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Nasz Powiat

OBCHODY ROCZNICY POWSTANIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

O

d kilku lat samorząd Powiatu Krośnieńskiego organizuje
spotkania z okazji rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego, by zachowywać i pielęgnować
pamięć o żołnierzach, którzy walczyli
o wolną i suwerenną Polskę.
W tym roku gospodarzem i współorganizatorem powiatowych obchodów była
Szkoła Podstawowa im. bł. Stanisława Starowieyskiego w Bratkówce.
Na uroczystość, która odbyła się 29
września br. przybyło liczne grono osób:
przedstawiciele Powiatu Krośnieńskiego,
władze gminy Wojaszówka, radni, komendanci służb mundurowych wojska, policji,
straży pożarnej, dyrektorzy szkół, nauczyciele i młodzież. Bohaterami uroczystości
byli kombatanci, AK-owcy, Sybiracy, żołnierze września.
W intencji żyjących i poległych żołnierzy
modlitwę zmówił ks. Artur Progorowicz,
proboszcz miejscowej parafii.
W rocznicę utworzenia zrębów Polskiego Państwa Podziemnego, które było fenomenem na skalę światową, przywołujemy
pamięcią tych wszystkich, którzy zginęli
walcząc za ojczyznę. Żywą lekcją historii,
przypominającą tamte wydarzenia był referat okolicznościowy, który wygłosiła Magdalena Król, nauczycielka historii.
Szczególnie uroczysty charakter miała część artystyczna przygotowana przez
uczniów SP w Bratkówce. Montaż słowno
– muzyczny poświęcony był życiu i działalności wielkiego patrioty i społecznika bł.
Stanisława Starowieyskiego, patrona szkoły
w Bratkówce. Niespodzianką dla wszystkich były białe i czerwone kwiaty, które
dzieci własnoręcznie zrobiły i podarowały
przybyłym na uroczystość gościom.
Kolejnym punktem spotkania było ogłoszenie wyników konkursu plastycznego pt.
„Dziecinne pasje bł. Stanisława Starowieyskiego”. Nagrody laureatom oraz wszystkim
uczestnikom konkursu wręczali starosta
krośnieński Jan Juszczak, członek Zarządu
Powiatu Iwona Stefanik, wójt gminy Sławomir Stefański i dyrektor szkoły Jolanta
Mikus.
Podsumowując uroczystość starosta Jan
Juszczak przypomniał, że powiat pamięta
o rocznicy powstania Polskiego Państwa
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Podziemnego, organizując we współpracy
ze szkołami stosowne uroczyste spotkania.
– Mówimy o fenomenie powstania państwa
podziemnego. Ale czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się, co działo się wokół nas
w innych państwach europejskich? To tam
poszczególne rządy tworzyły koalicje z okupantem. Polska została sama i po kilkunastu
dniach już zaczęto tworzyć struktury państwa z rządem, administracją i armią. Ci,
którym wtedy zabrakło odwagi i siły ulegli
najeźdźcom pouczają teraz Polskę w wielu
sprawach. To my powinniśmy iść z podniesioną głową w historię i Europę. Dlatego to
my powinniśmy o tym fenomenie pamiętać,
mówić i wychowywać młode pokolenie w takim duchu. Dobrze by było, abyśmy żyjąc tu
i teraz czerpali wzorce z tamtego pokolenia
wychowanego i ukształtowanego w czasach
zaborów, które żyło, myślało i czuło w sobie

miłość do ojczyzny wówczas nie istniejącej
w strukturach państwa, ale trwającej w mowie, kulturze, a nade wszystko w wierze.
To daje siłę na trudny czas, a nie wiadomo
co nas czeka. Dziękujmy Bogu, że żyjemy
w czasie pokoju, gdzie mamy warunki do
rozwoju, nauki i radowania się życiem. Słowa podziękowania starosta przekazał także
pani dyrektor szkoły w Bratkówce oraz pozostałym dyrektorom z gminy Wojaszówka,
gdzie każdego roku organizowane są patriotyczne uroczystości z okazji powstania
Polskiego Państwa Podziemnego.
Na zakończenie swoimi wspomnieniami z czasów wybuchu wojny i tworzenia
struktur państwa podziemnego podzielił się
Stanisław Pomprowicz, honorowy prezes
Światowego Związku Żołnierzy AK okręgu
w Krośnie.
Ewa Bukowiecka

Nasz Powiat

UROCZYSTOŚCI W „DOLINIE ŚMIERCI”

W

Dukli odbyły się uroczystości upamiętniające jedną
z najkrwawszych bitew II
wojny światowej. W obchodach operacji karpacko – dukielskiej udział wzięli
kombatanci z Czech, Słowacji, Ukrainy
i Polski. Wśród zaproszonych gości byli
przedstawiciele dyplomacji, władz samorządowych szczebla wojewódzkiego,
powiatowego i gminnego, wojska, policji, straży pożarnej, straży granicznej oraz mieszkańcy gminy i młodzież
szkolna. Udział w uroczystościach
wzięła również delegacja z Ukrainy,
duchowni kościoła grecko – katolickiego i rodziny poległych Ukraińców
na ziemi dukielskiej.
W tym roku uroczystości rozpoczęły się
5 października na Cmentarzu Wojennym
w Dukli. Po wysłuchaniu hymnów państwowych Czech, Słowacji, Ukrainy i Polski w wykonaniu Orkiestry Wojskowej 21
Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa, gości powitał burmistrz Dukli Andrzej
Bytnar. Następnie w imieniu Rady Powiatu
Krośnieńskiego i Starosty Jana Juszczaka
głos zabrał przewodniczący Rady Kazimierz
Gładysz. – Operacja karpacko-dukielska
dla społeczeństwa Podkarpacia stała się
trwałym elementem lokalnej świadomości
historycznej. Pamięć ogromu przelanej tu
krwi i totalnych zniszczeń materialnych
ukształtowała warunki i kategorie myślenia
oraz działania wielu pokoleń – także tych
powojennych. Tradycja polska, osadzona
w normach chrześcijańskich każe nam sza5 (60) X/XI 2017

nować poległych i zamordowanych. Nakazuje nam też przechowywać i przekazywać
o nich pamięć(...)Dziękuję, że jesteśmy tu
i wspominamy o tych, którzy walczyli i myśleli o przyszłości swojej i swoich ojczyzn.
Niech uroczystość taka jak dzisiejsza przypominająca i upamiętniająca te tragiczne
sprzed 73 lat wydarzenia, będzie chwilą
zadumy o tamtych niespokojnych czasach,
o tych, którzy szli i nie doszli, którzy polegli
daleko od swoich domów. Wierzę, że pamięć
o nich pozostanie w naszych sercach, naszych i przyszłych pokoleń.
Następnie delegacje poszczególnych
władz, organizacji kombatanckich i mundurowych złożyły wieńce na Cmentarzu Wo-

jennym i pod Krzyżem Pojednania, gdzie
odmówiono wspólną modlitwę w intencji
poległych za ojczyznę.
Druga część obchodów rocznicowych
odbyła się w Nowosielcach i Zarszynie.
Słowa podziękowania i uznania na ręce
organizatorów uroczystości przesłała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.
Dzień później, 6 października obchody
bitwy zwanej też karpacko – preszowską
odbyły się w Świdniku na Słowacji. W uroczystościach uczestniczyła delegacja powiatu krośnieńskiego z przewodniczącym Rady
Powiatu Kazimierzem Gładyszem i wicestarostą Adolfem Kasprzykiem.
Ewa Bukowiecka

3

Nasz Powiat
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ŚRÓDOKRESOWY PRZEGLĄD REALIZACJI PROJEKTU W PARTNERSTWIE ZE SŁOWACJĄ

Z

akończyły się prace budowalne
związane z przebudową drogi
powiatowej nr1956R Zręcin –
Wietrzno – Zboiska wraz z budową
dwóch odcinków chodnika w miejscowościach Wietrzno i Zboiska.
Inwestycja jest realizowana w ramach
projektu pn. „Modernizacja drogowej infrastruktury komunikacyjnej Snina – Medzilaborce – Krosno w ramach programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska
– Słowacja 2014 – 2020”.
W Starostwie Powiatowym w Krośnie,
26.10 odbył się śródokresowy przegląd
realizacji projektu, którego liderem jest
Powiat Krośnieński, a partnerem Zarząd
i Utrzymanie Dróg Regionu Autonomicznego Preszowa na Słowacji. Uczestników
spotkania przywitał starosta Jan Juszczak,
podkreślając że zarówno dla samorządu
Powiatu Krośnieńskiego jak i Kraju Preszowskiego realizacja tak dużego zdania
jest bardzo ważna. – Łączy nas wiele spraw,
między innymi troska oto, aby w naszych
rejonach poprawa komunikacji między społecznościami była jak najlepsza. Drogi decydują o rozwoju. Jak są dobre drogi to jest
rozwój gospodarczy, ekonomiczny, ale też
i społeczny, międzyludzki i nam wszystkim
na tym zależy.

Podczas spotkania dokonano m.in. analizy postępu rzeczowego i finansowego realizacji projektu, oceny jakości zarządzania
w projekcie, realizacji postanowień umowy partnerskiej, wymiany doświadczeń
w koordynacji procesów związanych z zamówieniami publicznymi we współpracy
z wykonawcami oraz prognoza i rekomendacje dotyczące pozostałego do zakończenia
okresu jego realizacji. Partnerzy przedstawili krótkie prezentacje z realizacji zadania.
Spotkanie zakończyła wizyta studyjna na
odcinku inwestycji zrealizowanej na drogach powiatu krośnieńskiego.
Po stronie polskiej przebudowana została
droga powiatowa Zręcin – Wietrzno – Zboiska na długości 6,293 km. Zakres prac obejmował m.in.: wykonanie jezdni, poboczy,
wzmocnienie nawierzchni wraz z odcinkową wymianą podbudowy, budowę dwóch
odcinków chodników, budowę zatok autobusowych, montaż barier energochłonnych.
Po stronie słowackiej kontynuowane są
prace budowlane. Inwestycja obejmuje położenie nowej warstwy ścieralnej na dwóch
odcinkach drogi o łącznej długości 8,70 km,
poprawę odprowadzenia wody poprzez rekonstrukcję przepustów drogowych. Część
prac budowlanych związana jest z przebudową dwóch mostów.

Celem głównym projektu jest połączenie
drugorzędnych i trzeciorzędnych węzłów
po stronie słowackiej i trzeciorzędnych
węzłów po stronie polskiej do sieci TEN-T
poprzez modernizację ciągu komunikacyjnego Snina – Medzilaborce – Krosno. Przebudowany odcinek drogi Zręcin – Wietrzno – Zboiska przyczyni się do poprawy
dostępności komunikacyjnej, zapewnienia
większego bezpieczeństwa ruchu zarówno
kołowego jak i pieszego.
Wartość całkowita inwestycji wynosi 5 677 708 euro, z czego dofinansowanie
z Unii Europejskiej stanowi 85% wartości.
Termin zakończenia realizacji projektu po
obu stronach granicy zgodnie z umową planowany jest w maju 2018 roku.

OGRANICZENIA W OBROCIE ZIEMIĄ

O

d kwietnia 2016 r. został ograniczony obrót nieruchomościami. Zgodnie z ustawą o lasach
(art.37a) w przypadku sprzedaży przez
osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, której ustawa
przyznaje zdolność prawną, niestanowiącego własności Skarbu Państwa
gruntu:
• oznaczonego jako las w ewidencji
gruntów i budynków lub
• przeznaczonego do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania
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przestrzennego albo w decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, lub
• o którym mowa w art.3, objętego
uproszczonym planem urządzenia lasu
lub decyzją, o której mowa w art.19 ust.3
– Skarbowi Państwa, reprezentowanemu
przez lasy Państwowe, przysługuje z mocy
prawa prawo pierwokupu tego gruntu.
Do zawarcia aktu notarialnego potrzebne jest zaświadczenie informujące
czy nieruchomość jest lub nie jest objęta
uproszczonym planem urządzania lasu
lub decyzją starosty określającą zadania
z zakresu gospodarki leśnej. Nowe regulacje dotyczące obrotu ziemią mają na
celu m.in. zniesienie współwłasności lasu,

gruntu przeznaczonego do zalesienia oraz
regulacji przebiegu granicy polno – leśnej.
Starostwo Powiatowe w Krośnie – Wydział Środowiska i Rolnictwa wydaje takie
zaświadczenia, zgodnie z KPA w terminie
7 dni, a w miarę możliwości od ręki. W tym
roku wydano już 950 takich dokumentów,
które są potrzebne dla kancelarii notarialnej. Opłata skarbowa przy wydaniu zaświadczenia wynosi 17 zł. Można ją uiścić
na miejscu w placówce bankowej (możliwa
prowizja bankowa), w kasie Urzędu Miasta Krosna lub przelewem przez Internet.
Wpłaty należy dokonać na konto nr 95 1240
1792 1111 0010 6149 6883. Zaświadczenia
wydawane są w pokoju nr 519 na V piętrze.

Nasz Powiat

POŻAR, BOMBA I EWAKUACJA W STAROSTWIE POWIATOWYM

W

dniu 18 października br.
około godz. 9.00 pracownicy prowadzący remont
w Starostwie Powiatowym w Krośnie
zauważyli wydobywające się z pomieszczenia na VII piętrze kłęby dymu. Niemal w tym samym czasie uruchomił się
automatyczny alarm przeciwpożarowy
w budynku starostwa. Podjęto czynności związane ze zlokalizowaniem źródła ognia i jego ugaszeniem. Jednak
ogień był już na tyle duży, że nie można go było ugasić własnymi siłami. Ze
względu na szybkie rozprzestrzenianie
się ognia starosta podjął decyzję o ewakuacji budynku.
Na szczęście to tylko scenariusz ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej, w których
uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego
i Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Gminne Zespoły Zarządzania Kryzysowego z gmin Dukla i Miejsce Piastowe
oraz przedstawiciele służb: pogotowia, policji i straży pożarnej, a także kadra kierownicza Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu. Ćwiczenia
praktyczne poprzedziła narada podczas
której omówiono szczegółowo scenariusz
epizodów i prowadzenia akcji ratowniczych
z udziałem policji, straży pożarnej i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska delegatura w Jaśle.
Powiatowe ćwiczenia przeprowadzono w dwóch wariantach: wybuch pożaru
w budynku i ewakuacja wszystkich osób

przebywających na jego terenie. W ramach
ćwiczeń strażacy ugasili pozorowany pożar,
demonstrując sprzęt specjalistyczny oraz
działania grupy wysokościowych. W tym
samym czasie w toalecie pracownik zauważył paczkę niewiadomego pochodzenia. Zachodziło podejrzenie, że w budynku
podłożono ładunek wybuchowy. Fakt ten
zgłoszono na policję. Przy użyciu specjalistycznego sprzętu zabezpieczono i zneutralizowano znalezisko, następnie przetransportowano w miejsce detonacji.
Druga część ćwiczeń odbyła się na terenie ZSP nr 1 w Krośnie gdzie doszło do

wypadku drogowego samochodu przewożącego beczki z chlorem, samochodu osobowego i rowerzysty. W wyniku wypadku
ranni zostają kierujący samochodem osobowym i rowerzysta. Dochodzi do wycieku
chloru, który zagraża uczniom z pobliskiej
szkoły i środowisku. Pokaz przed budynkiem szkoły przeprowadzono z udziałem
służb ratowniczych pogotowia, straży i policji oraz uczniów i nauczycieli.
Celem ćwiczeń było skoordynowanie
działań służb, organów administracji samorządowej oraz doskonalenie współpracy
w sytuacjach kryzysowych.

WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI

W

dniu 27 września 2017 roku
w Rzeszowie zostały zawarte Umowy o realizację przez
samorząd powiatowy „Programu wyrównywania różnic między regionami
III” Obszar B i D pomiędzy PFRON z siedzibą w Warszawie reprezentowanym
przez Macieja Szymańskiego i Małgorzatę Magdoń, a Powiatem Krośnieńskim reprezentowanym przez starostę
krośnieńskiego Jana Juszczaka i wicestarostę Adolfa Kasprzyka.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji
zawodowej i społecznej ze szczególnym
uwzględnieniem osób zamieszkujących
regiony słabiej rozwinięte gospodarczo
i społecznie.
Projekty złożone przez powiat będą
realizowane w dwóch obszarach „B” – likwidacja barier w urzędach, placówkach
edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwie-

nia osobom niepełnosprawnym poruszania
się i komunikowania;
„D” – likwidacja barier transportowych.
•	obszar D – zakup mikrobusu dostosowanego do przewozu osób na wózkach
inwalidzkich dla Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego w Iwoniczu –Zdroju na kwotę 75 000,00 zł,
•	obszar B – dostosowanie pomieszczeń
higieniczno-sanitarnych dla potrzeb
osób niepełnosprawnych w Zespole
Szkół w Korczynie na kwotę 46 200,00 zł.
Ewa Bukowiecka
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Nasz Powiat

KONIEC TERMOMODERNIZACJI ZSGH

Z

akończyły się prace remontowo
– budowlane budynku Zespołu
Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu – Zdroju. Inwestycja prowadzona była w ramach
projektu „Modernizacja energetyczna
budynku ZSGH”, którego celem jest
poprawa efektywności energetycznej
obiektu.
Oficjalny odbiór odbył się 14 września
br. z udziałem wicestarosty Adolfa Kasprzyka, dyrektora szkoły Jana Barsznicy, inspektora nadzoru i przedstawicieli wykonawcy,
którym była firma „Novum” Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej z Krosna.
Zakres prac obejmował m.in. docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu,
częściową wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej oraz modernizację instalacji
CO, montaż odnawialnych źródeł energii:
instalacji solarnej i paneli fotowoltaicznych.
Budynek szkoły oddany do użytku w 1965
roku, z nadbudową w roku 1986 wymagał
takiej modernizacji oraz poprawy estetyki
zewnętrznej. Koszty ogrzewania są zawsze
poważnym obciążeniem dla każdego wła-

ściciela budynku i dzięki termomodernizacji znacznie obniżą się wydatki na energię.
Inwestycja poprawi także warunki nauki
i pracy.
Wartość całkowita zadania wynosi ponad 790 tys. zł. Zadanie współfinansowane

w 85 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej
nr III „Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
Ewa Bukowiecka

POWIATOWY URZĄD PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

URZĄD PRACY

ŚRODKI FINANSOWE Z PUP
Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie dysponuje jeszcze środkami finansowymi na
realizację bonów:
• stażowych,
• zatrudnieniowych,
• szkoleniowych,
• na zasiedlenie.
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Osoby zainteresowane
otrzymaniem bonu, które:
• posiadają status bezrobotnego,
• mają ustalony I lub II profil pomocy,
• nie ukończyły 30 roku życia,
proszone są o kontakt ze swoim doradcą
klienta.

PUP w Krośnie dysponuje również środkami finansowymi z Funduszu Pracy na realizację szkoleń w trybie indywidualnym.
Wszystkich zainteresowanych prosimy
o kontakt ze specjalistą ds. rozwoju zawodowego, tel. 13 43 213 89, wew. 602/603.

Nasz Powiat

POWIATOWE ŚWIĘTO NAUCZYCIELI I UCZNIÓW

Z

okazji Dnia Edukacji Narodowej Starosta Krośnieński Jan
Juszczak nagrodził nauczycieli
za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w roku szkolnym 2016/2017 oraz
wręczył stypendia wyróżniającym się
uczniom.
Powiatowe obchody tego święta odbyły
się 12 października w Zespole Szkół w Iwoniczu z udziałem zaproszonych gości. Uroczystość rozpoczęła się montażem słowno
– muzycznym w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich
z Iwonicza-Zdroju. Program przygotowany
został pod kierunkiem Jolanty Sałaty, Wioletty Zawady i Justyny Biskup.
W podziękowaniu za codzienny trud,
wysiłek i poświęcenie Starosta Krośnieński
przyznaje nagrody nauczycielom i pedagogom, a Dzień Edukacji Narodowej jest
doskonałą okazją do ich wręczenia. W tym
roku uhonorowano jedenaście osób ze szkół
i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krośnieński.
Listy gratulacyjne i kwiaty wręczali starosta Jan Juszczak i przewodniczący Rady
Powiatu Kazimierz Gładysz.
Nagrody otrzymali: Maria Blicharczyk
(ZS w Iwoniczu), Bogusława Farbaniec
(Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie), Agnieszka Gościńska (ZS w Iwoni-
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czu), Krystyna Górska (ZSGH w Iwoniczu
– Zdroju), Elżbieta Hasiak (PPP Nr 1 w Krośnie), Halina Józefczyk – Habrat (ZSGH
w Iwoniczu – Zdroju), Patrycja Józefowicz
(ZS przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania
OHP w Iwoniczu), Marta Kuc – Jagiełło
(PPP w Miejscu Piastowym), Anna Pastuszak (PPP w Miejscu Piastowym), Dariusz
Urbanek (ZS w Jedliczu), Katarzyna Zajdel
(LO w Jedliczu).
Ponadto nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty otrzymała Katarzyna Kotowska (PPP Nr 1 w Krośnie) i Andrzej Cynarski (LO w Jedliczu), który otrzymał Medal
Komisji Edukacji Narodowej.
Święto Edukacji to także dobry czas do
nagrodzenia wyróżniających się uczniów.
Starosta Krośnieński przyznał stypendia 68 uczniom, którzy w roku szkolnym
2016/2017 uzyskali znaczące osiągnięcia
w nauce, olimpiadach i zawodach sportowych. Dyplomy wraz z życzeniami wręczał
wicestarosta Adolf Kasprzyk.
Gratulując wszystkim nagrodzonym starosta Jan Juszczak przypomniał, że Powiat
Krośnieński od wielu lat dokonuje podsumowania pracy za miniony rok szkolny
w obszarze z zakresu wyników w nauce
zarówno w pracy nauczycieli i wychowawców jak i podsumowania roku sportowego.
Z uznaniem mówił o pracy nauczycieli – Jako samorząd Powiatu Krośnieńskiego sta-

ramy się chociaż symbolicznie uszanować
pracę nauczycieli, która została pięknie
przedstawiona przez młodzież w programie
artystycznym. Była tam mowa o tym kim
jest nauczyciel, jak ważną rolę odgrywa
w systemie oświaty, a przede wszystkim
jak ważną osobą jest dla młodych ludzi. Te
dzisiejsze nagrody, stypendia i dyplomy są
symboliczną formą podziękowania za Wasz
trud, zaangażowanie i cieszy nas to, jeśli są
dobre wyniki i osiągnięcia w poszczególnych
szkołach. – Starosta podkreślił również, że
samorząd powiatu stara się, żeby stwarzać
dobre warunki do zdobywania wiedzy czy
też uprawiania sportu. – Miniony rok był
pod tym względem udany. Powiat zrealizował szereg inwestycji dzięki którym poprawiły się warunki nauki i uprawiania sportu,
doposażono pracowanie, podniesiono jakość
kształcenia uczniów poprzez dodatkowe staże i praktyki oraz kwalifikacje nauczycieli.
To wszystko powinno służyć temu, abyśmy
się wspólnie wspierali w działaniach na rzecz
podniesienia jakości kształcenia w naszych
szkołach, ku zadowoleniu uczniów i satysfakcji nauczycieli. Chciałbym, aby Państwo
w nowym roku szkolnym przeżywali dobre,
wzniosłe chwile dające radość, satysfakcję
i mieli na tyle hartu ducha żeby przezwyciężyć trudne sytuacje i iść zwycięsko do przodu
z podniesioną głową.
Ewa Bukowiecka
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POWIATOWY DZIEŃ SPORTU

T

radycyjnie w Zespole Szkół w Iwoniczu, 12 października, spotkali się
przedstawiciele władz powiatu
krośnieńskiego, samorządów gminnych,
radni, członkowie Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, dyrektorzy
szkół, nauczyciele i młodzież na sportowym podsumowaniu roku szkolnego.
– Ubiegły rok 2016/2017 dla powiatowego Szkolnego Związku Sportowego był
bardzo udany. Było to możliwe dzięki dobrej
współpracy i wsparciu finansowemu władz
powiatu. Możemy dzięki otrzymanym środkom nagrodzić najbardziej aktywne szkoły,
zrealizować cały kalendarz zawodów – pod-

Igrzyska Młodzieży Szkolnej:
I miejsce – SP Lubatowa
II miejsce SP Posada Górna
III miejsce SP Jedlicze
Gimnazjada
I miejsce Gimnazjum w Lubatowej
II miejsce Gimnazjum w Posadzie Górnej
III miejsce Gimnazjum w Jedliczu
Licealiada
I miejsce Zespół Szkół w Iwoniczu
II miejsce ZSGH w Iwoniczu Zdroju
III miejsce LO w Rymanowie

kreślił na wstępie Tomasz Staroń, wiceprzewodniczący PSZS.
Łącznie odbyło się blisko 50 zawodów powiatowych, w których uczestniczyło ponad
2000 dzieci i młodzieży. Łącznie uczniowie
z naszego powiatu zdobyli 13 medali w finałach wojewódzkich. Podsumowując wyniki
sportowe powiat krośnieński uplasował się
na 7 miejscu w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, 8 miejscu w Gimnazjadzie i 12 w Licealiadzie na 25 sklasyfikowanych powiatów.
Uroczystość rozpoczęła się wręczeniem
dyplomu dla Zespołu Szkół Publicznych
w Posadzie Górnej za zdobycie Mistrzostwa
Województwa Podkarpackiego Szkół Podstawowych i Gimnazjów w piłce ręcznej
dziewcząt w roku szkolnym 2016/2017. Nagrodę ufundował Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej dla autora tych
sukcesów Grzegorza Argasińskiego, który
prowadzi w Posadzie Górnej Ośrodek Piłki
Ręcznej, jeden z dwóch w województwie.
Spotkania z okazji Powiatowego Dnia
Sportu są okazją by wyróżnić najlepsze szkoły, które propagują wśród dzieci
i młodzieży sportowy tryb życia. Nagrody
i gratulacje zwycięzcom wręczali przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Gładysz,
starosta krośnieński Jan Juszczak, wicestarosta Adolf Kasprzyk.

W części artystycznej wystąpiła Alina
Duszyńska oraz odbył się pokaz sekcji
akrobatyki sportowej działającej przy SP
w Ustrobnej.
Ewa Bukowiecka

JUBILEUSZ 70-LECIA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KROŚNIE

K

rośnieńska Biblioteka Publiczna
świętuje 70. rocznicę powstania.
Uroczystości z okazji jubileuszu
odbyły się 14 września 2017 roku w Czytelni Głównej Biblioteki.
W obchodach uczestniczyło wielu znakomitych gości. Zaproszenie przyjął Piotr
Pilch, Wicewojewoda Podkarpacki. Obecni
byli też m.in.: Piotr Przytocki, Prezydent
Miasta Krosna, Bronisław Baran, Zastępca Prezydenta Miasta Krosna. Starostwo
Powiatowe w Krośnie reprezentowali:
Kazimierz Gładysz, Przewodniczący Rady
Powiatu Krośnieńskiego oraz Teresa Kuźniar, Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw
Społecznych.
Zaproszonych gości powitała Teresa Leśniak, Dyrektor Krośnieńskiej Biblioteki
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Publicznej w Krośnie. Uroczystość jubileuszową prowadził Stanisław Wójtowicz,
Kierownik Czytelni Internetowej Krośnieńskiej Biblioteki.
Uczestnicy spotkania obejrzeli prezentację multimedialną o historii i działalności
kulturalno-oświatowej i edukacyjnej Krośnieńskiej Biblioteki zatytułowaną „Siedemdziesięciolatka w świetnej formie”,
przygotowaną przez Małgorzatę Jasiewicz,
Kierownika Oddziału dla Dzieci Krośnieńskiej Biblioteki.
W Saloniku Artystycznym Krośnieńskiej
Biblioteki prezentowana była wystawa
okolicznościowa dokumentująca działalność kulturalno-animacyjną Biblioteki. Na
wystawie pokazywane były też publikacje
Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej, w tym

wydawnictwa jubileuszowe prezentujące
siedemdziesięcioletnią historię placówki:
wydana w 2007 roku książka „Biblioteki
Publicznej w Krośnie 60 lat przed jutrem”
oraz publikacja, która ukazała się w tym
roku – „Krośnieńska Biblioteka Publiczna:
dekada zmian i rozwoju: 2007-2016”.
Joanna Łach

Nasz Powiat

POŻARY SADZY W KOMINIE
ZAGROŻENIE DLA CAŁEGO DOMU

W

I BIEG KOWALA W JEDLICZU

B

lisko 120 osób pobiegło i pomaszerowało ulicami Jedlicza, Żarnowca i Dobieszyna.
Uczestnicy biegu mieli do pokonania 10 km, kij-karze 5 km. Trasa
biegu była poprowadzona po 5 km
pętli dzięki czemu stanowiła dużą
atrakcję dla kibiców.
Pierwszy rekord trasy wyśrubował
na 00:35:37 Hubert Wierdak z Korczyny. Tuż za Hubertem z czasem 00:35:37
na mecie zameldował się Wojciech Pelczar. Ostatnie miejsce podium przypadło Robertowi Gleniowi z Jedlicza.
Nie długo po Panach na metę wbiegły
Panie. Pierwsza z czasem 00:45:55 była
Beata Jaślar z Beska, jako druga linie
mety przebiegła Anna Skóra z Jedlicza.
Brąz wywalczyła Marzena Moskal.
W marszu Nordic Walking pierwszy z czasem 00:28:56 uplasował się
Radosław Niepokój z Wrocanki, drugą pozycję wywalczył Robert Janocha
z Krosna. Trzeci na metę wkroczył
Marian Furman z Biecza. Wśród Pań
jako pierwsza triumfowała z czasem
00:33:36 Elżbieta Styś z Wrocanki. Druga była Agnieszka Pasieka z Ustrobnej,
trzecie miejsce podium wywalczyła
Halina Ćwiękała z Krosna. Uroczystej dekoracji zwycięzców dokonali:
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Starosta Krośnieński – Jan Juszczak,
Prezes Stowarzyszenia Kuźnia w Jedliczu – Jerzy Duda oraz Prezes MUKS
Jedlicze – Piotr Bril. Imprezę prowadził Wojciech Tomkiewicz Wiceprezes
Stowarzyszania Kuźnia w Jedliczu.
Bieg Kowala to coś więcej niż impreza sportowa. Organizatorzy przygotowali szereg dodatkowych atrakcji
tworząc niepowtarzalny klimat imprezy. Już w oczekiwaniu na start zawodnicy i kibice mieli okazję podziwiać
występ Zespołu Cygańskiego Romano
Jilo ze Stropkova. Sporą atrakcją było również pojawienia się jedlickich
motocyklistów ze Stowarzyszenia
Sherwood Riders. Grupa przejechała kolumną kilkunastu maszyn trasę
biegu dokonując jej symbolicznego
otwarcia. Po rozegranych zawodach
czas przy ognisku uprzyjemniał nam
zespół muzyczny VIVA z Jasła. Nie był
to jednak koniec atrakcji. Zaraz po tym
gdy słońce zaszło już całkiem za horyzont odbył się pokaz tańca z ogniem.
Fireshow zrobił spore wrażenie na
zgromadzonej publiczności, która
gromkimi oklaskami wynagrodziła
kunszt artystów.
Portal Jedlicze.org

okresach zimowych kiedy temperatura
na zewnątrz spada poniżej zera, aby
utrzymać ciepło w domach, urządzenia
ogrzewcze pracują na większych obrotach, nawet wtedy gdy nikt tych urządzeń nie dozoruje.
W tym właśnie czasie dochodzi do pożarów sadzy
w kominie, które stanowią zagrożenie dla całego
budynku. Najgroźniejsze pożary są gdy nikogo nie
ma w domu.
Sadza powstaje w wyniku niepełnego spalania stałego materiału palnego. W piecach grzewczych nie wolno spalać tzw. resztek, śmieci i odpadów komunalnych,
które powinny być oddawane na wysypisko śmieci.
Jako materiały chemicznie bardzo złożone, w piecu spalą się tylko częściowo i wytworzą duże ilości cząstek
sadzy, która odłoży się w przewodach kominowych.
Zapaleniu się sadzy w kominie towarzyszy bardzo
głośny szum spowodowany trwającą gwałtowną reakcją spalania w przewodzie. Paląca się w wysokich
temperaturach sadza może spowodować nieszczelności
w przewodzie kominowym, którymi ogień lub wysoka
temperatura wyjdzie na zewnątrz, dokonując zapalenia
materiałów na poddaszu, czy w pomieszczeniach na
niższych kondygnacjach, przylegających bezpośrednio
lub pośrednio do komina.
W przypadku zaistnienia pożaru w kominie należy:
- wykonują połączenie na numer alarmowy 998 lub
112, wezwać Państwową Straż Pożarną, podając
szczegółowo co się dzieje i jak dojechać do danego
budynku,
- wygasić ogień w piecu, kominku,
- zamknąć dopływ powietrza do pieca od dołu i od
góry (z braku powietrza ogień z czasem wygaśnie),
- przez cały czas dozorować całą długość przewodu
kominowego od strony pomieszczeń,
- zabezpieczyć do ewentualnego użycia środki gaśnicze,
np. gaśnice, koc gaśniczy, podpięty wąż do instalacji
wodnej, wodę w pojemniku,
- udostępnić pomieszczenia i udzielić niezbędnych informacji przybyłym strażakom.
WAŻNE!
- NIE WOLNO wlewać wody do palącego się komina,
gdyż grozi to jego rozerwaniem.
- Po pożarze sadzy w kominie należy wezwać kominiarza aby dokonał wyczyszczenia przewodów i zwrócił
uwagę na ich stan techniczny. Należy pamiętać iż
przez nieszczelne przewody wędrują palące się cząstki
materiału palnego lub bardzo gorące gazy spalinowe,
w tym groźny, niewyczuwalny tlenek węgla (czad).
KM PSP Krosno

9

Nasz Powiat

NOWA DROGA W CHLEBNEJ

P

owiat Krośnieński wyremontował drogę powiatową nr 1951R
Chlebna – Łubno Szlacheckie.
W ramach prac wykonano m.in. nową
nawierzchnię na odcinku o długości
2130 m, ścięto i uzupełniono pobocza
oraz poprawiono odwodnienie. Zniszczona w 2011 roku w wyniku intensywnych opadów deszczu wymagała pilnej
odbudowy. Jest to ważny odcinek nie
tylko dla mieszkańców gminy Jedlicze, droga stanowi połączenie z gminą
Chorkówka i gminą Tarnowiec w powiecie jasielskim.
Oficjalny odbiór drogi z symbolicznym
przecięciem wstęgi odbył się 11 października br. w obecności starosty Jana Juszczaka,
dyrektora – urzędującego członka Zarządu Powiatu Aleksandra Mercika, radnego
powiatu Piotra Brila, sołtys Chlebnej Ewy
Okulskiej oraz prezesa RBDiM w Krośnie
Andrzeja Zygara i kierownika budowy Ryszarda Fica.

– Mieszkańcy długo czekali na zrealizowanie tej inwestycji. Kwestia remontu
drogi była od wielu lat poruszana przez
mieszkańców i panią sołtys – powiedział
starosta przypominając, że Powiat Krośnieński w ostatnich latach etapami realizował ważne zadania na terenie gminy
Jedlicze. – Rozpoczęliśmy dużą inwestycją
od drogi krajowej nr 28 poprzez ulicę Tokarskich i M. Konopnickiej, następnie dwa
mosty na Chlebiance i Jasiołce do granicy
w miejscowości Chlebna. Drugie zadanie

było w Żarnowcu od Borku poprzez Żarnowiec, aż do Zręcina. Kolejne zadanie
wykonaliśmy w Dobieszynie, od granicy
z Krosnem poprzez cały Dobieszyn, aż do
rynku w Jedliczu. Powiat trzymał się żelaznej zasady, w pierwszym rzędzie pozyskujemy środki zewnętrzne, a w ostateczności
wydatkujemy własne środki budżetowe. Od
dwóch lat intensywnie działaliśmy na rzecz
pozyskania środków na Chlebną. W tym
roku główny nacisk położyliśmy na środki
z MSWiA, a ta droga została wskazana na
pierwszym miejscu w wykazie. Udało się
pozyskać dofinansowanie i droga została wyremontowana – podkreślił starosta
dziękując tym wszystkim, dzięki którym
zadanie udało się zrealizować zarówno
Radzie Powiatu, współpracownikom jak
i wykonawcy.
W imieniu mieszkańców słowa podziękowania za długo oczekiwany remont drogi
na ręce starosty dla Rady i Zarządu Powiatu
przekazała sołtys Chlebnej Ewa Okulska.
Wartość inwestycji wyniosła ponad 631
736 zł z czego dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa to kwota 505 389 zł
pozostałe środki pochodzą z budżetu powiatu.
Wykonawcą prac był Rejon Budowy
Dróg i Mostów w Krośnie.

KAPLICZKA WE WRÓBLIKU KRÓLEWSKIM W NOWYM MIEJSCU

K

s. abp Adam Szal, metropolita przemyski dokonał poświęcenia odnowionej i przeniesionej w nowe miejsce
kapliczki z krzyżem we Wróbliku Królewskim.
Uroczystość odbyła się 27 września br. z udziałem władz samorządowych powiatu krośnieńskiego, radnych powiatu, przedstawicieli
gminy Rymanów, księży oraz kilkudziesięciu mieszkańców Wróblika
Królewskiego, Wróblika Szlacheckiego i młodzieży szkolnej.
– Powiat Krośnieński kierując się wartościami osadzonymi i wypływającymi z wiary katolickiej i tradycji polskiej pragnie godnie
i doniośle uczcić i uświęcić to nowe miejsce w lokalizacji krzyża
– powiedział starosta Jan Juszczak rozpoczynając uroczystość i witając przybyłych gości. Przekazał słowa podziękowania pod dresem
abp Adama Szala za przyjęcie zaproszenia na tę ważną dla wspólnoty ludzi wierzących uroczystość oraz dla tych wszystkich, którzy
wspierali powiat w tych działaniach. Szczególne podziękowania
skierował do państwa Krystyny i Stanisława Proroków za życzliwość
i przekazanie działki na potrzeby kapliczki.
Ks. abp Adam Szal zwracając się do zebranych mówił o krzyżu,
jego znaczeniu w naszym życiu – Chciałbym życzyć mieszkańcom
tej parafii i tym wszystkim, którzy będą przechodzić tą wyremontowaną drogą, żeby patrząc na ten krzyż pomyśleli o Chrystusie, o tej
drodze na którą nas zaprasza. Aby ten znak krzyża był wpisany
w nasze życie i żebyśmy mieli świadomość, że on nie kończy, ale
prowadzi do zwycięstwa. Chciałbym prosić, aby owocem tego spo10
tkania było, żeby znak krzyża który czynimy na sobie, był czyniony

z namaszczeniem, powoli z uwagą. Z taką świadomością, że wyznaję
wiarę w Chrystusa, który na tym krzyżu umarł za mnie.
Po odmówieniu wspólnej modlitwy ks. abp A. Szal dokonał aktu
poświęcenia.
Kapliczka została odrestaurowana i przesunięta w nowe bezpieczniejsze i bardziej dostępne miejsce w ramach prowadzonej poprzez
powiat inwestycji związanej z przebudową dróg Krosno – Targowiska – Wróblik Szlachecki oraz Wróblik Królewski – Ladzin. Teren
wokół kapliczki został ogrodzony, wyłożony kostką i obsadzony
zielenią. W nocy obiekt jest podświetlony. Zamontowano również
ławeczki.
Inwestycja związana z przebudową dróg jest kontynuowana,
prace zgodnie z planem potrwają do końca października br.

Nasz Powiat

INWESTYCJE DROGOWE W GMINIE IWONICZ-ZDRÓJ

M

ieszkańcy gminy Iwonicz-Zdrój
mają powody do zadowolenia,
bowiem zakończyła się przebudowa dróg powiatowych nr 2002R Iwonicz Wieś – Iwonicz-Zdrój i nr 1976R
Krosno – Rogi – Iwonicz w miejscowościach Iwonicz-Zdrój i Iwonicz.
– Dzisiaj wielki dzień zarówno dla Zarządu Powiatu, samorządu gminy Iwonicz-Zdrój
i społeczności lokalnej. Bo z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016 – 2019 powiat krośnieński zrealizował ważne i długo oczekiwane zadanie. Ważne dla powiatowego ciągu
komunikacyjnego, mieszkańców gminy, ale
też dla kuracjuszy i turystów, którzy tak licznie przyjeżdżają do pięknego Iwonicza Zdroju
– powiedział starosta Jan Juszczak, przypominając, że powiat złożył do Programu wniosek na przebudowę dwóch odcinków dróg
otrzymując dofinansowanie w wysokości
prawie 2,5 mln zł. – Koszt wykonania robót
wyniósł w sumie ponad 5 300 tys. zł, w tym
roboty podstawowe i dodatkowe, i znalazł
się na pierwszym miejscu listy rankingowej.
To pokazuje, że nasz projekt był zasadny

i uwzględniał potrzebę przebudowy tej drogi. Zwracając się do obecnego na spotkaniu
wicewojewody podkarpackiego Piotra Pilcha
serdecznie podziękował za środki przyznane
na realizację tego ważnego zadania. Słowa
podziękowania przekazał także dla dyrektor
Wydziału Infrastruktury PUW w Rzeszowie
Kamili Pilch za dobrą współpracę i merytoryczne podejście do kwestii związanych
z tym zadaniem.
Kolejnym ważnym partnerem w przedsięwzięciu jest samorząd gminy Iwonicz
-Zdrój – Bardzo dziękuję burmistrzowi
Witoldowi Kocajowi za otwartość i poparcie czynami deklarowanej woli współpracy.
Udział finansowy, który wynosił 1,5 mln zł
był znaczący, ale liczy się także otwartość
w tym wszystkim co podejmowaliśmy przy
realizacji zadania. Współpraca, wsparcie rządu, wsparcie drugiego samorządu
i współdziałanie przynosi efekty i trudno
nie zauważyć owoców tej pracy – przyznał
starosta dziękując także radnym powiatu:
Dorocie Tomasiewicz, Stanisławowi Kenarowi i Józefowi Turkowi, obecnym podczas
odbioru, którzy zabiegali o remont tych od-

cinków dróg oraz wykonawcy, którym był
Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie
za sprawne przeprowadzenie inwestycji.
Droga powiatowa nr 2002R Iwonicz –
Iwonicz-Zdrój została przebudowana na
całej długości, łącznie 5184 mb. W ramach
zadania wykonano: wzmocnienie nawierzchni, przebudowę istniejącego chodnika, przebudowę sześciu przystanków
autobusowych, przebudowę skrzyżowania
z drogą gminną, budowę trzech oznakowani aktywnych na przejściach dla pieszych.
Droga powiatowa nr 1976R Krosno – Rogi
– Iwonicz została przebudowana na odcinku 920 mb. Początkowo nie była uwzględniona w projekcie. Jednak zdewastowana po zimie została ujęta w zadaniach dodatkowych.
W ramach inwestycji wykonano całkowitą
wymianę konstrukcji nawierzchni, przebudowano chodnik na długości 739 mb, wybudowano nowy chodnik na długości 1319 mb,
przebudowano skrzyżowanie z drogą gminną w formie ronda, zamontowano inteligentne oświetlenie oraz wybudowano przejścia
dla pieszych z azylem.
Ewa Bukowiecka

POWSTANIE ODCINEK DROGI S19 Z BABICY DO BARWINKA

O

dcinek drogi ekspresowej S19
z Babicy do Barwinka został
wpisany na listę podstawowych przedsięwzięć w Kontrakcie Terytorialnym. Kontrakt terytorialny
to rodzaj umowy między rządem a samorządem, który wskazuje inwestycje
do realizacji w regionie, mające strategiczny charakter dla całego kraju.
Dokument podpisano 16 października
br. w Rzeszowie podczas konferencji „Te-

6 (60) X/XI 2017

raźniejszość i przyszłość zrównoważonego
układu komunikacyjnego Podkarpacia”
z udziałem przedstawicieli rządu, europosła, parlamentarzystów, marszałka województwa podkarpackiego, wojewody podkarpackiego, samorządowców.
Droga z Babicy do Barwinka znalazła się
na liście podstawowej. S19 jest częścią europejskiego szlaku Via Carpathia z Kłajpedy
przez Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię
i Bułgarię, aż do Grecji.

Podczas konferencji zostały podpisane
także listy intencyjne z przedstawicielami
samorządów w związku z planowanymi inwestycjami drogowymi w województwie.
W imieniu samorządu powiatu krośnieńskiego list podpisał starosta Jan Juszczak,
w kwestii budowy nowej drogi dwujezdniowej na odcinku Miejsce Piastowe – Sanok o parametrach drogi klasy GP (droga
główna ruchu przyśpieszonego).
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TRANSPLANTACJA SZANSĄ NA NOWE ŻYCIE

Ż

ycie z Życia” Przeszczep Podkarpacie 2017 to tytuł konferencji,
której głównym celem jest szerzenie świadomości społecznej dla darowania narządów do przeszczepu oraz
promowanie tej szczytnej idei.
Konferencja jest imprezą cykliczną organizowaną od 2003 roku z inicjatywy pacjentów po transplantacji narządów. Organizatorami tegorocznej edycji byli Polskie
Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji
w Iwoniczu – Zdroju oraz Okręgowa Izba
Pielęgniarek i Położnych z Krosna. Honorowy patronat objęli Prezydent Miasta Krosna i Starosta Krośnieński.
Konferencja odbyła się 5 października
br. w RCKP w Krośnie z udziałem przedstawicieli samorządów, pracowników służby zdrowia, nauczycieli oraz młodzieży.
Spotkanie rozpoczęto wspomnieniem śp.
Edwarda Nowaka, byłego przewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego, który
od 2003 r. aktywnie i z pełnym zaangażowaniem promował i wspierał polską transplantację na Podkarpaciu.
O tym jak wygląda przeszczepianie narządów w Polsce i jakie są perspektywy
rozwoju mówił prof. dr hab. n.med. Andrzej Chmura z Kliniki Chirurgii Ogólnej
i Transplantacyjnej WUM i Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie. – Polska na
mapie Europy wypada bardzo słabo jeśli
chodzi o przeszczepianie narządów. Również województwo podkarpackie należy do
ostatnich z wynikiem 1,9%. Prof. Andrzej
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Chmura omówił także prawne aspekty
związane z przeszczepianiem narządów.
W Polsce obowiązuje tzw. zgoda domniemana jeśli chodzi o pobranie narządów od
zmarłych. – To oznacza, że jeśli ktoś nie
zrobił zastrzeżenia w Centralnym Rejestrze
Sprzeciwów za życia, to przyjmuje się, że
nie ma nic przeciwko pobraniu narządów.
Niestety często rodziny odwołują się do pkt.
3 ustawy transplantacyjnej, która mówi, że
jeśli znajdzie się dwóch świadków którzy
potwierdzą, że jednak ta osoba nie chciała
oddać swoich narządów, wówczas musimy
odstąpić od pobrania. To się zdarza w około
10-15 % wszystkich sytuacji kiedy chcemy
pobrać narządy.
O tym kto może zostać dawcą krwi, co
nas dyskwalifikuje na stałe lub czasowo
z możliwością jej oddania, jakie procedury
obowiązują przed oddaniem krwi i po oraz
czy warto być krwiodawcą opowiedziała
Ewa Zawilińska, dyrektor Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Rzeszowie. – Nie ma możliwości leczenia metodami transplantacyjnymi jeśli nie
byłaby zabezpieczona krew. Mimo, że od
wielu lat trwają prace nad przygotowaniem
sztucznego preparatu, który przejąłby rolę
krwi, nie udało się go wyprodukować. Jak
do tej pory tylko człowiek, może pomóc drugiemu człowiekowi. Krosno jest wiodącym
ośrodkiem w województwie, gdzie dziennie
zgłasza się blisko 40 osób.
Jakie jest stanowisko kościoła katolickiego w sprawie przeszczepiania narządów

i szpiku kostnego omówił ks. dr Andrzej
Chmura. Oddawanie narządów czy szpiku
nie jest sprzeczne z nauką kościoła, jest to
autentyczny dar miłości.
Kto może zostać dawcą narządów przedstawiła dr Marta Jezierska ze szpitala św.
Rafała w Krakowie. Sprzeciw oddaniu narządów można zgłosić za życia w Centralnym Rejestrze Sprzeciwu, można zostawić
pisemne oświadczenie w przypadku chęci oddania organów w domu lub zrobić
oświadczenie ustne. Wprawdzie oświadczenia woli nie mają mocy prawnej jednak
są bardzo ważną informacją dla naszych
bliskich. Lista osób oczekujących na przeszczep z września br. to 4699. Jak widać istnieje większe prawdopodobieństwo, że my
sami będziemy potrzebować przeszczepu,
niż zostaniemy dawcami.
Natomiast o tym dlaczego wykonujemy
przeszczepy szpiku kostnego zreferowała
dr n.med. Dorota Hawrylecka z Oddziału
Hematologii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie. – Przeszczepy szpiku są w tej chwili uznaną metodą
leczniczą. W Europie wykonuje się rocznie
ponad 42 tys. przeszczepień u 37 tys. pacjentów. Istnieje ponad 600 ośrodków wykonujących takie procedury.
Podsumowując spotkanie nasuwa się
wniosek, że wiedza społeczeństwa na temat
przeszczepiania narządów jest nadal niewystarczająca, dlatego należy prowadzić stałą
kampanię edukacyjną informującą o potrzebach i efektach przeszczepiania, ale to

Nasz Powiat
Towarzystwo Sportowe PRO- FAMILIA, Starostwo Powiatowe w Krośnie, Gmina Wojaszówka zapraszają sympatyków piłki siatkowej,
drużyny grające w ligach, drużyny amatorskie z powiatu krośnieńskiego, jasielskiego, Gminy Jasło, Jedlicze, Wojaszówki na XVIII
Międzynarodowy Rodzinny Turniej Niepodległości w Piłce Siatkowej PRO FAMILIA – CUP 2017

PRO FAMILIA – CUP 2017
Miejsce i czas:
-	godz. 14.00 – 16.00 – mecze półfinałowe
Możliwość przyznania nagrody indywiUstrobna – powiat krośnieński, gmina Woi finały
dualnej dla najstarszego i najmłodszego
jaszówka.
-	godz. 16.00 – 17.00 – zakończenie turnieju
zawodnika.
Jedlicze – powiat krośnieński, gmina Jei wręczenie nagród dla czterech najlep- Wszystkie drużyny otrzymują dyplomy: za
dlicze.
szych drużyn.
miejsca i udział.
Niepla – powiat jasielski – gmina Jasło
– 26.11.2017
Nagrody:
Sponsorzy:
1.	miejsce – nagrody indywidualne dla ORLEN Południe S.A. RBDiM Krosno,
Harmonogram:
każego zawodnika drużyny – zestaw ZPRE JEDLICZE, Inwentech Group, CELL
-	zapisy drużyn do turnieju prosimy zgłanagród, grawerowany ręcznie puchar – FAST Krosno, Inwest Profil Bajdy,Luks
szać najpóźniej do 10. 11. 2017
szklany, dyplom
Granit – Ustrobna, Drogoń – Frysztak,
-	nie przewidujemy możliwości zapisów 2.	miejsce – piłka siatkowa Mikasa, grawe- Krosoft Krosno, PRiD Krosno, Delikatesy
w dniu zawodów, wyjątek stanowić będą
rowany ręcznie puchar szklany, dyplom Groszek, JAFAR Przysieki, F.P.U Połoniny
drużyny zagraniczne.
3.	miejsce – piłka siatkowa Mikasa, grawe- Iwoniczanka S.A., Zakład meblowy – Me-	drużyny zagraniczne przyjazd w dniu
rowany ręcznie puchar szklany, dyplom
blorex Przybówka, Piekarnia Żaneta Bajdy.
25.11.2017 do godz. 20.00 – zakwaterowa- 4.	miejsce – piłka siatkowa, grawerowany
nie, koszty noclegów pokrywa organizator
ręcznie puchar szklany, dyplomy
Fundatorzy nagród:
turnieju.
PGNiG Sanok, Krosno Glass Sp. z o.o., Huta
Nagrody otrzymują cztery najlepsze dru- Szkła w Jaśle, Nowy Styl Group, Sklepy ZieProgram zawodów:
żyny w kategorii zawodowej i amatorskiej lony Koszyk, Oberża Krosno
-	godz. 8.00 – 9.00 – sprawdzanie zgłoszeń, Pozostałe drużyny które nie zakwalifikowydanie napojów, kart żywieniowych wały się do półfinałów otrzymują nagrody Zapisy:
(obiad), opłaty wpisowego, losowanie
pocieszenia:
Zapisy przyjmuje Jerzy Kaleta pod numew grup.
grawerowane ręcznie puchary szklane.
rem kom. 511 496 054 lub poprzez e-mail:
-	godz. 9.00 – 9.30 – otwarcie turnieju, wy- Nagrody otrzymają również: najlepszy za- jerzy.kaleta@pro-familia.net (w treści prostąpienia gości
wodnik turnieju turnieju zarówno w kate- simy podać: NAZWA DRUŻYNY – KATE-	godz. 9.30 – 13.00 – gry eliminacyjne
gorii zawodowej
GORIA), informacje o turnieju na: www.
w grupach.
i amatorskiej – fotel do komputera ufun- pro-familia.net.
-	godz. 13.00 – 14.00 – obiad dla wszystkich dowany przez Nowy Styl Group.
Jerzy Kaleta
uczestników

W ZS W IWONICZU GRAŁY „SZÓSTKI”
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W dniu 6 października 2017 roku w ramach
promocji Zespołu Szkół w Iwoniczu odbył
się turniej „szóstek” piłkarskich dla gimnazjalistów. Zaproszenie przyjęło sześć reprezentacji okolicznych szkół gimnazjalnych,
które rywalizowały najpierw w grupach,
a następnie o poszczególne miejsca. W grupie A znalazły się drużyny z Lubatówki,
Lubatowej oraz Rogów. Natomiast w grupie
B rywalizowały zespoły z Długiego, Iwonicza Zdroju oraz Iwonicza. Zdecydowanie
najlepsze w swoich grupach okazały się
zespoły z Lubatówki oraz Długiego i to
one spotkały się w finale. Turniej wygrało
(60)
X/XI 2017z Lubatówki, które po zaciętym
Gimnazjum
meczu pokonało Gimnazjum z Długiego 4:3.

W meczu o III miejsce Gimnazjum Iwonicz zwyciężyło Gimnazjum z Lubatowej
2:0. Piąte miejsce w turnieju przypadło
gimnazjum w Rogach, a szóste Gimnazjum
z Iwonicza Zdroju.
Oprócz rywalizacji sportowej zawodnicy mieli okazje zapoznać się z bazą dydaktyczną oraz ofertą edukacyjną szkoły na rok
szkolny 2018/2019.
Na zakończenie turnieju pamiątkowe
dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe
ufundowane przez Starostwo Powiatowe
w Krośnie wręczyła Pani Naczelnik Wydziału Oświaty Teresa Kuźniar oraz Pan Dyrektor Zespołu Szkół w Iwoniczu Leszek Zajdel.
Dyrektor podziękował drużynom za przyjęcie zaproszenia i udział w turnieju. Wyraził
także nadzieję, że w ramach dalszego etapu

kształcenia wielu z grających w turnieju
wybierze ofertę Zespół Szkół w Iwoniczu.
Wyniki rywalizacji:
Grupa A
• Lubatówka – Lubatowa 3:0
• Lubatówka – Rogi 5:2
• Lubatowa – Rogi 5:2
Grupa B
• Długie – Iwonicz-Zdrój 5:1
• Długie – Iwonicz 3:1
• Iwonicz – Iwonicz-Zdrój 2:7
Finał: Lubatówka – Długie 4:3
Mecz o III miejsce: Lubatowa – Iwonicz 0:2
Mecz o V miejsce: Rogi – Iwonicz-Zdrój 3:0
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oprac. Jolanta Przybyła

KALENDARZ IMPREZ LISTOPAD – GRUDZIEŃ
Kultura

Sport

Listopad

Listopad

6 XI -	X Powiatowy Konkurs Polskiej Pieśni Patriotycznej w Chorkówce

10 XI - Koncert Pieśni Patriotycznej w Krościenku Wyżnym
11 XI -	Powiatowe Obchody Święta Niepodległości w Krościenku Wyżnym
11 XI -	Gminne Obchody Dnia Niepodległości w Miejscu Piastowym
11 XI -	Uroczystości Gminne z okazji Święta Niepodległości w Wojaszówce
11 XI -	Gminne Uroczystości Święta 11 Listopada w Iwoniczu-Zdroju
12 XI -	Obchody Święta Niepodległości w Rymanowie

5 XI -	III Widacki Bieg Niepodległości w Widaczu
11 XI -	X Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Niepodległości w Jedliczu
12 XI -	Otwarty Turniej Piłki Siatkowej z okazji Święta Niepodległości o Puchar Dyrektora MOSiR w Dukli
18 XI -	VI Gminny Turniej Badmintona w Miejscu Piastowym

12 XI -	Gminne Obchody Święta Niepodległości w Bóbrce

23 XI -	VII Gminna Liga Szachowa o Puchar Burmistrza Dukli – edycja
jesienna w Dukli

15 XI -	MINI-ART – XXV Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych
w Miejscu Piastowym

26 XI -	VI Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Jednostek OSP w Głowience

18 XI -	XI Powiatowy Przegląd Piosenki Obcojęzycznej Dukla 2017 w Dukli

XI -	XVIII Międzynarodowy Rodzinny Turniej Niepodległości w Piłce Siatkowej w Wojaszówce

19 XI -	Koncert Charytatywny w Krościenku Wyżnym

XI -	Otwarte Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym w Kopytowej

26 XI -	Andrzejki w Jedliczu

XI -	Halowy Turniej Piłki Siatkowej Oldbojów w Krościenku Wyżnym

26 XI -	Gminna Zabawa Andrzejkowa w Jaśliskach

XI -	Zawody w podnoszeniu Ciężarów w Sieniawie

XI -	Organizacja Obchodów Święta Niepodległości w Korczynie
XI -	X Międzynarodowy Festiwal im. Księcia Michała Kleofasa Ogińskiego
w Iwoniczu-Zdroju

UWAGA Organizatorzy imprez zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu bądź odwołania imprezy z przyczyn niezależnych

3-4 XI -	XII Memoriał im. Bogusława Dziury w Strzelectwie Sportowym
w Jedliczu

XI -	Biesiada Andrzejkowa Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Wojaszówka
XI -	Wieczór Andrzejkowy w Chorkówce
XI -	„Polskie Zaduszki – Rymanowskie Zadumania” w Rymanowie Zdroju
XI -	Konkurs Poezji Religijnej w Rymanowie

XI -	Jesienny Turniej Szkół Podstawowych w Piłce Nożnej w Sieniawie

Grudzień

2 XII -	Gminny Turniej Tenisa Stołowego Jednostek OSP w Długiem
8 XII -	VII Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt w Rogach
9 XII -	Otwarty Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Gminy Jedlicze
2017

XI -	Zaduszki Poetyckie w Jedliczu

16 XII -	VII Zakładowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Gminy
Jedlicze

XI -	Wystawa „W 150. Rocznicę Urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego”
w Dukli

28 XII -	Międzynarodowy Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Sławomira
Peszki w Jedliczu

Grudzień

3 XII -	Gminne Mikołajki w Posadzie Jaśliskiej
4 XII -	Spotkanie z Mikołajem w Chorkówce

6-17XII -	XIX Konkurs Kolęd i Pastorałek w Miejscu Piastowym
7 XII -	XI Gminny Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę i Stroik Świąteczny
w Dukli
10 XII -	Jarmark Bożonarodzeniowy „Poczuj magiczny smak Świąt”. Akcja
„Podziel się miłością” na rzecz dzieci najbardziej potrzebujących
pomocy z Gminy Dukla
16 XII -	Spotkanie Wigilijne w Gminie Chorkówka
17 XII -	Plenerowa Wieczerza Wigilijna w Rymanowie Zdroju
17 XII -	Koncert Bożonarodzeniowy w Dukli
17 XII -	XI Kiermasz Bożonarodzeniowy w Iwoniczu Zdroju
28 XII -	Opłatek dla Młodzieży w Krościenku Wyżnym
28 XII -	Koncert Międzyświąteczny w Iwoniczu-Zdroju
31 XII -	Sylwester Plenerowy w Iwoniczu-Zdroju
XII -	Gminny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych w Komborni

XII -	Powiatowy Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego w Krościenku
Wyżnym
XII -	II Turniej Szachowy Jednostek OSP o Puchar Burmistrza Gminy
Rymanów w Sieniawie
XII -	Mikołajkowy Turniej Szachowy w Iwoniczu – Zdroju

Edukacja Zdrowotna
Listopad

XI -	Szkolenie dla nauczycieli w zakresie kompetencji wychowawczych.
Profilaktyka. Miejsce szkolenia Krosno.

Turystyka
Listopad

24 XI -	XIV Rajd Andrzejkowy w Besku i Mymoniu

Grudzień

XII -	Zimowy Spacer – Ubieraj z Nami Zdrojowego Iglaka w Rymanowie

XII -	Spotkanie Opłatkowe dla Osób Starszych i Seniorów w Korczynie
XII -	Warsztaty Bożonarodzeniowe w Żarnowcu
XII -	„Gminno-Szkolny konkurs Plastyczny „Twój Dobry Anioł” w Odrzykoniu
XII -	Gminny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych, Konkurs Plastyki
Dzieci i Młodzieży w Chorkówce
XII -	Gminny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych na terenie gminy
Wojaszówka
XII -	„Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży „Śladami Aleksandra Fredry”
w Odrzykoniu
XII -	Konkurs Kolęd i Pastorałek „Hej Kolęda, Kolęda…” w Rymanowie
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Nasz Powiat

ZIEMIA OJCZYSTA

P

od takim tytułem 10 listopada br.
odbędzie się otwarcie wystawy
w Muzeum Historycznym-Pałac
w Dukli na kanwie współpracy Powiatu Krośnieńskiego i Samorządu XVII
Dzielnicy Budapesztu. Wystawa swą
tematyką, jak również towarzyszącą jej
oprawą muzyczną o wydźwięku patriotycznym w wykonaniu Dawida Dudka,
wpisuje się w tegoroczne obchody Święta Niepodległości. Swoje prace zaprezentuje Erzsébet Páljános. Artystka
urodziła się w Budapeszcie w 1982 roku.
W 2003 roku ukończyła Szkołę Główną
Sztuk Pięknych w Óbudai, a w 2010 roku
Węgierską Akademię Sztuk Pięknych na
kierunku malarstwa i rysunku oraz na
wydziale nauczycielskim geometrię wykreślną. Profesorami Artystki byli: Árpád Szabados, Zsigmond Károlyi, Tibor
Kiss. Od 2011 roku pracuje w Gimnazjum
Zawodowym Sztuki Przemysłowej, jako
nauczyciel historii sztuki, geometrii
wykreślnej, a także rysunku i malarstwa.
Erzsébet Páljános ma na swoim koncie
wiele osiągnięć, prace Artystki były wielo-
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krotnie nagradzane w międzynarodowych
konkursach. Brała udział w kilkudziesięciu
wystawach zbiorowych, ma na koncie również kilka indywidualnych wystaw.
Artystka w swojej wypowiedzi artystycznej nawiązuje do ojczystych krajobrazów, do historii swojego kraju, porusza
także wątki historyczne, które łączą naród
węgierski i naród polski, np. udział Legionu
Polskiego w walce o wolność Węgier w latach 1848-1849.
Wielokrotnie pytano Malarkę, dlaczego
będąc kobietą maluje sceny batalistyczne?
Jak sama mówi: Na takie pytanie daję zazwyczaj nieco wyzywającą odpowiedź: Czy
umiłowanie i znajomość historii jest tylko
i wyłącznie domeną mężczyzn?
Erzsébet Páljános podczas badań drzewa genealogicznego odkryła swego przodka, porucznika o nazwisku Ferenc Páljános, który brał udział w walce o wolność
Węgier. Ten fakt sprawił, że zaczęła badać epokę, w której żył, ubiory, muzykę,
w tym marsze. Pojechała do Wiednia by
zwiedzić muzeum wojskowości. Czytała
listy żołnierzy, znalazła fragmenty książki
kucharskiej używanej przez wojskowych

kucharzy, nawet przymierzyła mundur
z tamtych czasów. Interesowały Artystkę
przeżycia związane z oczekiwaniem na
ich powrót do domu, badała też jaka silna
była ich tęsknota za ojczyzną. Na swoich
obrazach nie przedstawia żołnierzy w walce, ale jak odczuwają lęk, zimno, jak się
skradają w ciszy i czują gorące promienie
letniego słońca na mundurach. Historyczne pamiątki dostarczyły Artystce silnych
przeżyć, zainspirowały do powstania obrazów o tej tematyce. Wyznała też, że jej
zamiłowanie do historii zaczęło się tak
naprawdę już w wieku dziecięcym, kiedy miała 10 lat przeczytała książkę Gézy
Gárdonyi’ego, pt. Gwiazdy Egeru. Pamięta, że płakała czytając fragmenty opisujące poczynania Turków zajmujących jej
ojczyznę. Nie może sobie wyobrazić życia
poza granicami Węgier.
Na co dzień jednak nie żyje przeszłością.
Planuje kolejne obrazy i codzienne życie,
patrzy w przyszłość. Przekazuje dzieciom
wiedzę o sztuce minionych epok, aby mogły
kiedyś stworzyć własną, ale również szacunek do historii swojej ojczyzny.
Aleksandra Żółkoś
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61 ROCZNICA REWOLUCJI WĘGIERSKIEJ

N

a zaproszenie władz XVII
dzielnicy Budapesztu
w stolicy Węgier gościła
delegacja Powiatu Krośnieńskieg o na czele z przewodniczącym
Rady Powiatu Kazimierzem Gładyszem i starostą Janem Juszczakiem.
Okazją do wizyty w partnerskiej
dzielnicy były obchody 61. Rocznicy Rewolucji Węgierskiej 1956 r.
Uroczystości rozpoczęły się otwarciem
wystawy Edvarda Primożica, artysty fotografa z Lovran na Chorwacji, miasta które
jest również partnerem XVII dzielnicy Budapesztu.
Dzień później, 23 października delegacja polska wzięła udział w uroczystościach
patriotycznych pod pomnikiem Rewolucji
Węgierskiej, gdzie złożyła wieniec oddając
cześć bohaterom 1956 roku. Druga część ob-

chodów – uroczysty program artystyczny,
odbyła się w Domu Kultury. Zaproszeni
goście wysłuchali rysu historycznego na
temat wybuchu rewolucji, wręczono także
podziękowania dla osób szczególnie zasłużonych dla dzielnicy oraz pośmiertnie ty-

tuł honorowego obywatela lokalnej pisarce
i poetce. Spotkanie z partnerem było okazją
do nakreślenia planów współpracy na rok
następny. Program zakończył występ kwartetu smyczkowego, który cieszy się dużą
sławą na Węgrzech i zagranicą.

XVIII KROŚNIEŃSKI
KONKURS LITERACKI
OGŁOSZONY!

J

uż po raz 18. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Krośnie i Krośnieńska Biblioteka
Publiczna zapraszają do udziału w Krośnieńskim
Konkursie Literackim.
W konkursie mogą brać udział uczniowie kl. VII szkoły podstawowej, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
z terenu Polski południowo-wschodniej. Do 27 listopada br.
na adres KBP /ul. Wojska Polskiego 41/ można nadsyłać
zarówno prozę jaki i wiersze, które nie były dotąd publikowane w wydawnictwach drukowanych, ani w Internecie.
Prace powinny być podpisane pseudonimem, a informacje
o autorze utworu powinny znaleźć się w załączonej kopercie
podpisanej tym samym pseudonimem.
Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w Czytelni
Głównej KBP w dniu 19 grudnia. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: http://kbp.krosno.pl/images/stories/
aktualnosci/2017/2017-11-27-18kkl_reg.pdf
Konkurs jest realizowany przy wsparciu finansowym
Gminy Krosno pod honorowym patronatem Prezydenta
Miasta Krosna i Starosty Powiatu Krośnieńskiego.
Monika Machowicz
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