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Na czas Bożego Narodzenia życzymy Państwu
wielu radosnych, pięknych i wzruszających chwil
w gronie Rodziny i Bliskich,
przepełnionych atmosferą miłości, szacunku i zrozumienia.
Zaś Nowy Rok niech spełni
wszystkie plany, marzenia i oczekiwania,
będzie czasem pełnym sukcesów i pomyślności.
Edward Nowak
Przewodniczący Rady
Powiatu Krośnieńskiego

Jan Juszczak
Starosta Krośnieński

Nasz Powiat

Powiatowe Obchody Święta Niepodległości

Z

łożeniem wieńców, wiązanek
kwiatów i zniczy pod pomnikami Anioła Stróża Polski oraz
bł. ks. Bronisława Markiewicza rozpoczęły się powiatowe obchody Święta
Niepodległości.
97 lat temu Polska odzyskała wolność
i po 123 latach niewoli wróciła na mapę
Europy. Z tej okazji Powiat Krośnieński
wspólnie z Gminą Miejsce Piastowe i Zgromadzeniem św. Michała Archanioła organizują uroczyste obchody najważniejszego
polskiego święta narodowego w Miejscu
Piastowym.
W uroczystościach uczestniczyli m.in.
poseł RP Joanna Frydrych, radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego Joanna
Bril, Dorota Chilik, przedstawiciele powiatu
krośnieńskiego na czele z przewodniczącym
Rady Edwardem Nowakiem, starostą Janem
Juszczakiem i urzędującym członkiem Zarządu Aleksandrem Mercikiem, delegacja
z Węgier z wiceburmistrzem XVII dzielnicy
Budapesztu Tivadarem Fohsz, władze gminy Miejsce Piastowe, wójtowie i burmistrzowie, radni powiatowi i gminni, dyrektorzy
szkół, jednostek, młodzież oraz mieszkańcy.
Następnie odprawiona została msza św.
w intencji ojczyzny. Liturgii przewodniczył
Ekonom Generalny Zgromadzenia Michalitów ks. Jerzy Sosiński. Słowo Boże wygłosił
ks. Leszek Przybylski. W eucharystii uczestniczyły poczty sztandarowe i Orkiestra Dęta z Miejsca Piastowego.
W drugiej części obchodów odbył się
koncert patriotyczny. W atmosferę rado-
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ści i szacunku do ojczyzny wprowadzili
wszystkich laureaci Powiatowego Konkursu Polskiej Pieśni Patriotycznej.
Niepodległość można budować i obchodzić w różny sposób. Jednym z nich
jest edukacja dzieci i młodzieży poprzez
pieśń patriotyczną. Starostwo Powiatowe
w Krośnie wspólnie z GOK w Miejscu Piastowym realizują to przedsięwzięcie od kilku lat organizując konkurs. Jak widać po
ilości uczestników z dużym powodzeniem.
W tegorocznej edycji udział wzięło blisko
70 uczestników.
Tradycyjnie ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom odbywa się w dniu
Święta Niepodległości. Podsumowując uroczystość starosta krośnieński Jan Juszczak
powiedział: – Jest to uroczyste, radosne
świętowanie, aczkolwiek trudno uniknąć refleksji nad tą rocznicą. Radujemy się z faktu
odzyskania po 123 latach niewoli, swobody,
niepodległości ale zanim to nastąpiło, ileż
było krwi, pragnień, tęsknot i emigracji. I ta
niepodległość II Rzeczypospolitej trwała tylko 20 lat, 9 miesięcy i 20 dni, licząc do czasu
wybuchu II wojny światowej, ale jak dobrze
był ten czas wykorzystany przez Polaków.
Wykształcono pokolenie Kolumbów, którzy
walczyli w powstaniu warszawskim o niepodległość. A dzisiaj kiedy nie musimy walczyć, przelewać krwi można się zastanowić
i odpowiedzieć na pytanie czym jest współczesny patriotyzm? To ukochanie ziemi, języka, pragnienie bycia dobrym Polakiem, po
to aby Polska była wielka, wspaniała i sprawiedliwa. Życzę Państwu i sobie, aby to pra-

gnienie nie opuszczało nas i przekonanie,
że jeśli chcemy Polski wielkiej, szczęśliwej
i sprawiedliwej to można to zrobić przy naszym udziale. Dziękuję wszystkim za obecność, samorządowi gminy za współudział,
a nade wszystko Księżom Michalitom, że po
raz kolejny przyjmują nas tutaj na „Górce”
i prowadzą od Anioła Stróża do tej świątyni,
abyśmy budowali siebie i Polskę.

Wyniki konkursu:

Szkoły podstawowe:
I m. – Karolina Hac, Potok;
II m. – Natalia Biernacka, Łęki Strzyżowskie;
III m. – Mateusz Zajdel, Miejsce Piastowe;
Wyróżnienia: Wernika Filar, Krościenko
Wyżne; Stanisław Stojak, Dukla; Zuzanna
Stec, Miejsce Piastowe.

Gimnazja:
I m. – Sabina Mercik, Krościenko Wyżne;
II m. – Aneta Aszlar, Korczyna;
II m. – Marlena Szmyd, Krościenko Wyżne;
III m. – Dominika Murdzek, Lubatowa;
III m. – Adam Gonet, Zręcin;
Wyróżnienia: Kamila Łoś, Lubatowa; Bartłomiej Dębiec, Dukla.

Szkoły Ponadgimnazjalne:
I m. – Katarzyna Makoś, LO Dukla;
II m. – Kinga Wróbel, Studio Bel Canto
Dukla;
III m. – Patrycja Majer, LO Dukla;
Wyróżnienia: Barbara Głód, LO Jedlicze;
Sylwia Widz ZS OSiW OHP Iwonicz.

Nasz Powiat

Obchody Rewolucji Węgierskiej

W

przeddzień Rocznicy Rewolucji
Węgierskiej – Święta Narodowego Węgier w Domu Kultury
w XVII Dzielnicy Budapesztu wicestarosta

krośnieński Adolf Kasprzyk otworzył wystawę artystów z powiatu krośnieńskiego.
W tym roku powiat reprezentował Jan
Gajda z Chlebnej – rzeźbiarz oraz Aleksan-

dra Perec z Głowienki – batik. Otwierając
wystawę wicestarosta nawiązał do tragicznych wydarzeń 1956 roku i polskich akcentów
w tych wydarzeniach. Podkreślił, że powiat
krośnieński co roku stara się zaprezentować
mieszkańcom naszej partnerskiej dzielnicy
Budapesztu inny rodzaj sztuki. – Tym razem
przywieźliśmy Państwu młodość i dojrzałość
artystyczną – powiedział wicestarosta.
Prace naszych artystów zrobiły duże wrażenie na obecnych, wśród których dużą grupę
stanowili Polacy mieszkający we wspomnianej dzielnicy. Dzień później, 23 października
wicestarosta jako szef delegacji powiatu w towarzystwie urzędującego członka Zarządu
Powiatu Aleksandra Mercika wzięli udział
w uroczystościach rocznicowych pod pomnikiem upamiętniającym wydarzenia 1956 roku,
gdzie złożyli białoczerwony wieniec okolicznościowy. W uroczystości tej uczestniczyły
także delegacje z Lovranu z Chorwacji oraz
z Siedmiogrodu – partnerzy XVII dzielnicy.

Węgierscy artyści w dukielskim Pałacu

W

Muzeum Historycznym – Pałac
w Dukli, 10 listopada, odbył
się wernisaż wystawy „Światła – obrazy”. Jest to kolejna wystawa
węgierskich artystów w dukielskim Muzeum, będąca efektem wieloletniej współpracy pomiędzy Powiatem Krośnieńskim,
a XVII dzielnicą Budapesztu.
Witając przybyłych gości starosta krośnieński Jan Juszczak podkreślił, że spotkanie odbywa się w szczególny wieczór dla Polaków, wigilię święta odzyskania niepodległości – Po raz
czwarty mamy okazję spotkać się w murach
Pałacu dukielskiego i zapoznać z kulturą narodu węgierskiego. Święto narodowe każdego państwa skłania do refleksji, przemyśleń,
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ale jest i powinno być czasem radowania się.
Każdy naród rozwija się i wyraża poprzez kulturę. My tutaj zgromadzeni idziemy w kierunku bliższego poznania się, zaprzyjaźnienia, ponieważ sprzyja to wzajemnym dobrym
relacjom. Na ręce pana burmistrza składam
słowa uznania i podziękowania za możliwość
spotykania się i budowania wzajemnych relacji. Dziękuję za Waszą obecność i oczekuję
kolejnych wspaniałych spotkań.
Delegacji węgierskiej przewodniczył wiceburmistrz XVII dzielnicy Budapesztu Tivadar Fohsz, który dokonał oficjalnego otwarcia
wystawy, jednocześnie podziękował za możliwość zaprezentowania prac artystów węgierskich w Polsce – Już ponad siedem lat trwa

współpraca między XVII dzielnicą Budapesztu,
a Powiatem Krośnieńskim i ta współpraca układa się coraz lepiej, coraz lepiej się poznajemy
– przypomniał również, że w tym samym czasie w Budapeszcie czynna jest wystawa artystów z powiatu Aleksandry Perec i Jana Gajdy.
Na wystawie zaprezentowało się dwoje
artystów Zsuza Ferenczi oraz Karoly Orosz,
ich sylwetki i twórczość przybliżyła komisarz
wystawy Aleksandra Żółkoś.
Wernisaż uświetnili występami młodzi
wokaliści: Marysia Jarosz, Michał Kondyjowski i Bartłomiej Piwowar.
Zsuza Ferenczi jest artystką, której terenem działalności jest tkanie gobelinów, techniką mająca wielowiekową tradycję. Przędza
składa się z kilku cienkich barwnych nitek co
w efekcie daje wiele odcieni barw. Artystka
sama przygotowuje przędzę barwiąc ją barwnikami roślinnymi. Ponieważ proces tworzenia wymaga precyzji praca nad jednym
metrem kwadratowym trwa kilka miesięcy.

Károly Orosz jest artystą ceramikiem.
Początkowo tworzył ceramikę ludową, później zainteresowała go sztuka przemysłowa.
Ostatnio zajmuje się między innymi ruchomymi rzeźbami sterowanymi światłem polaryzowanym, rzeźbami z brązu i ceramiki,
płaskorzeźbami, rzeźbami z płytek ze stali
nierdzewnej laserem.
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Powiat Krośnieński

Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu

O

d początku stycznia 2016 r.
mieszkańcy powiatu krośnieńskiego będą mieli dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej
przez profesjonalnych prawników wyznaczonych przez samorządy prawnicze. Założeniem ustawy o nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
jest umożliwienie osobom znajdującym
się w trudnej sytuacji materialnej bezpłatnego dostępu do pomocy prawnej.
Darmową pomoc prawną (na etapie
przedsądowym) otrzymają:
– osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane
świadczenie z pomocy społecznej na
podstawie ustawy o pomocy społecznej,
– osoby posiadające ważną Kartę Dużej
Rodziny,
– kombatanci,
– weterani,
– młodzież do 26 roku życia,
– seniorzy po ukończeniu 65 lat,
– zagrożeni lub poszkodowani katastrofą
naturalną, klęską żywiołową lub awarią
techniczną.

URZĄD PRACY

Uprawnionym przysługiwać będzie
możliwość uzyskania informacji z zakresu:
– prawa pracy,
– przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
– prawa cywilnego,
– spraw karnych,
– spraw administracyjnych,
– spraw rodzinnych,
– ubezpieczenia społecznego,
– prawa podatkowego z wyłączeniem
spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO
Lp.

Siedziba punktu

Udzielający pomocy
prawnej

Od poniedziałku do
piątku w godzinach

1.

Starostwo Powiatowe w Krośnie
Krosno ul. Bieszczadzka 1 lokal Nr 024
Urząd Miejski w Dukli
Dukla ul. Kościuszki 4 lokal Nr 8
Urząd Gminy w Rymanowie
Rymanów ul. Mitkowskiego 14a lokal Nr 220
Urząd Gminy w Jedliczu
Jedlicze ul. Rynek 6 lokal Nr 16

Radcy prawni

10.00-14.00

Radcy prawni

8.00-12.00

Adwokaci

10.00-14.00

Adwokaci

11.00-15.00

2.
3.
4.

Nowy instrument wsparcia zatrudnienia młodych

Z dniem 21 listopada 2015 roku weszła w życie nowelizacja
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
która wprowadziła nową formę pomocy dla pracodawców
decydujących się na zatrudnianie bezrobotnych do 30 roku
życia.
Wspomniany program to tzw. „100 000 miejsc pracy dla
młodych” i będzie on realizowany w całym kraju w latach
2016-2017 ze środków Funduszu Pracy.
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Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego.
Pomoc udzielana będzie przez pięć dni
w tygodniu od poniedziałku do piątku przez
cztery godziny dziennie.
W skali kraju powstanie 1524 takie
punkty. Usługi finansowane będą z budżetu państwa.
Szczegółowe informacje znajdują się na
stronie BIP Starostwa Powiatowego w Krośnie http://spkrosno.bip.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń w urzędach gmin, gdzie
zlokalizowane są punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Poszczególne powiaty otrzymają środki na
realizację omawianego zadania według następujących kryteriów:
– średnia miesięczna liczba bezrobotnych do 30 roku życia, według stanu na koniec miesiąca, zarejestrowanych
w powiecie w okresie 9 miesięcy poprzedzających dzień
1 października 2015 r;
– stopa bezrobocia w powiecie;
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– struktura bezrobocia w powiecie;
– kwoty środków Funduszu Pracy przeznaczone w powiecie na realizację projektów współfinansowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego;
Istotą nowego instrumentu jest 12-miesięczna refundacja dla pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów
zatrudnienia osób młodych w wysokości uprzednio uzgodnionej, a nieprzekraczającej kwoty minimalnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.
Pracodawca lub przedsiębiorca będą zobowiązani do
utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu
pracy skierowanego bezrobotnego przez łączny okres, co
najmniej 24 miesięcy.

Wymiana pracownika na refundowanym
stanowisku może nastąpić w następujących
przypadkach:
– rozwiązanie umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego;
– zwolnienie dyscyplinarne skierowanego bezrobotnego;

– wygaśnięcie stosunku pracy skierowanego bezrobotnego (śmierć pracownika, co najmniej 3-miesięczna
nieobecność pracownika z powodu tymczasowego
aresztowania, utrata przez pracownika zdolności do
czynności prawnych, śmierć pracodawcy i nie przejęcie
pracownika przez nowego pracodawcę);

Przypadki konieczności zwrotu otrzymanej
pomocy:
– nie utrzymanie w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez 24 miesiące;
– odmowa przyjęcia do pracy kolejnego skierowanego
bezrobotnego (w przypadku wymiany);
W przypadku braku możliwości skierowania kolejnego
bezrobotnego przez urząd pracy pracodawca lub przedsiębiorca nie zwracają otrzymanych środków.
Urząd pracy nie może zawrzeć umowy z pracodawcą,
u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem
wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn
dotyczących zakładu pracy.
Refundacja jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.
Opracował Łukasz Patla

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych

P

rowadzenie akcji zimowej w sezonie 2015/2016 do 31 grudnia
2015 roku na terenie gmin: Chorkówka, Dukla, Iwonicz Zdrój, Miejsce
Piastowe, Jaśliska, Wojaszówka, Jedlicze, Rymanów oraz od dnia 1 stycznia
2016 roku na terenie gmin: Chorkówka,
Dukla, Iwonicz Zdrój, Miejsce Piastowe, Jaśliska, Wojaszówka, zlecono firmom zewnętrznym.
Drogi powiatowe na terenie gmin Krościenko Wyżne i Korczyna w sezonie zimowym 2015/2016 oraz od dnia 1 stycznia 2016
roku drogi powiatowe na terenie gminy
Rymanów i Jedlicze będą utrzymywane na
mocy porozumienia z Powiatem Krośnieńskim przez te Gminy.

Numery kontaktowe:
Korczyna – 1 3 435 40 80 wew. 107
w godz. 7.00-15.00
Krościenko Wyżne – 13 431 51 90
w godz. 7.00-15.00
w poniedziałek 8.00-16.00
od dnia 1 stycznia 2016 roku:

Jedlicze – 13 44 84 712 w godz. 7.00-15.00
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Rymanów – 13 43 550 06 w godz. 7.00-15.00
Planem zimowego utrzymania zostały
objęte drogi o nawierzchni bitumicznej.
W warunkach normalnych zarówno odśnieżanie jak i zwalczanie śliskości dróg
odbywać się będzie systemem patrolowo
-interwencyjnym w godzinach 3.00-7.00
i 13.00-17.00 – razem 8 godzin. W godzinach
17.00-22.00 utrzymanie zimowe odbywać się
będzie tylko w systemie interwencyjnym.
W porze nocnej od godz. 22.00 do godz. 3.00
roboty, tak w zakresie odśnieżania jak i likwidacji śliskości zimowej, bez względu na
warunki atmosferyczne będą prowadzone
tylko i wyłącznie w sytuacjach awaryjnych
na interwencje służb ratowniczych (Policji,
Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego).
Zimowym Utrzymaniem Dróg kieruje:
Dyżurny Zimowego Utrzymania Dróg
– tel. 13 433 00 20 czynny całą dobę
Zimowe Utrzymanie Dróg nadzorują:
1) Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg
w Krośniem – kontakt:
bezpośredni 13 437 57 97 w godz. 7.00-15.00
sekretariat 13 437 57 96 w godz. 7.00-15.00

2) Kierownik Obwodu Drogowo-Mostowego Dukla,
kontakt: 13 433 00 20 w godz. 7.00-15.00
Na czas trwania intensywnego opadu
śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych i innych
krańcowych warunków atmosferycznych,
gdy praca sprzętu nie będzie możliwa ze
względów bezpieczeństwa lub nie będzie
możliwe uzyskanie należytego efektu pracy, utrzymanie dróg zostanie wstrzymane
i wznowione w sprzyjających warunkach.
Przypominamy także, że na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – oczyszczenie ze śniegu i lodu oraz
usuwanie błota i innych zanieczyszczeń
z chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy do obowiązku właścicieli
nieruchomości wzdłuż których usytuowane
są te chodniki. Do zadań własnych gminy
należy utrzymanie czystość i porządku na
przystankach komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz które są położone na jej obszarze
przy drogach publicznych bez względu na
kategorię tych dróg.
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Życie z Życia – przeszczep to nowe życie!

Z

inicjatywy Rady i Zarządu Powiatu Krośnieńskiego oraz Polskiego Stowarzyszenia Sportu po
Transplantacji zorganizowano konferencję, której celem było przybliżenie tematyki transplantacji, jej roli
w społeczeństwie, prawnych i etycznych aspektów przeszczepiania narządów oraz promowanie tej szczytnej
idei. Spotkanie adresowane było przede
wszystkim do samorządowców z terenu
powiatu krośnieńskiego i miasta Krosna.
Konferencja odbyła się 5 listopada
w Iwoniczu-Zdroju. Nieprzypadkowo wybrano datę, która jest jedną z najważniejszych dla polskiej transplantologii. 30 lat
temu zespół prof. Zbigniewa Religii dokonał pierwszego udanego przeszczepu serca
w Polsce. Organizatorzy chcieli uczcić również to wydarzenie.
O tym jak wygląda przeszczepianie narządów w Polsce i jakie są perspektywy
rozwoju mówił prof. dr hab. n.med. Andrzej Chmura, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
WUM Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
w Warszawie. – W Polsce rocznie przeszczepia się mniej więcej 1600 narządów. To
jest ciągle za mało – przyznał profesor.
Niestety w naszym społeczeństwie nie ma
pełnej świadomości, czym jest transplantologia i jakie są uwarunkowania prawne.
Ciągle wiedza na ten temat jest za mała,
nawet wśród lekarzy. Liczba tych przeszczepień jest niewystarczająca i musimy zrobić
wszystko, aby to zdynamizować. Jednak nic
z tego nie będzie, dopóki nie zostaną na ten
cel przeznaczone odpowiednie środki. Więcej
jest biorców niż dawców, to bolączka wszystkich krajów – podkreślił prof. Chmura.
Problematykę przeszczepów rodzinnych,
krzyżowych i łańcuchowych przedstawiła
Aleksandra Tomaszek, koordynator z Kliniki Chirurgii i Transplantacyjnej WUM,
Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
w Warszawie. Szczegółowo omówiła zagadnienia związane z procesem szukania
dawcy, prowadzonych rozmów i warunków
jakie muszą być spełnione aby doszło do
przeszczepu
Dlaczego wykonujemy przeszczepy szpiku kostnego wyjaśnił dr hab. n.med. Andrzej Pluta, konsultant wojewódzki ds. he-
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matologii, kierownik Oddziału Hematologii
Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego
w Brzozowie. – Przeszczep szpiku to dla
wielu chorych szansa na uratowanie życia.
Jeżeli chodzi o województwo podkarpackie,
to w tym przypadku świadomość mieszkańców poprawiła się dzięki różnym akcjom.
Coraz więcej osób wyraża chęć bycia dawcą
szpiku. My się z tego cieszymy, i nie ukrywam, że coraz częściej z tego korzystamy
– podkreślił prof. A. Pluta.
Kto może zostać honorowym dawcą
krwi, co nas dyskwalifikuje, na stałe lub
czasowo z możliwości jej oddania, jak zachować się przed oddaniem krwi i przede
wszystkim czy warto być krwiodawcą opowiedziała zastępca dyrektora Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Rzeszowie Urszula Bzdek. Konferencji towarzyszyła akcja oddawania krwi. Na placu
przez kilka godzin czynny był Krwiobus,
gdzie spośród zarejestrowanych ponad 60
chętnych krew oddało 45 krwiodawców
dzięki temu pozyskano ponad 20 litrów
tego bezcennego leku.
Kolejny temat „Śmierć mózgowa wskazaniem do pobrania narządów. Rozwój
świadomego dawstwa narządów od 2003 do
2015 r.” wygłosiła dr Agnieszka Żmijewska.
Najlepszym przykładem na to, ze po
przeszczepieniu narządów można prowadzić normalne życie jest Krystyna Murdzek,
prezes Polskiego Stowarzyszenia Sportu
po Transplantacji. Jest nie tylko aktywną
osobą prężnie działającą na rzecz osób po
transplantacji i dializowanych, ale rów-

nież sportowcem odnoszącym sukcesy.
Dowodem na to jak funkcjonują osoby po
przeszczepach było osobiste świadectwo
pacjentów po transplantacji narządów
i szpiku kostnego, którzy byli uczestnikami konferencji.
Oddawanie narządów do przeszczepów
nie jest sprzeczne z nauką Kościoła – zapewnił ks. dr Andrzej Chmura, podkreślając, ze jest to autentyczny akt miłości.
– Oddawanie narządów jest czynem szlachetnym i godnym pochwały. Należy do tego
zachęcać.
Według prelegentów, autorytetów
w swoich dziedzinach wiedza społeczeństwa na temat przeszczepiania narządów
jest nadal niewystarczająca, dlatego należy
prowadzić stałą kampanię edukacyjną, informującą o potrzebach i efektach przeszczepiania narządów.
Prowadzący uroczystość, przewodniczący Rady Powiatu Edward Nowak i prezes
PSST Krystyna Murdzek podkreślili, że chcą
aby ta konferencja zaowocowała tym, ze
w każdym urzędzie gminy na terenie powiatu będzie tablica informacyjna, na której znajdą się informacje, oświadczenia
woli i ulotki na temat świadomego przeszczepiania narządów.
Konferencję podsumował starosta krośnieński Jan Juszczak. Dziękując prelegentom za interesujące wykłady oraz wszystkim uczestnikom za przyjęcie zaproszenia
wyraził nadzieję, iż wiedza, którą zdobyli
podczas spotkania zostanie przekazana dalej do gmin, instytucji i domów.
Ewa Bukowiecka

Nasz Powiat

Uczeń „Gastronomika” najlepszy w Polsce

M

aciej Dudek, uczeń klasy drugiej Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju zdobył złoty
medal, a zarazem I miejsce w finale Ogólnopolskiego Konkursu Barmańskiego MONIN CUP JUNIOR POLAND 2015. W wielkim
i profesjonalnym stylu pokonał 27 rywali z Polski i Austrii.
Tegoroczna edycja konkursu, objęta honorowym patronatem Ambasady
Francji, odbyła się 3 grudnia 2015r. w Warszawie. Młodzi barmani rywalizowali ze sobą w trakcie zawodów, składających się z dwóch etapów:
eliminacji oraz rozgrywki finałowej.Podczas rozgrywek finałowych Maciek wykonywał blind test, w którym na podstawie smaku i zapachu miał
odgadnąć 6 różnych syropów marki MONIN spośród ponad 150 smaków
sprzedawanych w 150 krajach na świecie. W kolejnym etapie konkursu
przygotowywał dekorację w czasie 15 minut, a następnie wykonał, zgodnie ze swoją unikalną recepturą, 4 porcje long drinków bezalkoholowych
wybraną przez siebie metodą w ciągu 7 minut. Maciek pomimo młodego
wieku oraz debiutu na zawodach barmańskich, pokazał wysoki poziom
kunsztu barmańskiego, szybkość serwisu, sztukę dekorowania drinków oraz
zdolności organoleptyczne w konkurencji blind test. Swoim rewelacyjnym
drinkiem „Magic Pear” wzbudził zachwyt jury, które jednogłośnie przyznało mu I miejsce oraz wiele cennych nagród: zestaw barmański, voucher
na dwutygodniowy kurs barmański organizowany przez Stowarzyszenie

Polskich Barmanów oraz dla szkoły profesjonalny blender
marki Hamilton Beach. Nagrodą główną jest wyjazd na
międzynarodowe zawody, które odbędą się w marcu na
terenie jednego z krajów Unii Europejskiej.
Ucznia do konkursu przygotowała Irena Ząbkiewicz
– nauczyciel zawodu Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju.
inf. ZSGH w Iwoniczu-Zdroju

Sukces konstruktorów z Jedlicza
S
ukcesy uczniów Zespołu Szkół im.
Armii Krajowej w Jedliczu na IV
Ogólnopolskim Turnieju Maszyn
Wiatrowych!
14 listopada 2015r. uczniowie Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu
uczestniczyli w eliminacjach regionalnych
IV Ogólnopolskiego Turnieju Maszyn
Wiatrowych, które odbyły się w Krakowie w Zespole Szkół Chemicznych im.
Marii Skłodowskiej-Curie. Organizatorem
konkursu była Piaseczyńska Fundacja Ekologiczna. W turnieju uczestnicy rywalizowali w trzech konkurencjach: „Największa
moc”, „Obroty przy obciążonym wale” oraz
„Moment obrotowy przy zatrzymanym wale”. Suma uzyskanych punktów we wszystkich konkurencjach decydowała o jakości
maszyny i miejscu zajętym w klasyfikacji
generalnej.
W eliminacjach regionalnych z województw podkarpackiego, małopolskiego,

świętokrzyskiego i śląskiego, w kategorii
szkół średnich, zaprezentowały się 43 drużyny. Ich zadaniem było skonstruowanie
turbiny wiatrowej o określonych w regulaminie gabarytach, z dowolnego materiału konstrukcyjnego w taki sposób, aby
osiągnęła najlepsze parametry, które były
badane na stanowisku pomiarowym.
Uczniowie naszej Szkoły pokonali w rywalizacji konstruktorów drużyny z czterech
województw. Wystepowali w dwóch zespołach: pierwszy pod nazwą „Wiatro U łomy”
w składzie: Przemek Wójcik (kapitan),
Arek Nowak oraz Maciek Szufnarowski –
uczniowie kl. II TM. Byli bezkonkurencyjni
w kategorii „Największa moc” oraz „Obroty” i w klasyfikacji końcowej zajęli pierwsze
miejsce. Krzysztof Pólchłopek – uczeń kl.
I T – jako zespół pod nazwą „Fidrygał Don
Kichota” zajął siódme miejsce w kategorii
„Największa moc” oraz szóste miejsce w kategorii „Obroty…” a w klasyfikacji końco-

wej miejsce jedenaste. Tajemnicą sukcesu
drużyn był pomysł i precyzja wykonania
turbiny. Pierwsze miejsce w regionie zobowiązuje i dlatego do finałowego konkursu,
który odbędzie się w Piasecznie k/Warszawy, drużyna już od dzisiaj przygotowuje
plan udoskonalenia turbiny w celu poprawienia parametrów.
inf. ZS w Jedliczu
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Inwestycje drogowe w powiecie
Remont drogi Chorkówka – Faliszówka
Powiat Krośnieński zakończył budowę
chodnika w Przybówce w ciągu drogi powiatowej Chrząstówka – Niepla – Przybówka.
Był to drugi etap inwestycji rozpoczętej
w roku ubiegłym. O budowę traktu dla pieszych, w tym newralgicznym miejscu wsi
od dłuższego czasu zabiegali mieszkańcy
wraz z sołtysem Tadeuszem Stefanikiem.
Podczas technicznego odbioru prac, który odbył się 1 grudnia br., starosta krośnieński Jan Juszczak przypomniał, że zadanie
zostało zrealizowane dzięki oszczędnościom poprzetargowym i decyzji Zarządu
Powiatu o kontynuacji zadania. Podkreślił
również, że nie jest to wprawdzie długi odcinek chodnika, ale bardzo istotny, pozwoli
rozwiązać wiele problemów komunikacji
pieszej i przede wszystkim wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. Prowadzi od szkoły
do domu ludowego i kościoła.

Starosta złożył podziękowania wszystkim zaangażowanym w tę inwestycję.
Szczególnie wójtowi gminy Wojaszówka
Sławomirowi Stefańskiemu za partycypowanie w kosztach, Stanisławowi Pomprowiczowi za sfinansowanie dokumentacji,
wykonawcy – Przedsiębiorstwu Robót

Inżynieryjno Drogowych oraz współpracownikom. Wartość zadania zamknęła się
w kwocie 260 tys. zł.
Zakres prac obejmował budowę chodnika na długości 480 m wraz z odwodnieniem
i poszerzeniem jezdni, budowę przejścia dla
pieszych oraz montaż barier ochronnych.

gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka za
współfinansowanie zadania. Jest to budujące, że przy współpracy i zrozumieniu samorządów udało się wspólnie zrealizować tak
ważną dla lokalnej społeczności inwestycję,
która daje radość mieszkańcom i łączy dwie
gminy. Słowa podziękowania skierował
również do wykonawcy – Rejonu Budowy
Dróg i Mostów w Krośnie, inspektora nadzoru oraz pracowników odpowiedzialnym
za przebieg prac.

Zakres prac obejmował odcinek na
długości 1608 mb, na którym wykonano:
wyrównanie podbudowy kruszywem oraz
wykonanie nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową. Koszt zadania wyniósł
ponad 313 tys. zł, z czego dofinansowanie
z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji to
kwota 150 tys. zł, pozostała część to wkład
własny powiatu i dofinansowanie z gmin.
Odbiór techniczny robót połączony
z symbolicznym przecięciem wstęgi i po-

Remont drogi Niżna Łąka – Bóbrka
Droga powiatowa Niżna Łąka – Bóbrka
doczekała się generalnego remontu. Jest
to ważny odcinek infrastruktury drogowej
dla miejscowości Niżna Łąka, Machnówka
i Bóbrka, stanowi łącznik między gminami
Miejsce Piastowe i Chorkówka.
Zniszczona droga o żwirowej nawierzchni była w fatalnym stanie. Od kilkunastu
lat mieszkańcy zabiegali o naprawę. Jak
przypomniał starosta krośnieński Jan Juszczak, w grudniu 2014 roku Zarząd Powiatu
podjął decyzję o złożeniu wniosku do wojewody podkarpackiego w celu pozyskania
dofinansowania z Biura ds. Usuwania Klęsk
Żywiołowych. – Po raz pierwszy w piętnastoletniej historii powiatu zdarzyło się,
że na trzy złożone wnioski z tzw. „powodziówki”, wszystkie zostały pozytywnie zaopiniowane. Gdyby się nie udało pozyskać
środków, to i tak Zarząd Powiatu był zdecydowany zrealizować tę inwestycję, jako
pierwszą w 2016 roku – przyznał starosta.
Dzięki dużej determinacji Zarządu Powiatu i zaangażowaniu dyrektora Aleksandra
Mercika udało się środki pozyskać. Słowa
podziękowania należą się również wójtom
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święceniem drogi odbył się 30 listopada
w obecności zaproszonych gości m.in.
przedstawiciele Zarządu Powiatu – starosta
Jan Juszczak, wicestarosta Adolf Kasprzyk,
dyrektor Aleksander Mercik, wójt gminy
Miejsce Piastowe Marek Klara, zastępca

wójta gminy Chorkówka Dariusz Bator,
ks. dziekan parafii Bóbrka Tadeusz Nowak,
radni gminy Miejsce Piastowe Szymon Węgrzyn, gminy Chorkówka Bogumił Świątek,
sołtysi Niżnej Łąki Tadeusz Pacek, Bóbrki
Stanisław Czarnota, Machnówki Zdzisław

Malczewski oraz mieszkańców, którzy
nie kryli zadowolenia z wyremontowanej
drogi. W ich imieniu na ręce starosty Jana
Juszczaka podziękowania przekazała Maria
Sanocka, która zabiegała o przeprowadzenie wspomnianej inwestycji.

Szczególnie wójtowi gminy Wojaszówka
Sławomirowi Stefańskiemu za partycypowanie w kosztach, Stanisławowi Pomprowiczowi za sfinansowanie dokumentacji,
wykonawcy – Przedsiębiorstwu Robót
Inżynieryjno Drogowych oraz współpra-

cownikom. Wartość zadania zamknęła się
w kwocie 260 tys. zł.
Zakres prac obejmował budowę chodnika na długości 480 m wraz z odwodnieniem
i poszerzeniem jezdni, budowę przejścia dla
pieszych oraz montaż barier ochronnych.

Przybówka – budowa chodnika
Powiat Krośnieński zakończył budowę chodnika w Przybówce w ciągu drogi powiatowej Chrząstówka – Niepla – Przybówka.
Był to drugi etap inwestycji rozpoczętej
w roku ubiegłym. O budowę traktu dla pieszych, w tym newralgicznym miejscu wsi
od dłuższego czasu zabiegali mieszkańcy
wraz z sołtysem Tadeuszem Stefanikiem.
Podczas technicznego odbioru prac, który odbył się 1 grudnia br., starosta krośnieński Jan Juszczak przypomniał, że zadanie
zostało zrealizowane dzięki oszczędnościom poprzetargowym i decyzji Zarządu
Powiatu o kontynuacji zadania. Podkreślił
również, że nie jest to wprawdzie długi odcinek chodnika, ale bardzo istotny, pozwoli
rozwiązać wiele problemów komunikacji
pieszej i przede wszystkim wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. Prowadzi od szkoły
do domu ludowego i kościoła.
Starosta złożył podziękowania wszystkim zaangażowanym w tę inwestycję.

R

Nowe opłaty

adni Powiatu Krośnieńskiego
przyjęli jednogłośnie uchwałę
w sprawie ustalenia wysokości
obowiązujących w 2016 roku opłat za
usuwanie pojazdów z dróg.
Uchwała reguluje również stawki za
przechowywanie pojazdów na parkingu
strzeżonym oraz koszty powstałe w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu.
Rada Powiatu corocznie ustala wysokość
kosztów i opłat, a stawki przyjęte w projekcie uchwały wynikają ze wzrostu cen
towarów i usług.
Opłaty te odnoszą się do osób, które naruszają przepisy i swoim postępowaniem
utrudniają ruch lub stwarzają zagrożenie
bezpieczeństwa dla innych uczestników
ruchu. Pojazd jest usuwany z drogi na
koszt właściciela w przypadku m.in. pozostawienia pojazdu w miejscu gdzie jest
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to zabronione i utrudnia ruch lub zagraża
bezpieczeństwu; nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej lub dowodu
opłacenia składki za ubezpieczenie, jeżeli
pojazd jest zarejestrowany w kraju; przekroczenia wymiarów dopuszczalnej masy
całkowitej lub nacisku osi określonych
w przepisach ruchu drogowego, chyba że
istnieje możliwość skierowania pojazdu na
pobliską drogę, na której dopuszczalny jest
ruch takiego pojazdu. Z kolei pojazd może
być usunięty z drogi na koszt właściciela,
jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go
w inny sposób w przypadku gdy: kierowała
nim osoba będąca w stanie nietrzeźwym;
nieposiadająca przy sobie dokumentów
uprawniających do kierowania; stan tech-

niczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu
ruchu drogowego.
Wysokość opłat za usunięcie pojazdu
z drogi na koszt właściciela oraz opłata za
przechowywanie na strzeżonym parkingu
(za każdą dobę) w 2016 roku wyniesie:
1) rower lub motorower – 111 zł usunięcie / 19 zł doba na parkingu
2) motocykl – 219 zł / 26 zł
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 480 zł / 39 zł
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 599 zł / 51 zł
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 848 zł / 73 zł
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 1250 zł / 134 zł
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 1521 zł / 197 zł
Dyspozycje przemieszczenia pojazdu
lub jego usunięcia z drogi wydaje policjant, strażnik miejski, inspektor transportu drogowego lub osoba dowodząca akcją
ratowniczą.
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Czad cichy zabójca – Strażacy apelują!

N

ieuchronnie zbliżamy się do
coraz chłodniejszych dni. Niestety, jak co roku powoduje to
problemy z ogrzewaniem i pojawienie się
zagrożenia od tlenku węgla.
W ramach oszczędzania wydatków, jak
i zwiększenia komfortu ciepła dokonuje
się uszczelniania drzwi i okien oraz zatykania kratek wentylacyjnych. W ten sposób
zmniejsza się napływ zimnego powietrza
z zewnątrz i wypływ ciepłego z pomieszczeń na zewnątrz. Oszczędzając na wydatkach na ogrzewanie, powoduje się sprowadzenie zagrożenia zatrucia tlenkiem węgla.
Jak co roku przypominamy, że aby
uniknąć zatrucia tlenkiem węgla w trakcie
używania urządzeń, w których odbywa się
spalanie należy stosować się między innymi do następujących zasad.
1. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne muszą być drożne i należy je
okresowo czyścić i nie wolno ich zasłaniać.

2. Nie wolno podłączać innych urządzeń
(np. wyciągów mechanicznych) do przewodu wentylacyjnego, który ma za zadanie zapewnić grawitacyjny przepływ powietrza.
3. Piece i kominki muszą mieć zapewniony dopływ i odpływ powietrza zgodnie z instrukcją montażu i obsługi tych urządzeń.
4. Do jednego przewodu spalinowego
może być podpięte tylko jedno urządzenie
w którym wytwarzane są spaliny.
5. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne nie mogą one posiadać nieszczelności powodujących penetrowanie
pomieszczeń w sąsiedztwie.
6. Nie wolno zamykać otworów wentylacyjnych w drzwiach do kuchni i łazienki.
7. Podczas długotrwałego używania piecyków gazowych z otwartą komorą spalania, należy dodatkowo stworzyć przepływ
powietrza np. przez uchylenie okna, wie-

trzenie łazienek pomiędzy korzystaniem
z łazienki przez kolejne osoby.
8. Należy utrzymywać kontakt z osobami, które kąpią się w łazienkach, a piec do
ciepłej wody jest w tym pomieszczeniu.
9. Nie dopuszczać do długiego okresu
pracy pieca gazowego przy czyjejś obecności w tym pomieszczeniu.
10. Urządzenia grzewcze muszą być
okresowo sprawdzane przez pracowników
zakładów usługowych posiadających odpowiednie uprawnienia (nie wolno naprawiać
ich samemu).
11. Wskazanym jest, aby zakupić czujnik
(detektor) tlenku węgla, który całodobowo będzie monitorował skład powietrza
i dźwiękiem alarmu poinformuje mieszkańców o zbliżającym się zagrożeniu.
Naczelnik Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego KM PSP w Krośnie
bryg. Mariusz Kozak

Szkolenie dla kadry pedagogicznej
W
Starostwie Powiatowym
w Krośnie odbyło się szkolenie poświęcone zagrożeniom
cywilizacyjnym młodzieży we współczesnym świecie. Spotkanie cieszyło
się dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w nim ponad pięćdziesięcioro
przedstawicieli kadry pedagogicznej
– nauczycieli, pedagogów oraz specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Celem szkolenia, które prowadziła Magdalena Pikulska, psycholog, seksuolog, trener, było przekazanie wiedzy na temat depresji i jej najczęstszych objawów, przyczyn
oraz form pomocy, a także agresji i przemocy seksualnej wśród uczniów – problemu
słabo rozpoznawalnego w Polsce. Prelegentka omówiła zagadnienia związane z nadużywaniem przez młodych ludzi środków
psychotropowych oraz niebezpiecznych
dla zdrowia i życia dopalaczy. Istotnym
elementem była możliwość dyskusji oraz
wymiany doświadczeń uczestników. Udział
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tak licznej grupy w szkoleniu wskazuje, iż
omawiane problemy na co dzień występują w środowiskach szkolnych. Dlatego tak
ważne jest organizowanie takich spotkań
mających w efekcie nieść pomoc osobom

zagrożonym i niwelować te negatywne
zjawiska.
Szkolenie zorganizowano w ramach
przyjętego przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego Planu Edukacji Zdrowotnej w Powiecie Krośnieńskim.
Ewa Bukowiecka

Nasz Powiat

Ludzie z pasją

„Pszczoły mój sposób na życie”

O

d najmłodszych lat wykazywała talent plastyczny, ale wówczas nie przypuszczała, że swoje
życie zawodowe zwiąże z pszczołami,
jednocześnie rozwijając swoje zainteresowania artystyczne.

Wszystko zaczęło się siedem lat temu. Po
powrocie z zagranicy Jolanta Bęben wraz
z mężem postanowili założyć gospodarstwo

pszczelarskie. Osobą, która zainspirowała
i wprowadziła w tajniki sztuki pszczelarskiej
małżeństwo z Korczyny, był przyjaciel rodziny Martin Jeżo. To była prawdziwa praca od
podstaw. Najpierw zdobywali teoretyczną
wiedzę następnie była praktyka i ciężka praca. Trzeba podkreślić, że Państwo Bębnowie
są pionierami w swojej rodzinie jeśli chodzi
o prowadzenie pasieki. Pszczoły to fascynujące owady, a o ich życiu można opowiadać
godzinami – zauważa gospodyni. Jak wspomina, pewnego dnia gdy mąż przyniósł do
domu węzę pszczelą (jest to baza w kształcie
plastra, którą wtłacza się w ramy, dzięki czemu plastry są wytrzymałe i mają jednolity
kształt) zaczęła się nią „bawić”. Ukryty talent
plastyczny dał o sobie znać. Z tej zabawy powstała pierwsza praca z wosku. Ta pasja trwa
to to dnia dzisiejszego. Artystka specjalizuje się w ozdobnych świecznikach, świecach,
szopkach oraz różnych ozdobach. Inspiracje

do swojej twórczości czerpie z natury. Aby powstało takie jedno arcydzieło potrzeba około
5-6 godzin. Przyznaje, że takie wyroby zaczynają być zauważane i coraz bardziej doceniane. Jest duże zainteresowanie, bowiem są one
niepowtarzalne i indywidualne, żadnej pracy
nie da się powielić. Jednak barierą jest cena.
Ma już na swoim koncie pierwsze wystawy.
Swoje prace prezentowała m.in. w Urzędzie
Marszałkowskim w Rzeszowie, w Warszawie,
Iwoniczu-Zdroju, Korczynie i na Węgrzech.
Pani Jola na tym nie poprzestaje, bo jak
się okazuje pszczoły to prawdziwa skarbnica
zdrowia. Zainspirowana trendami zachodnimi, gdzie zetknęła się z naturalnymi kosmetykami i farmaceutykami, widząc w tym duży
potencjał, postanowiła przenieść to na rynek
lokalny Dlatego, zaczęła produkty pszczele
wykorzystywać do wyrobu różnych maści,
toników, kropli, nalewek. Powstają one na bazie naturalnych składników bez dodatku chemii. W rozmowie zdradza nam, że to wielkie
szczęście mieć pracę, która jest pasją. Cieszy
się, że dzieci także interesują się i pomagają
w gospodarstwie. Ma nadzieję, że kiedyś je
przejmą i będą kochać i szanować taką pracę.
Ewa Bukowiecka

„Mamo, tato… nie pal” – konkurs profilaktyczny
stylu życia, uświadomienie dzieciom oraz
rodzicom jakie negatywne skutki niesie palenie tytoniu. Z roku na rok konkurs cieszy
się coraz większym zainteresowaniem o czym
świadczy ilość nadesłanych prac. W tym roku
jury musiało obejrzeć, aż 179 obrazków. Równorzędne nagrody i wyróżnienia przyznano
w trzech kategoriach wiekowych:

Przedszkola
Pola Ruszała (Zręcin); Roksana Piękoś (Chorkówka); Maja Barska (Krosno); Nikola Zawisza (Długie); Gabriela Wacek (Krosno)

J

uż po raz siódmy Starostwo Powiatowe w Krośnie wspólnie
z Państwową Powiatową Stacją
Sanitarno-Epidemiologiczną w Krośnie zorganizowało konkurs plastyczny
o tematyce antynikotynowej.
Finał konkursu i wręczenie nagród odbyło się 20 listopada w Szkole Podstawowej
im. K. Trybusa w Wojaszówce. W spotkaniu
udział wzięli m.in.: dyrektor PPSSE Ewa
Szybieniecka, naczelnik Wydziału Oświaty

Szkoły Podstawowe klasy I-III
i Spraw Społecznych w Starostwie Teresa Kuźniar, radna powiatu, jednocześnie sekretarz
Gminy Wojaszówka Iwona Stefanik, nauczyciele, rodzice oraz laureaci konkursu.
Gości powitała dyrektor szkoły Ewa Górska i zaprosiła do obejrzenia montażu słowno
-muzycznego w wykonaniu zespołu szkolnego
pod kierunkiem Elizy Kłapkowskiej-Szuby.
Część artystyczna była przesłaniem i wprowadzeniem do tematu konkursu, którego ideą
jest promocja zdrowego, wolnego od nałogów

Martyna Dudek (Iskrzynia); Karolina Wacławska (Iwonicz-Zdrój); Samanta Dubiel
(Wojaszówka); Wiktoria Feruś (Odrzykoń);
Jagoda Hawaj (Równe)

Szkoły Podstawowe klasy IV-VI
Aleksandra Kaczkowska (Zręcin); Kamila
Wiatr (Chorkówka); Mikołaj Szuba (Wróblik
Szlachecki); Weronika Kosiba (Wojaszówka);
Kamila Krasowska (Ustrobna)
Ewa Bukowiecka

11

Nasz Powiat

XVI MIĘDZYNARODOWY RODZINNY TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI

W PIŁCE SIATKOWEJ PRO-FAMILIA CUP 2015

B

yło rodzinnie nie tylko na parkiecie, ale także wśród licznie
zgromadzonych kibiców, którzy
z trybun hal sportowych na obiektach
w Ustrobnej i Niepli dopingowali swoje
drużyny podczas XVI Międzynarodowego Rodzinnego Turnieju Niepodległości
w Piłce Siatkowej Pro-Familia CUP 2015.
Ten typowo przedświąteczny rodzinny
turniej sportowy odbył się w obiektach
sportowych szkoły podstawowej w Ustrobnej oraz w szkole podstawowej w Niepli
w dniu 29.11.2015.
Na starcie stanęło 11 zespołów z województwa podkarpackiego, dwie drużyny
z Ukrainy, drużyna ze Słowacji i drużyna
z woj.wielkopolskiego – PCK Poznań.
Zespoły zostały podzielone na cztery
grupy, dwie zawodowe, dwie amatorskie.
Po rozegraniu meczów w grupach drużyny z eliminacji spotkały się w półfinałach.
Wyniki meczów półfinałowych – grupa
zawodowa Ustrobna
LZS Przybówka – WP Transfer Stalowa
Wola 2-0 (15-13,15-10)
Foto-Hurt Rzeszów – OPTeam Strzyżów
2-0 (15-8, 15-5)
Mecz o trzecie miejsce: WP Transfer Stalowa Wola – OPTeam Strzyżów 2-1 (11-15,
15-12, 15-9)

Finał: Foto-Hurt Rzeszów – LZS Przybówka 2-0 (15-12, 15-13)
Półfinały grupy amatorskie:
Użgorod/Ukraina – Zaborovia Zaborów
0-2 (11-15, 13-15)
Vollej Wiśniowa – PCK Poznań 2-0 (15-6,
15-4)
Mecz o trzecie miejsce: Użgorod – PCK
Poznań 2-0 (15-8, 15-9)
Finał: Zaborovia Zaborów – Vollej Wiśniowa 2-1 (25-22, 19-25, 25-18)
Fundatorami nagród, opłat organizacyjnych turnieju były jednostki samorządowe:
Starostwo Powiatowe w Krośnie, Starostwo
Powiatowe w Jaśle, Gmina Wojaszówka,
Gmina Jasło, GOKiR Wojaszówka.

Najlepszy zawodnik turnieju w kategorii zawodowej – Marcin Środa z Foto-Hurt
Rzeszów.
Najlepszy zawodnik turnieju w kategorii
amatorskiej – Mateusz Moskwa.
Najlepszy rozgrywający turnieju – Michał Witkoś z LZS Przybówka.
W uroczystej ceremonii wręczania nagród wzięli udział: Członek Zarządu powiatu krośnieńskiego – Iwona Stefanik,
przedstawiciel Gminy Jasło – Marek Zajchowski, Wójt Gminy Wojaszówka – Sławomir Stefański, dyr. Szkoły podstawowej
w Ustrobnej – Zuzanna Paluch.
Prezes T.S.Pro-Familia
Jerzy Kaleta

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego

W

Sieniawie, 12 grudnia rozegrany został kolejny turniej piłki
siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego.
Zawody otworzył w imieniu Przewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego,
Przew. Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Daniel Piwowar, który życzył drużynom
dobrej i bezpiecznej gry.
W turnieju startowały 4 drużyny: SKM
Kopytowa, Later Rymanów – Sieniawa,
Drużyna z Gm. Korczyna, Drużyna ze
Świerzowej Polskiej.
I m-ce – SKM Kopytowa
II m-ce – Drużyna z Gm. Korczyna
III m-ce – Drużyna ze Świerzowej Polskiej
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IV m-ce – Later Rymanów – Sieniawa
Mecze rozgrywane na turnieju były na
bardzo wysokim wyrównanym poziomie.
Pamiątkowe puchary, dyplomy i nagrody

rzeczowe zwycięzcom wręczali Przewodniczący Komisji Daniel Piwowar, Burmistrz
Rymanowa Wojciecha Farbaniec oraz Dyrektor Ośrodka Kultury Danuta Litarowicz.
Grażyna Ostrowska

Nasz Powiat

REGULAMIN PLEBISCYTU

NA NAJPOPULARNIEJSZEGO i NAJLEPSZEGO SPORTOWCA

ORAZ NAJPOPULARNIEJSZEGO TRENERA I DZIAŁACZA

POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO 2015 r.
1. W
 ybiera się pięciu najpopularniejszych sportowców oraz najpopularniejszego trenera i działacza powiatu krośnieńskiego.
2. W
 ybierani są sportowcy, trenerzy i działacze reprezentujący kluby, szkoły, stowarzyszenia, związki sportowe
i amatorskie drużyny działające na terenie powiatu krośnieńskiego lub zamieszkujący na terenie powiatu
krośnieńskiego.
3. Głosowanie odbywa się na oryginalnych kuponach zamieszczonych w „Nowym Podkarpaciu”.
4. Organizator przedstawia listę sportowców, trenerów i działaczy, wśród których typuje się najpopularniejszych.
5. Warunkiem nominacji zawodnika do plebiscytu jest ukończony 15 rok życia 1 stycznia 2016 r.
6. Ważne kupony winne zawierać 5 różnych nazwisk sportowców oraz nazwisko trenera i działacza.
7. S portowcy umieszczeni na kuponach w kolejności od numeru 1-5 otrzymują następującą liczbę punktów:
1-5 pkt, 2-4 pkt, 3-3 pkt, 4-2 pkt, 5-1 pkt.
Natomiast trener i działacz za każde umieszczenie na kuponie otrzymuje 1 punkt.
8. K upony konkursowe należy przesyłać pod adres: „Nowe Podkarpacie”, 38-400 Krosno, ul. Słowackiego 6
z dopiskiem „PLEBISCYT” w terminie do 4 lutego 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego).
9. Głosowanie odbywa się również drogą sms.ową (szczegóły załącznik do regulaminu).

10. S portowcy, którzy po podsumowaniu punktów z wszystkich ważnych kuponów oraz z głosowania sms.ami zajmą
pierwsze 5 miejsc, zostaną uhonorowani okolicznościowymi statuetkami, a wszyscy nominowani pamiątkowymi
dyplomami.
11. N ajpopularniejszym trenerem i działaczem sportowym zostanie osoba, która otrzyma największą liczbę głosów.
Zostanie ona wyróżniona statuetką, a nominowani pamiątkowymi dyplomami.
12. Ogłoszenie wyników nastąpi w tygodniku „Nowe Podkarpacie”.oraz w gazecie powiatowej „Nasz Powiat”.
13. S pośród nominowanych zawodników Kapituła Plebiscytu wybierze:
– trzech najlepszych sportowców w kolejności miejsc (z wyłączeniem nominowanych piłkarzy)
– trzech najlepszych piłkarzy
– najlepszego sportowca niepełnosprawnego,
14. N ajlepszych zawodników zgodnie z pkt. 13 Kapituła wybierze spośród nominowanych, którzy osiągnęli
wyniki na poziomie ponadgminnym.
15. Najlepsi zawodnicy uhonorowani zostaną nagrodami Kapituły.
16. Dla uczestników plebiscytu przewidziane są upominki.
17. O
 ficjalne zakończenie Plebiscytu odbędzie się 18 lutego 2016 r. w Głowience
Organizatorzy powiadomią zainteresowane osoby i laureatów plebiscytu.
18. O
 rganizatorzy zastrzegają sobie możliwość ostatecznej interpretacji regulaminu na najpopularniejszego
sportowca, trenera i działacza powiatu krośnieńskiego.

6 (49) XI/XII 2015
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Nasz Powiat

Dawne zwyczaje wigilijne

P

rzygotowania do wigilii rozpoczynało się już w adwencie.
Wtedy zaczynano robić ozdoby
świąteczne, wykorzystując wszelkiego
rodzaju papierki z cukierków, bibuły,
orzechy. Drugim zajęciem związanym
z tym dniem było obieranie grochu,
łuszczenie fasoli, mielenie w żarnach
owsa (na owsianą mąkę), tłuczenie
pęczaku stępą. Te rzeczy musiało się
przygotować, aby zdążyć na wigilijną
wieczerzę. Wcześniej gromadziło się
produkty spożywcze, tak by niczego
nie zbrakło.
Najważniejszym elementem w dniu wigilii było ubieranie choinki, której nie stawiano
w kącie. Ubierało się jedną gałąź – zawsze
iglastą, którą wieszało się przy suficie (ze
względu na ciasnotę izb). Choinkę ubierały
dzieci i panienki. Wigilia to był dzień spokojny, cichy, pełen zadumy i świętości, radości,
ale i łez. Przy kuchni „królowała” matka – to
była najważniejsza osoba. Wstawała o świcie
i zabierała się do gotowania. Musiało być na
stole dwanaście potraw: żur owsiany, ziemniaki, kapusta z grochem i grzybami, pierogi
ze śliwami i kapustą, kasza jęczmienna ze

ła jedzenie i nie wolno było jej używać po
to „aby nas przybyło, a nie ubyło”. Pod miski kładziono opłatki i jeśli się przykleił to
była dobra wróżba. Pierwsi od stołu wstawali starsi. Dziewczęta miały zwyczaj podrzucania klusek do powały (sufitu) i jeśli się
jakaś przykleiła to znaczyło, że wyjdzie za
mąż w tym roku. Po wieczerzy dziewczęta
pomagały matce sprzątać. Izbę zamiatano
w kierunku stołu. Następnie wołano psa
i karmiono resztkami ze stołu. Opłatki zanoszono również krowom, aby miały tłuste
mleko. Dziewczęta leciały na dwór nasłuchiwać, z której strony pies zaszczeka z tej
kawaler nadejdzie. Liczyły kołki w płocie
i jeśli było nie do pary to oznaczało, że nie
wyjdzie za mąż w tym roku.
Atmosfera w tym dniu była zawsze wyjątkowa. Panował spokój i miłość. Wszyscy
się godzili i wzajemnie pomagali, szczególnie osobom samotnym i wdowom. Na
pasterkę czyli „północkową” szli wszyscy,
niekiedy po kilka kilometrów. Domów nigdy się nie zamykało. W wigilię nie chodziło się po kolędzie. Kolędowało się jedynie
rodzinnie w domach.

śliwami, kasza jaglana, kluski z makiem,
grzyby na gęsto, chleb, czosnek oraz jabczanka czyli kompot z suszonych owoców.
W niektórych regionach (okolice Krosna)
pierwszy na stół trafiał drobno pokrojony
czosnek z olejem i chleb.
Z kolei do ojca i starszego rodzeństwa
należały prace przy obejściu – karmienie
zwierząt, noszenie drewna i wody, aby starczyło do św. Szczepana. Ważnym elementem w naszym regionie było przygotowanie
nowej rzeczy do ubrania. Natomiast nie było prezentów pod choinką. Wszystko robiło
się w ciszy, pomagając sobie wzajemnie.
Dobrze było kiedy pierwszy do domu przyszedł chłop. W domu było siano i słoma,
o to dbał gospodarz. Wiązkę słomy kładł
pod stół, a siano na stół pod lniany obrus,
na którym stawiano garnuszek z owsem
i świecą. Pięknym zwyczajem było zapraszanie się nawzajem na wieczerzę i chodzenie od domu do domu. Opłatki trzymane
za obrazem wyjmował gospodarz lub najstarszy w domu. Wieczerzę rozpoczynano
modlitwą. Każdy miał swoją łyżkę i musiał
trzymać ją w ręce. Nie można było odkładać
jej na stół. Jedną łyżką gospodynią nakłada-

Agata Pucykowicz
– znawca kultury ludowej

Starosta Krośnieński
zaprasza na

„Festiwal Świąt Bożego Narodzenia”
który odbędzie się 6-10 stycznia 2016 roku w Krościenku Wyżnym – Łękach Dukielskich – Jedliczu – Dukli – Głowience

Program Festiwalu Świąt Bożego Narodzenia
6.01.2016 r. – godz. 15:00

8.01.2016 r. – godz. 11:00

10.01.2016 r. – godz. 14:30

Powiatowy Przegląd Zespołów
Śpiewaczych „Kolędy i Pastorałki”
Łęki Dukielskie – Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Finał Powiatowego Konkursu Plastycznego
„Moje Boże Narodzenie”
Jedlicze – Gminny Ośrodek Kultury

Koncert „Hej Kolęda, Kolęda…”
Głowienka – Kościół Ojców Franciszkanów
pw. Maksymiliana Marii Kolbego

7.01.2016 r. – godz. 17:00
Finał Międzynarodowego Konkursu
Szopek Bożonarodzeniowych
Dukla – Muzeum Historyczne
– Pałac w Dukli

9.01.2016 r. – godz. 10:00
Powiatowy Konkurs Małych
Form Teatralnych „Jasełka 2016”
Krościenko Wyżne – Dom
Ludowy
„Nasz Powiat”
Dwumiesięcznik

Redaktor naczelna
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Powiatu Krośnieńskiego

Ewa Bukowiecka
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Nasz Powiat

TRADYCJE I ZWYCZAJE BOŻONARODZENIOWE

B

oże Narodzenie obchodzone jest
w sposób szczególny i wpisuje się
w dziedzictwo kulturowe wielu
narodów. Wokół uroczystości Bożego
Narodzenia rozwinęło się szereg zwyczajów i obrzędów, które wyrażają
całe bogactwo treści bożonarodzeniowych. Do powszechnie znanych zwyczajów kulturowych należy przygotowywanie szopek bożonarodzeniowych,
dekorowanie ozdobami choinek i wysyłanie kartek pocztowych z życzeniami
świątecznymi.
Szopkę betlejemską, będącą symbolem
narodzin Chrystusa, tradycja wiąże ze
św. Franciszkiem z Asyżu, który urządził
w 1223 r. pierwszą żywą szopkę w wiosce
Greccio. Początkowo inscenizowane były
w kościołach i pozostawały wierne przekazom ewangelicznym. Najstarsza marmurowa szopka z 1289 r. znajduje się w bazylice
Santa Maria Maggiore w Rzymie. Z czasem
pojawiły się również w prywatnych domach i doczekały się pełniejszego rozwoju
formy i artystycznego wyrazu. Powstawały
szkoły budowania szopek, do najbardziej
znanych i uznanych zaliczana jest szkoła
neapolitańska. Wyjątkową kolekcję statuetek do stajenki betlejemskiej, z okresu między XV a XVIII wiekiem, posiada Muzeum
Narodowe św. Marcina w Neapolu. W Polsce oryginalna kompozycja zespołu rzeźb
z XV w. obrazująca historię narodzenia
Chrystusa zachowała się u Sióstr Klarysek
w Krakowie, zaś największa i najcenniejsza kolekcja szopek znajduje się w Muzeum
Historycznym w Krakowie.
Choinka – symbol nadziei, życia – przystrojona różnymi, mającymi swoje znaczenie ozdobami, to nieodłączny atrybut
obchodów Świąt Bożego Narodzenia. Ojczyzną choinki była najprawdopodobniej
Alzacja, a zwyczaj jej ubierania pochodzi
z Niemiec. W Polsce przed pojawieniem się
choinek (XIX w.) domy dekorowano „podłaźniczką” (podłażniczką), małą sosną lub
świerkiem zawieszaną u sufitu czubkiem
ku dołowi, ozdabianą jabłkami, złoconymi orzechami, wycinankami. Zwyczaj ten
miał zapewnić ludziom, domostwu i całemu
dobytkowi szczęście i wszelką pomyślność.
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▲ Kartka bożonarodzeniowa 1849 obiegowa
Podłaźniczka ▶

Wysyłanie kartek świątecznych z życzeniami do bliskich, przyjaciół i znajomych należy do bardzo rozpowszechnionych zwyczajów na całym świecie. Jedną
z pierwszych kartek świątecznych przedstawiającą rodzinę wznoszącą toast zaprojektował angielski malarz John Calcott Horsley
w 1843 r. na zamówienie Sir H. Cole’a, dyrektora Muzeum Wiktorii i Alberta w Lon-

dynie. W następnym roku zaopatrzył kartki
w życzenia „Season’s greetings and a Happy New Year”. Kartki bożonarodzeniowe
są wymownym gestem o naszej pamięci,
życzliwości, przyjaźni i jedności, pozwalają
również odkryć na nowo wartości i symbole, które odnoszą się do obrzędów ludowych
i tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
Aleksandra Żółkoś
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Nasz Powiat

Zasłużony dla samorządu Terytorialnego

J

an Juszczak, Starosta Krośnieński
został wyróżniony Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu
Terytorialnego.
Z wnioskiem o nadanie odznaczenia dla
Starosty Krośnieńskiego wystąpił Związek
Powiatów Polskich. Uroczystość odbyła się
19 listopada br. w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.
Wyróżnienia otrzymali podkarpaccy samorządowcy i osoby zasłużone w pracy na

Ewa Bukowiecka

Uroczystość wręczenia odznaczeń

„Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”

– finał „szlachetnej Paczki”

Delegacja pracowników Starostwa Powiatowego w Krośnie: Agnieszka Prugar-Nowak, Adriana Zając i Wojciech
Wojewoda przekazali paczki wolontariuszce

N

rzecz samorządu terytorialnego. W imieniu
ministra odznaczenia wraz z gratulacjami
wręczała wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska.
Odznaka Honorowa za zasługi dla samorządu Terytorialnego została ustanowiona
w czerwcu 2015 r. Wyróżnienie nadawane
jest za szczególne osiągnięcia w pracy na
rzecz samorządu, za udział w pracach legislacyjnych związanych z wprowadzeniem
i reformowaniem samorządu terytorialnego w administracji polskiej i organizacjach
międzynarodowych, czy też za pracę naukową, badawczą i dydaktyczną dotyczącą
samorządu. Odznakę nadaje Minister Administracji i Cyfryzacji.

J

uż po raz drugi Powiat Krośnieński włączył się aktywnie do ogólnopolskiej akcji charytatywnej pomocy.
Pracownicy Starostwa Powiatowego w Krośnie wraz z Zarządem i Przewodniczącym Rady
Powiatu Krośnieńskiego przygotowali paczkę dla
rodziny z Dukli, która znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.
Dzięki wrażliwości i otwartym sercom naszych
koleżanek i kolegów oraz innych ofiarodawców
udało się zebrać odpowiednią kwotę na zakup
nowej lodówki, która była marzeniem Państwa
Agaty i Jerzego. Ale to nie wszystko. Dodatkowo
uzbierano wiele innych darów potrzebnych do
codziennego życia m.in. produkty żywnościowe,
środki czystości, kosmetyki, ubrania itp.
Ideą Szlachetnej Paczki nie jest pomoc sama
w sobie, ale to szansa na nowe życie – podkreślają
wolontariusze. Mamy nadzieję, że udało nam się
wywołać uśmiech na twarzach osób, które wsparliśmy i sprawić, by te święta były pełne nadziei
i wiary w drugiego człowieka.

Stowarzyszenie Wielkie Serce nagrodzone

agroda Marszałka Województwa podkarpackiego dla najlepszej organizacji pozarządowej w kategorii polityka społeczna,
zdrowie oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
II miejsce w pierwszej edycji dla Podkarpackiego Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego Wielkie Serce. Wyróżnienie to ogromny prestiż
dla organizacji, dla osób, które społecznie angażują się na rzecz rodzin
zastępczych. – Dla nas to wiatr w żagle, energia do dalszego działania
z jeszcze większą efektywnością. Cieszymy się, że zostały one docenione
i zobowiązujemy się do dalszego wysiłku na rzecz dzieci znajdujących się
w pieczy zastępczej i ich rodzin oraz propagowania rodzicielstwa zastępczego w całej Polsce. Dzięki wyróżnieniu stajemy się solidnym partnerem dla
lokalnych jednostek samorządu lokalnego, co pozwoli nam wspierać rodziny
zastępcze, dzieci powierzone i usamodzielniających się wychowanków.
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Dziękujemy wszystkim, którzy nam pomagają

Przedstawicielki Stowarzyszenia (od lewej: Jadwiga Jagieło, Katarzyna
Jastrząb) z marszałkiem wojewódzctwa Władysławem Ortylem

