
wiejskie, zapewniała w początkowych latach funkcjonowania jedyną formę uczestnictwa w kulturze mieszkańców Spornego.
Obecnie członkinie koła przybliżają młodym pokoleniom dawne obrzędy, kulturę,
promują sztukę ludową, łącząc w sobie
funkcje instytucji edukacyjnej i kulturalnej.
Uroczystą mszę św. w intencji nieżyjących oraz obecnych członkiń KGW odprawili: ks. Edward Sznaj wraz z księdzem
Henrykiem Masłykiem.
Po mszy św. w sali Domu Strażaka w Spornem odbyła się część oficjalna
obchodów jubileuszowych wzbogacona
niezwykłym benefisem Koła Gospodyń

Wiejskich oraz efektownymi popisami wokalno–tanecznymi członkiń Koła.
Gości powitała przewodnicząca KGW
Krystyna Szmyd i dyrektor GOK Wojciech
Tomkiewicz. Na jubileusz przybyli: starosta
Jan Juszczak, wicestarosta Adolf Kasprzyk,
wójt gminy Jan Zych, sekretarz gminy Elżbieta Rak, księża: Edward Sznaj i Henryk
Masłyk, przewodniczący Rady Gminy
Władysław Pelczar, radni: Tadeusz Wojnar,
Stanisław Śliwiński, sołtys wsi Marian Pelczar, przewodnicząca Regionalnej Rady Kół
Gospodyń Wiejskich w Krośnie – Irena Soboń, prezes Zarządu Regionalnego Związku
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
w Krośnie – Roman Piłat, opiekunka koła
z ramienia Ośrodka Doradztwa Rolniczego
Teresa Niziołek.
Najważniejszym punktem uroczystości było uhonorowanie członkiń gospo-

dyń. Otrzymały Ordery Serca Matkom
Wsi – odznaczenie przyznawane przez
Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie. Ponadto
gospodyniom wręczono dyplomy uznania
za wkład w rozwój Kółek Rolniczych i Kół
Gospodyń Wiejskich. Ordery i dyplomy
wręczyli: prezes Zarządu RZRKiOR – Roman Piłat, przewodnicząca Regionalnej
Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Krośnie
– Irena Soboń. Pięć członkiń KGW została
odznaczona medalem Ministra Rolnictwa.
Dyplomy uznania z rąk wójta Jana Zycha
otrzymała każda członkini Koła.
Do tańca zagrał zespół Eldorado.
Uroczystość zorganizowana została przez KGW w Spornem oraz Gminny
Ośrodek Kultury w Korczynie. Wsparcia
udzielili także strażacy z miejscowej jednostki OSP.
GOK w Korczynie

V Powiatowy Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Sybirackiej – zaproszenie
Organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Krośnie, Związek Sybiraków – Koło Terenowe
w Krośnie i Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Jedliczu zapraszają dzieci i młodzież
z terenu powiatu krośnieńskiego i miasta Krosna do udziału w konkursie recytatorskim.
Zgłoszenia w każdej kategorii wiekowej dokonują szkoły, w terminie do 13 marca 2015 r.
w Starostwie Powiatowym w Krośnie (Biuro Promocji). Przesłuchania finału
powiatowo-miejskiego odbędą się 20 marca br. w Liceum Ogólnokształcącym w Jedliczu.
Ogłoszenie wyników nastąpi po przesłuchaniach konkursowych.
O terminie i miejscu wręczenia nagród poinformujemy podczas konkursu.
Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie Starostwa: www.powiat.krosno.pl
1 (44) I/II 2015
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KONKURS W GASTRONOMIKU

W

Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
w Iwoniczu-Zdroju odbyła
się kolejna edycja szkolnego konkursu
„Najlepszy uczeń w zawodzie”. Spośród
licznej grupy uczestników wyłoniono
najlepszego kucharza, kelnera, barmana, baristę, cukiernika oraz hotelarza.
Konkurs składał się z dwóch etapów
– teoretycznego i praktycznego.
W kategorii „Najlepszy kucharz” zwyciężył Mateusz Krukar z klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie
kucharz. II miejsce zajął Grzegorz Wilusz,
uczeń klasy II Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych,

a III miejsce Łukasz Milan z klasy IV Technikum w zawodzie kucharz.
W zmaganiach konkursowych o tytuł „Najlepszego kelnera” rywalizowało
sześciu uczniów Technikum w zawodzie
kelner. Po ostrej rywalizacji kelnerzy „zaserwowali” sobie:
I miejsce – Angelika Urbańska, kl. IV
II miejsce – Paweł Śnieżek, kl. IV
III miejsce – Piotr Smoleń, kl. II
W konkursie o tytuł „Najlepszego barmana” wzięło udział ośmiu barmanów.
Barmani byli oceniani przez dwie komisje: techniczną i degustacyjną, które
zdecydowały, że najlepszymi barmanami
są uczniowie klasy IV Technikum w zawodzie kelner.
I miejsce zajął Paweł Śnieżek, na II miejscu
uplasowała się Karolina Moskal, a III miejsce
zajął Jarosław Jarosz. Wyróżnieniem została
uhonorowana Dominika Baran, uczennica
klasy III Technikum w zawodzie technik
żywienia i usług gastronomicznych.
„Najlepszy barista” to kolejna kategoria, w której o ten tytuł rywalizowało
pięciu uczniów. II i III miejsce uzyskali
uczniowie klasy II Technikum w zawodzie

technik technologii żywności: Kornel Pelczarski oraz Karolina Potocka.
Najlepszymi cukiernikami zostali
uczniowie klasy II Technikum w zawodzie
technik technologii żywności.
I miejsce uzyskała Karolina Potocka za
wykonanie rolady biszkoptowej z żelką truskawkową i kremem adwokatowym,
II miejsce – Kornel Pelczarski za roladę czekoladową z kremem russel o smaku
chałwowym,
III miejsce – Mateusz Namysło za roladę biszkoptową z kremem rusel czekoladowym.
W finale o tytuł „Najlepszego hotelarza” rywalizowali uczniowie wszystkich
klas technikum w zawodzie hotelarz:
Najlepszym hotelarzem została Natalia
Zygmunt z klasy I. Na drugim miejscu uplasowała się Joanna Bełch, uczennica klasy IV,
natomiast III miejsce zajęły: Patrycja Drozd
z klasy I oraz Klaudia Swatek z klasy II.
Gala finałowa szkolnego konkursu
„Najlepszy uczeń w zawodzie” odbyła się
29 stycznia 2015 r. Podczas uroczystości
wręczono dyplomy dla wszystkich uczestników oraz dokonano podsumowania.
Tegoroczny konkurs pokazał, że uczniowie iwonickiego „Gastronomika” są kreatywni, posiadają ciekawe pomysły i wielkie umiejętności.
ZSGH w Iwoniczu-Zdroju

HARCERSKIE I SPORTOWE FERIE W DUKIELSKIM SCHRONISKU

P

rzez minione dwa tygodnie ferii
gwarno było w placówce oświatowej prowadzonej przez Starostwo
Powiatowe w Krośnie – w Szkolnym
Schronisku Młodzieżowym w Dukli.
W pierwszy tydzień budynek schroniska zamienił się w harcerski biwak. Stało
się to za sprawą ponad 40-osobowej grupy
harcerek z Rzeszowa, Ropczyc i Sędziszowa
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zrzeszonych w Rzeszowsko-Zabronieckim
Związku Drużyn Harcerek „Quo Vadis”.
– Bliski kontakt z przyrodą to jedno
z założeń harcerskich, dlatego nasze liczne
wyjazdy w teren staramy się organizować
w atrakcyjnych turystycznie miejscach.
Z kilku przedstawionych miejsc dziewczyny zdecydowały się na Duklę. I po kilku
spędzonych tutaj dniach, możemy powiedzieć, że był to trafny wybór – podsumowuje pobyt harcmistrzyni Izabela Glesmer
– komendantka zimowiska.
No i w dzisiejszych czasach niebagatelny
argument za Duklą – najniższe z wszystkich rozpatrywanych miejsc ceny zakwaterowania.
Oprócz licznych zajęć w schronisku,
harcerki wykorzystały również czas na
poznanie Dukli i jej najbliższego otoczenia. Zwiedziły muzeum, dukielskie kościoły

oraz znajdującą się kilka kilometrów dalej
Pustelnię św. Jana. W zimowym zdobyciu
Cergowej nie przeszkodziła im nawet leżąca na jej zboczach kilkunastocentymetrow
warstwa śniegu.
W drugim tygodniu pośród gwaru pojawiały się w schronisku chwile całkowitej
ciszy. Bowiem, po raz kolejny „obóz kondycyjny” w dukielskim schronisku zorganizowali sobie młodzi szachiści z Krośnieńskiego Klubu Szachowego Urania.
– Od lat spędzamy zimowiska w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Dukli.
Zawsze nas tutaj na gościnnie przyjmują
– mówi Marian Lorenc – trener i opiekun
KKSz Urania. – Znamy już ten teren, ale
ciągle zaskakuje nas swoimi atrakcjami,
swoimi walorami przyrodniczymi. Za rok
znowu tutaj powrócimy.
SSM w Dukli

