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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Mieszkańcom Powiatu Krośnieńskiego
składamy najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, wszelkiej pomyślności i spokoju.
Niech będą one radosne i pełne rodzinnego ciepła.
Niech przyniosą wytchnienie od codziennych zmagań i trosk.
Życzymy, by radość płynąca z Dobrej Nowiny
zwiastowanej pasterzom w Betlejem stała się otuchą
i umocnieniem na cały przyszły rok.
Kazimierz Gładysz

Jan Juszczak

Przewodniczący Rady Powiatu
Krośnieńskiego

Starosta Krośnieński

Nasz Powiat

Powiatowe Święto Niepodległości

M

sza św. w intencji ojczyzny
i poległych w walce o wolną
i suwerenną Polskę rozpoczęła powiatowe obchody Święta Niepodległości. W tym roku uroczystości
odbyły się w Krościenku Wyżnym. W kościele pw. Św. Marcina wiernych powitał ks. proboszcz Wiesław Kałamarz
– Stajemy dzisiaj przy ołtarzu Chrystusa i przy ołtarzu naszych dziejów,
by dziękować Bogu, by śpiewać to dziękczynne Te Deum za dar wolnej ojczyzny
za wszystkie łaski które spływają na
nią przez stawiennictwo św. Marcina
i świętych patronów Polski.
Homilię wygłosił ks. Wojciech Wiśniowski proboszcz z ZagorzycPo uroczystej eucharystii wszyscy uczestnicy prowadzeni
przez św. Marcina na koniu, orkiestrę dętą
OSP z Krościenka Wyżnego, poczty sztandarowe, druhów z OSP, harcerzy i zaproszonych gości przemaszerowali pod pomnik
Grunwaldu, aby oddać cześć poległym za
wolność ojczyzny i złożyć symboliczne
kwiaty. Po wspólnie odmówionej modlitwie
rys historyczny związany z dążeniem do
odzyskania niepodległości przedstawili gospodarz gminy Krościenko Wyżne, wójt Jan
Omachel i poseł RP Piotr Babinetz. W swoich
wystąpieniach przypomnieli ludzi i ich czyny, które doprowadziły do odzyskania przez
Polskę niepodległości. Wspominali pokolenia
Polaków, którym przyszło żyć pod zaborami.
Następnie wiązanki kwiatów pod pomnikiem złożyli m.in. poseł RP Piotr Babinetz, zastępca Przewodniczącego Komisji
Krajowej NSZZ Solidarność i Przewodniczący Regionu Podkarpacie Tadeusz Majchrowicz w asyście Lucjana Fejkla, radny

2

Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Dariusz Sobieraj, delegacja XVII dzielnicy
Budapesztu na czele z zastępcą burmistrza
Tivadarem Fosh, władze Powiatu Krośnieńskiego z Przewodniczącym Rady Powiatu
Kazimierzem Gładyszem i Starostą Janem
Juszczakiem, delegacja gminy Krościenko
Wyżne, radni, przedstawiciele służb mundurowych, OSP oraz nauczyciele i młodzież.
Druga część uroczystości, która odbyła
się w Sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym była prawdziwą patriotyczną
ucztą muzyczną. Jako pierwszy zaprezentował się Zespół Muzyczny SONG z Krościenka Wyżnego, który prowadzi Maciej Filar.
Jako kolejni wystąpili najmłodsi artyści,
dzieci z Przedszkola prowadzonego przez
Siostry Służebniczki NMP w Krościenku
Wyżnym oraz dzieci z Przedszkola Samorządowego w Krościenku Wyżnym.
Następnie zaproszeni goście mieli okazje wysłuchać laureatów XI Powiatowego
Konkursu Polskiej Pieśni Patriotycznej.
W koncercie wystąpili Marcelina Gerlach,
Wiktoria Cetera, Magdalena Rygiel, Alina
Duszczyńska, Bartłomiej Dębiec, Karolina Turek, Daria Samborowska, Katarzyna
Gierlicka, Katarzyna Such.
Obchody Święta Niepodległości to także
doskonały czas na uhonorowanie zwycięzców konkursu. Nagrody, dyplomy wręczali
przewodniczący rady Powiatu Kazimierz Gładysz, starosta Jan Juszczak, wicestarosta Adolf
Kasprzyk, wójt gminy Krościenko Wyżne Jan
Omachel oraz zastępca burmistrza XVII dzielnicy Budapesztu Tivadar Fosh.
Uroczystości zakończył występ harcerzy
z 8 Drużyny Starszoharcerskiej im. Szarych
Szeregów, której opiekunem jest Jan Omachel.

– Jak Polska długa i szeroka wszyscy
świętujemy dzisiaj niepodległość, odzyskanie
wolności i stworzenie nowej państwowości –
powiedział na zakończenie spotkania starosta
Jan Juszczak. Szanowni Państwo! Dobrze, że
tak licznie gromadzimy się podczas dzisiejszego święta. I tutaj w sali na koncercie i wcześniej na uroczystej Mszy świętej. To nadaje
powagi temu dniu. Bo po 123 latach, tyle pokoleń czekało, tyle pokoleń walczyło i Polska
powróciła na mapę Europy. Wiele pokoleń
marzyło i walczyło o niepodległą ojczyznę.
I dzięki Bogu my już świętujemy 99 rocznicę
wolnej, suwerennej Polski. Wincenty Witos
powiedział „że nie ma rzeczy ważniejszej
niż Polska”, a jaka ona będzie to od nas również zależy. I chciałbym żeby ona była silna,
piękna i dumna przede wszystkim ze swoich
obywateli, swojej historii, swoich zasług, bo
takie mamy. I nie mamy się czego wstydzić.
Wręcz odwrotnie. Mamy tyle powodów do dumy i chwalenia się, że można by było napisać
nową trylogię sienkiewiczowską. I bardzo się
cieszę, że tu w Krościenku jest kształtowany
patriotyzm już od najmłodszych, a młodzież
chętnie bierze udział w naszych konkursach
patriotycznych. To nas buduje.
Głos zabrał także radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Dariusz Sobieraj
– Piękny koncert podczas którego młodzież
uczyła nas patriotyzmu, a my dziś rano
uczyliśmy młodzież jak oddawać hołd tym
co byli przed nami. Chciałbym aby teraz,
w tym czasie Polacy mówili jednym głosem,
abyśmy się zjednoczyli, abyśmy nie dzielili
się na lepszych i gorszych. Aby nasza ojczyzna wszystkich nas obdzieliła każdego po
trochu i o nikim nie zapomniała.
Ewa Bukowiecka

Nasz Powiat

Śpiewali najpiękniejsze
pieśni patriotyczne

W

Jubileusz Samorządu Narodowości
Polskiej w XVII Dzielnicy Budapesztu

S

amorząd Narodowości Polskiej
w XVII dzielnicy Budapesztu
24 listopada obchodził jubileusz
15-lecia. Jubileusz ten uświetniło swoją
obecnością pięć wokalistek z powiatu
krośnieńskiego: Marcelina Gerlach
z Gimnazjum w Krościenku Wyżnym,
Karolina Turek ze Szkoły Podstawowej z Dobieszyna, Alina Duszczyńska
z Zespołu Szkół w Iwoniczu, Katarzyna
Gierlicka z Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie oraz Katarzyna Such
z Gimnazjum w Iwoniczu reprezentująca Studio Gama z Miejsca Piastowego.
Dziewczęta zostały wybrane przez delegację z Budapesztu, która uczestniczyła
w koncercie laureatów konkursu pieśni
patriotycznych organizowanego przez starostwo krośnieńskie 11 listopada w Krościenku Wyżnym.
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Podczas wieczoru jubileuszowego zebrani Polacy i Węgrzy wysłuchali pięć polskich
pieśni patriotycznych oraz pięć utworów
rozrywkowych. Od Powiatu Krośnieńskiego jubilaci otrzymali pięknego ANIOŁA
z życzeniami sukcesów w codziennych
działaniach oraz owocnej pracy na rzecz
rozwoju kontaktów z Ojczyzną. Życzenia
Samorządowi Narodowości Polskiej złożył
również Z-ca Burmistrza XVII dzielnicy
Budapesztu Pan Tivodor Fosh.
Spotkanie zakończyło się wspólnym
śpiewem polskich piosenek zainicjowane
przez nasze dziewczęta. Uczestnicy wieczoru jubileuszowego wyrażali słowa uznania
dla talentu solistek i serdecznie dziękowali
za piękny polski wieczór.
Grażyna Ostrowska

Gminnym Ośrodku Kultury
w Chorkówce odbył się XI
Powiatowy Konkurs Polskiej Pieśni Patriotycznej. Oficjalnego
otwarcia konkursu, którego celem jest
m.in. krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych, kształtowanie wrażliwości na piękno muzyki oraz
promocja lokalnych talentów, dokonał
wójt gminy Andrzej Koniecki w obecności nauczycieli, opiekunów i uczniów.
Na przesłuchania zgłosiło się prawie 70
wykonawców ze szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
z terenu powiatu krośnieńskiego. Każdy z uczestników przygotował jeden
utwór o tematyce patriotycznej.
Komisja konkursowa w składzie Mariola
Rybczak, Wiesław Wojnar i Ewa Bukowiecka oceniała dobór repertuaru, interpretację utworów, muzykalność i ogólny wyraz
artystyczny.
Wszyscy wykonawcy otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie.
Laureaci wystąpili 11 listopada podczas
koncertu patriotycznego organizowanego
w ramach obchodów Powiatowego Święta
Niepodległości w Krościenku Wyżnym.
Wyniki konkursu:
Kat. Szkoły podstawowe
I m. – Karolina Turek
II m. – Wiktoria Cetera
III m. – Magdalena Rygiel
Wyróżnienia: Weronika Filar, Eliza Rybak, Oliwia Garbacik, Oliwia Bobula,
Oliwia Szybka.
Kat. Gimnazja
I m. – Katarzyna Such
II m. – Marcelina Gerlach
III m. – Daria Samborowska
III m. – Bartłomiej Dębiec
Wyróżnienia: Milena Zając, Paulina Półchłopek, Marcelina Turek, Sylwia Widz,
Stanisław Stojak, Adam Gonet, Milena
Dziepak.
Kat. Szkoły ponadgimnazjalne
I m. Katarzyna Gierlicka
II m. Alina Duszczyńska
Wyróżnienia: Magdalena Pikuła, Dominika Murdzek, Ksena Dubis.
Ewa Bukowiecka
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Nasz Powiat

Świąteczne zakupy
a prawa konsumenta
C

zas oczekiwania na święta to
czas wzmożonej aktywności
sprzedawców, którzy liczą na
odpowiednio wysokie zyski. Zapewniając z końcem listopada świąteczny
wystrój, docierają do konsumentów,
którzy zaczynają z wyprzedzeniem myśleć o prezentach. Organizowane akcje
promocyjne oraz wyprzedaże mają zachęcić do podejmowania szybkich decyzji zakupowych, czego przykładem jest
tzw. Black Friday.
Oprócz niewątpliwych korzyści jakie
można uzyskać dokonując zakupów po
obniżonych lub promocyjnych cenach, istnieją także ryzyka, na które warto zwrócić
uwagę.
Jednym z nich jest niedopasowanie towaru do faktycznych potrzeb czy możliwości konsumenta. Bezrefleksyjne zakupy
prezentów, mogą powodować problemy
związane nie tylko z brakiem zadowolenia
obdarowanego członka rodziny ale także
w zakresie obciążeń finansowych. Nie zawsze zakupiony towar można zwrócić i wycofać się z zawartej umowy. Odstąpienie od
umowy bez podania przyczyny w terminie
do 14 dni, jest uprawnieniem konsumenta
wynikających z przepisów prawa jedynie
w przypadku umów zawieranych na odległość (zawieranych np. przez internet, telefon) lub poza lokalem przedsiębiorstwa
(zawieranych na tzw. pokazach lub w domu konsumenta). W innych przypadkach,
zwrot towaru czy wymiana rzeczy jest
zależna od dobrej woli sprzedawcy, często
uregulowanej w wewnętrznych regulaminach danego sklepu.
W czasie wyprzedaży i promocji warto
dokładnie sprawdzać stan i działanie danego produktu, ponieważ może okazać się, że
jest uszkodzony. Ujawnienie się wady po
dokonaniu zakupu, uprawnia konsumenta
do złożenia reklamacji (jeżeli obniżka ceny
danego towaru nie wynikała z jego wadli-
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wości). Sprzedawca jest bowiem odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady rzeczy do
dwóch lat od zakupu.
Okres okołoświąteczny, to czas w którym
sklepy kuszą znacznymi obniżkami cen, np.
„obniżka do 70%”. Nie oznacza to jednak,
że w rzeczywistości towar, który nas interesuje będzie kosztował o %70 mniej.
Obniżenie ceny może bowiem dotyczyć
jedynie wybranych towarów. Warto zatem
starannie sprawdzać oferty aby jeszcze
przed dokonaniem zapłaty ustalić jaką faktyczną korzyść cenową osiągniemy.
Różnego rodzaju doraźne stoiska, pojawiające się zwykle tuż przed świętami
oferują produkty, które mogą być niebezpieczne (np. lampki choinkowe czy sztuczne
ognie ). Aby uchronić się przed zakupami
towarów nieokreślonego pochodzenia a tym
samym przez nieprzewidzianymi skutkami
ich użycia, w tym także zdrowotnymi, warto sprawdzić czy posiadają oznaczenia
, warunkujące wprowadzenie ich do obrotu.
Istotne ryzyko w tym okresie stwarzają również liczne oferty kredytowe,
w szczególności tzw. chwilówki. Z tego
względu warto dokładnie zastanowić się
czy zobowiązanie kredytowe, które niesie
ze sobą często dotkliwe skutki finansowe,
jest adekwatne do potrzeb i możliwe do
spłaty. Przed podpisaniem umowy, należy
starannie czytać jej warunki, zwłaszcza te
wskazujące całkowity koszt kredytu, aby
upewnić się jakie dodatkowe koszty (odsetki, opłaty, prowizje, marże i koszty dodatkowe) trzeba będzie ponieść w związku
z umową o kredyt. Warto także pamiętać, że
konsument jest uprawniony w terminie 14
dni do odstąpienia od tego rodzaju umowy.
Czas świąteczny może być czasem radosnych i bezpiecznych zakupów, jeżeli mając
na uwadze powyższe ryzyka z ostrożnością
będziemy podejmować decyzje.
Oprac. Elżbieta Sługocka-Krupa
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Nasz Powiat

Szkolenia zorganizowane przez Powiatowy
Urząd Pracy w Krośnie w 2017 roku

K

ażdego roku Powiatowy Urząd
Pracy w Krośnie inicjuje i organizuje szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
Celem tych szkoleń jest podnoszenie
kwalifikacji zawodowych i umiejętności zwiększających szansę na podjęcie
lub utrzymanie pracy. W roku bieżącym
skierowano na szkolenia indywidualne
i grupowe łącznie 128 osób bezrobotnych
i poszukujących pracy.
W ramach środków Funduszu Pracy realizowano następujące szkolenia:
• „ Księgowo-kadrowa obsługa małych
firm”
• „Kierowca wózków jezdniowych”
• „Spawanie met. TIG – blach i rur spoinami pachwinowymi oraz blach spoinami
czołowymi”

• „ Operator koparko-ładowarek kl. III i koparek jednonaczyniowych kl. III”
• „Operator żurawi przenośnych HDS kat.
II Ż”
• „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych”
• „Kurs florystyczny z obsługą kas fiskalnych”.
Łącznie w szkoleniach grupowych realizowanych ze środków Funduszu Pracy
wzięło udział 66 osób.
W 2017 r. PUP Krosno realizował również szkolenia grupowe ze środków EFS
w ramach projektu „Aktywizacja osób
młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieński(III)” :
• „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie”

URZĄD PRACY
• „ Operator koparko-ładowarek kl. III i koparek jednonaczyniowych kl. III”
• „Spawanie met. TIG – blach i rur spoinami pachwinowymi oraz blach spoinami
czołowymi”.
Łącznie na szkolenia grupowe ze środków EFS skierowanych zostało 29 osób.
Oprócz szkoleń grupowych realizowano
również szkolenia w trybie indywidualnym
oraz w ramach bonu szkoleniowego. Szkolenia w trybie indywidualnym finansowane były ze środków FP i EFS. Łącznie tymi
formami pomocy objętych zostało 33 osoby
(17 osób – szkolenia indywidualne ze środków FP, 6 osób – szkolenia indywidualne ze
środków EFS, 10 osób – szkolenia w ramach
bonu szkoleniowego).

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Z

a prowadzenie akcji zimowej
w sezonie 2017/2018 na terenie
gmin: Chorkówka, Dukla, Iwonicz Zdrój, Miejsce Piastowe, Jaśliska,
Wojaszówka odpowiada Powiatowy
Zarząd Dróg w Krośnie.
Drogi powiatowe na terenie gmin Krościenko Wyżne, Korczyna, Jedlicze, Rymanów w 2017 roku i od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku będą utrzymywane na mocy
porozumienia z Powiatem Krośnieńskim
przez te Gminy.
Numery kontaktowe:
Korczyna – 13 43540 80 w. 107 w godz.
7.00-15.00
Krościenko Wyżne – 13 43151 90 w godz.
7.00-15.00 w pn. 8.00-1.600
Jedlicze – 13 44 84 712 w godz. 7.00-15.00
Rymanów – 13 43 550 06 w godz. 7.00-15.00
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
gmina Iwonicz – Zdrój przejęła na mocy
porozumienia z Powiatem Krośnieńskim
zimowe utrzymanie drogi powiatowej nr
2002 R Iwonicz – Iwonicz-Zdrój i nr 1976R
na długości od skrzyżowania z drogą 2002R
do Zespołu Szkół w Iwoniczu.
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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 43300 20 czynny całą dobę.
Zimowe Utrzymanie Dróg nadzorują:
1. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
w Krośnie; kontakt: telefony: bezpośredni
13 4375 797 w godz. 7.00-15.00; sekretariat
13 4375 796 w godz. 7.00-15.00

2. Kierownik Obwodu Drogowo-Mostowego Dukla, kontakt: 13 43300 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.
Ewa Bukowiecka
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Nasz Powiat

XV-lecie Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi
przy Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu

K

rwiodawstwo to określona postawa wobec drugiego człowieka, wobec życia. Nie oczekując
nagrody Honorowy Dawca Krwi śpieszy
z pomocą nieznanym chorym i ofiarom
wypadków, dla których krew jest często jedynym, niezbędnym i niezastąpionym lekiem. Za tę ofiarność chcemy
podziękować podczas dzisiejszej uroczystości nie tylko krwiodawcom z naszej
szkoły, ale wszystkim, którzy oddając
krew, dzielą się cząstką siebie – tymi
słowami Grażyna Twardzik wprowadziła obecnych w klimat uroczystego
spotkania, które odbyło się na hali
sportowej GOSiR w Jedliczu.
Obecnie Szkolny Klub Honorowych
Krwi liczy 28 krwiodawców – uczniów. Na-

uczycielami wspomagającymi działalność
klubu są Grażyna Twardzik i ks. Grzegorz
Rucyk, którzy również są krwiodawcami.
Do tej pory młodzi krwiodawcy z Jedlicza oddali ok. 250 litrów krwi.
Podczas uroczystości młodzież zaprezentowała występy artystyczne zwracające
uwagę na potrzebę oddawania krwi, która
jest darem życia dla innych.
W drugiej części wydarzenia zostały
przyznane odznaczenia i wyróżnienia dla
najbardziej zasłużonych krwiodawców.
Dyrektor szkoły Mariusz Kielar otrzymał
Odznakę Honorową PCK IV stopnia.
Odznaczony został również sztandar Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu
odznaką Polskiego Czerwonego Krzyża.

Odznaczenie zostało nadane w uznaniu
zasług na rzecz krwiodawstwa.
Następnym punktem programu było
wręczanie statuetek  dla najbardziej zasłużonych krwiodawców ze Szkolnych
Klubów Honorowych Dawców Krwi.
Odbyło się również podsumowanie Szkolnego Konkursu „Krew darem życia”. Nagrodę główną otrzymał Adrian Budnik (IV kl.
Technikum), wyróżnienie – Michał Jasiński
(I kl., szkoła branżowa) Po uroczystościach
goście zostali zaproszeni na poczęstunek,
podczas którego zgromadzeni wymieniali
się swoimi doświadczeniami związanymi
z krwiodawstwem.
Współorganizatorem XV-lecia Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi był
Oddział Rejonowy PCK w Krośnie, reprezentowany przez Mariana Wszołka.
ZS w Jedliczu

Pomagają czworonogom
23 listopada 2017 r. uczniowie Zespołu Szkół
przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania
OHP w Iwoniczu pod troskliwym okiem
wychowawców przekazali Ogólnopolskiemu Towarzystwu Opieki Nad Zwierzętami
250 kg karmy oraz dwie, samodzielnie wykonane, ocieplane budy. Uczniowie bardzo
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chętnie zaangażowali się w zbiórkę darów,
a dzięki współpracy z OTOZ przekonali
się jaką ważną częścią życia człowieka jest
wolontariat. Idea pomocy czworonożnym
przyjaciołom będzie nadal kontynuowana
przez naszych uczniów.
ZS przy OSiW OHP w Iwoniczu

Nasz Powiat

Dzień Europejski w Gastronomiku

W

europejską podróż po kulinarnych skarbach regionów Hiszpanii, Włoch
i Bułgarii zabrali zaproszonych gości,
uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół
Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju. A wszystko z okazji podsumowania III etapów projektu „Skarby
regionów Europy” w ramach Programu
PO WER.
Już po raz kolejny grupa uczniów reprezentujących różne zawody i klasy wraz
z opiekunami przebywała na stażach zawodowych w hotelach i restauracjach
w Hiszpanii, Włoszech i po raz pierwszy
w Bułgarii. Podczas praktyk uczniowie zdobywali nowe doświadczenia i kwalifikacje
zawodowe pod okiem fachowców. Ponadto
mieli okazję poznać kulturę innych państw

i regionalną kuchnię. Dodatkowym atutem
była nauka języka.
Podczas spotkania podsumowującego
projekt, w którym uczestniczyli m.in. podkarpacki wicekurator oświaty Stanisław
Fundakowski, przedstawiciele władz powiatu z przewodniczącym rady Kazimierzem Gładyszem i wicestarostą Adolfem
Kasprzykiem, radny powiatu Stanisław
Kenar, burmistrz gminy Iwonicz Zdrój
Witold Kocaj, pracodawcy z branży gastronomiczno – hotelarskiej oraz nauczyciele
i młodzież z ZSGH.
Dzięki prezentacjom, które przygotowali
uczniowie poświęconym historii, kulturze
i kuchni można było się poczuć jak w podróży po Europie. Koordynator projektu
Agnieszka Kasprzyk-Sowa podsumowała
główne założenia i cele projektu podkreślając, że staże to nie tylko wycieczki i zabawa,

ale przede wszystkim ciężka praca i nauka.
Z zainteresowaniem wysłuchano relacji
uczniów, którzy dzielili się swoimi wrażeniami z pobytu. Oczywiście w tej kulinarnej
podróży nie mogło zabraknąć prawdziwych
smaków regionalnych kuchni tych państw.
Do degustacji przygotowano najbardziej
charakterystyczne dania, przekąski i desery.
Wszystkie potrawy przygotowali uczniowie
iwonickiego gastronomika po kierunkiem
nauczycieli uczestniczących w projekcie:
Magdaleny Jacek, Aliny Basak, Katarzyny
Jurasz-Świerczek, Iwony Sikorowicz i Anny
Nycz.
W ramach projektu szkoła przygotowała
również dwa konkursy dla swoich uczniów:
konkurs flagowy i Quiz.
Podczas spotkania dyrektor szkoły Jan
Barsznica wręczył nagrody i dyplomy laureatom konkursów.
Wyniki:
Konkurs Flagowy:
I m. – Wiktoraia Krauz I TZB
II m. – Marlena Sobczak i Kacper Justkowski IV TŻ
III m. – Ewa Wilk I TZB i Beata Miś II TŻ
Quiz:
I m. – Angelika Boroń II THK
II m. – Marlena Sobczak IV TŻ
III m. – Karolina Pasterczyk I TZB
Ewa Bukowiecka

konkurs wiedzy o AIds

1

grudnia obchodzony jest Światowy Dzień Walki z AIDS. Z tej okazji
Starostwo Powiatowe w Krośnie
wspólnie ze Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Krośnie zorganizowali
konkurs dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu
krośnieńskiego. Celem konkursu jest
upowszechnianie wiedzy o wirusie
i chorobie HIV/AIDS, promowanie zdrowego stylu życia wolnego od zachowań ryzykownych oraz kształtowanie
właściwych postaw młodzieży w stosunku do ludzi chorych.
Finał konkursu odbył się w Zespole
Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu. Wzięło w nim udział
13 uczestników, którzy mieli za zadanie
rozwiązać test pisemny składający się z 25
pytań. Uczniowie poradzili sobie doskonale,
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wszyscy dobrze przygotowani reprezentowali wyrównany poziom wiedzy.
Laureaci konkursu otrzymali atrakcyjne
nagrody rzeczowe z rąk naczelnik Wydziału
Oświaty i Spraw Społecznych Teresy Kuźnar i dyrektor PSSE w Krośnie Ewy Szybienieckiej. Pozostali uczestnicy konkursu
również otrzymali upominki od organizatorów z przesłaniem, aby zdobytą wiedzę
przekazywali w swoich środowiskach.

Konkurs wpisuje się w przyjęty do realizacji przez Powiat Krośnieński Plan Edukacji Zdrowotnej „Życie mam tylko jedno”.
Wyniki konkursu:
I m. – Anna Klocek LO Jedlicze
II m. – Julia Wietecha LO Jedlicze
III m. – Gabriela Szczurek ZS Nr 2 w Dukli
Wyróżnienia: Jolanta Kostka ZS OSiW
OHP w Iwoniczu; Kacper Pasterczyk ZS
w Jedliczu.
Ewa Bukowiecka
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Nasz Powiat

Przebudowa dróg powiatowych w gminach Miejsce Piastowe i Rymanów

P

owiat Krośnieński zakończył
długo oczekiwaną przez mieszkańców i jedną z największych
inwestycji realizowanych w tym roku
na drogach powiatu. Zadanie polegało
na przebudowie dróg powiatowych nr
1974R Krosno – Targowiska – Wróblik
Szlachecki w miejscowościach Targowiska, Widacz, Wróblik Królewski
i Wróblik Szlachecki oraz nr 2008R
Wróblik Królewski – Ladzin w miejscowości Wróblik Królewski.
Zakres prac, który był prowadzony równolegle na obydwu drogach obejmował
między innymi: wzmocnienie konstrukcji nawierzchni wraz z poszerzeniem na
długości 4382 mb, budowę chodników na
odcinku 640 mb, remont mostów na rzece
Tabor i potoku Morwawa, budowę kanalizacji deszczowej, budowę wysp dzielących,
przebudowę skrzyżowania wraz z przesunięciem kapliczki, budowę konstrukcji oporowej, barier ochronnych oraz wykonanie
oznakowania.
Przebudowa drogi zakończyła się zgodnie z planem. Oficjalny odbiór z symbolicznym przecięciem wstęgi odbył się 20 listopada br. w obecności zaproszonych gości:
dyrektor Wydziału Infrastruktury PUW
w Rzeszowie Kamili Piech, władz powiatu ze starostą Janem Juszczakiem, radnych
powiatu na czele z przewodniczącym rady
Kazimierzem Gładyszem, przedstawicieli
władz gminy Miejsce Piastowe z wójtem
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Markiem Klarą i gminy Rymanów z burmistrzem Wojciechem Farbańcem. Obecni byli
także sołtysi, inspektor nadzoru, kierownik budowy, przedstawiciele wykonawcy
którym był Rejon Budowy Dróg i Mostów
w Krośnie oraz mieszkańcy.
– Cieszę się, że możemy się w tak licznym gronie spotkać przy tak ważnym wydarzeniu – powiedział starosta Jan Juszczak
podczas odbioru inwestycji. Jest to ważna
droga dla powiatu krośnieńskiego, gmin
Miejsce Piastowe i Rymanów, dla lokalnej
społeczności, a także tych którzy przemieszczają się tą drogą w kierunku Krosna
i Rzeszowa lub Rymanowa Zdroju i Sanoka.
Starosta przypomniał, że inwestycja mogła
być zrealizowana dzięki Programowi Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016 – 2019 oraz pomocy
finansowej gmin Miejsce Piastowe i Rymanów. – Całość zadania zamknęła się kwotą
prawie 5 mln zł, z czego blisko 2 mln 400 tys.
zł pochodzi z budżetu wojewody, i udział
finansowy gmin prawie 900 tys. zł przekazała gmina Miejsce Piastowe i ponad 700
tys. zł gmina Rymanów. Takiego znacznego
udziału samorządów gminnych w inwestycji
powiatowej jeszcze do tej pory nie było. Za
pomoc, rzetelną i partnerską relację dziękuję władzom gminy. Widzimy efekt dobrej
współpracy i dobrego wykorzystania środków. Bardzo się cieszę, że zaproszenie na
otwarcie drogi przyjęła dyrektor Kamila

Piech i naocznie może zobaczyć efekt realizacji projektu.
Słowa podziękowania za zaproszenie na
uroczystość na ręce starosty przekazała dyrektor Kamila Piech – jest to dla mnie duża
przyjemność uczestniczyć w takim ważnym
wydarzeniu. Składam gratulacje, licząc, że
kolejne inwestycje będą przez Powiat realizowane. Inwestycja pokazuje też dobrą
współpracę między samorządem i dobrą
współpracę z wojewodą. Liczę że za rok o tej
porze będą kolejne inwestycje realizowane
i oddawane.
Szczegółowe dane dotyczące przebiegu
inwestycji przedstawił dyrektor – urzędujący
członek Zarządu Powiatu Aleksander Mercik, podkreślając iż natężenie ruchu w tym
rejonie jest bardzo duże. Dyrektor przekazał
podziękowania na ręce wojewody w imieniu
Zarządu Powiatu i mieszkańców. Korzystając z obecności radnych powiatowych skierował słowa uznania – że w najważniejszym
momencie związanym z realizacją zadania
nie zwątpiliście i podjęliśmy wspólnie
jedynie słuszną decyzję za kontynuacją
inwestycji. Serdeczne podziękowania za
wyrozumiałość skierował także pod adresem
tych mieszkańców, którzy przez czas trwania
prac budowlanych byli zmuszeni korzystać
z objazdów, jak również sołtysów poszczególnych miejscowości, którzy zaangażowani
byli w rozwiązywanie bieżących problemów.
Ewa Bukowiecka

Nasz Powiat

Aptekarze w Starostwie
Droga Rymanów – Sieniawa
– Głębokie po remoncie

Z

akończył się remont odcinka drogi powiatowej nr 2111R
Rymanów – Sieniawa – Głębokie. Odbiór techniczny drogi odbył
się zgodnie z planem 7 listopada br.
w obecności wicestarosty Adolfa
Kasprzyka, urzędującego członka Zarządu Aleksandra Mercika, dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie
Marka Pepery, kierownika budowy Ryszarda Fica i przedstawicieli wykonawcy, którym był RBDiM w Krośnie.
Droga zniszczona podczas powodzi
w 2011 roku wymagała pilnej naprawy. Jest
to ważny odcinek drogi łączący powiat krośnieński z powiatem sanockim. Zakres prac
obejmował wykonanie nawierzchni drogi
na długości 1695 m, ścięcie i uzupełnienie
poboczy oraz oczyszczenie rowów odwadniających. Wartość inwestycji wyniosła
ponad 612 tys. zł. Zadanie finansowane ze
środków powodziowych z Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji
w wysokości 489 804 zł.

droga Budy Komborskie
Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej nr 2027R Wola Jasienicka – Budy Komborskie. W ramach prowadzonej przez Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie inwestycji
ułożono nową nawierzchnię bitumiczną na
długości 580 m. Zniszczona droga wymagała pilnej naprawy. Korzystają z niej zarówno mieszkańcy powiatu krośnieńskiego jak
i powiatu brzozowskiego. Wartość zadania
wyniosła 153 994 zł. Środki w całości pochodziły z budżetu powiatu.
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Z

inicjatywy prezes Podkarpackiej
Okręgowej Rady Aptekarskiej
dr Lucyny Samborskiej w Starostwie Powiatowym w Krośnie w dniu
14 grudnia br. odbyło się spotkanie
aptekarzy z terenu powiatu krośnieńskiego i miasta Krosna.
Celem spotkania było omówienie współpracy samorządu aptekarskiego z samorządem powiatowym oraz bieżących spraw.
Witając przybyłych gości prezes PORA
złożyła na ręce urzędującego członka Zarządu Powiatu Krośnieńskiego Aleksandra
Mercika serdeczne podziękowania dla Starosty Krośnieńskiego, Rady Powiatu i przewodniczących Komisji za dotychczasową
współpracę i umożliwienie zorganizowania
spotkania.
Kolejnym ważnym punktem był wybór Aptekarza Powiatowego, który będzie
łącznikiem między samorządem powiatowym a samorządem aptekarskim, jego
rolą będzie także informowanie Rady Aptekarskiej o wszelkich problemach z jakimi

zmagają się aptekarze w powiecie. Aptekarze w głosowaniu jawnym jednogłośnie
wybrali na tę funkcję mgr farmacji Halinę
Janas, prowadzącą aptekę w Głowience.
Uczestniczący w obradach z ramienia
Starostwa Powiatowego dyrektor Aleksander Mercik poruszył problem związany z ustawowym obowiązkiem jakim jest
wyznaczenie dyżuru pracy całodobowej
apteki na terenie powiatu, ponieważ do
tej pory nie wskazano żadnej apteki która
czynna byłaby całodobowo. Temat wywołał
burzliwą dyskusję. Obecni aptekarze przedstawili swoją sytuację ekonomiczno-prawną, podkreślając, że apteki to działalność
gospodarcza, a nie charytatywna i nie ma
w obecnym stanie możliwości wprowadzenia całodobowych dyżurów w ich aptekach.
Na zakończenie prezes Lucyna Samborska zobowiązała się przedstawić problem
zarówno Naczelnej Radzie Aptekarskiej
i Wojewodzie Podkarpackiemu.
Ewa Bukowiecka
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Nasz Powiat

Stabilizacja osuwiska w gminie Wojaszówka

P

owiat Krośnieński zakończył
prace przy stabilizacji osuwiska
w ciągu drogi powiatowej nr
1940R Przybówka – Rzepnik – Bratkówka w Pietruszej Woli.
Odbiór inwestycji odbył się 6 grudnia
br. w obecności dyrektora – urzędującego
członka Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
Aleksandra Mercika, członka Zarządu Powiatu Iwony Stefanik, prezesa firmy REMOST Józefa Sirego i kierownika budowy
Gracjana Rawskiego.
Osuwisko powstało na zboczu doliny potoku Merla w Pietruszej Woli. Rozpoczynało
się ponad drogą na skarpie i schodziło do dna
doliny potoku. Biegnąca przez jego obszar
droga powiatowa była zniszczona na odcinku około 70 m. Jezdnia drogi osunęła się do
dna doliny powodując przesunięcie koryta
potoku na całej szerokości osuwiska. Osuwisko zniszczyło też przepust drogowy zagrażając słupom linii energetycznej. Dopiero

stabilizacja całego osuwiska wraz z odbudową odcinka drogi pozwoliła na rozwiązanie
problemu. Powiat Krośnieński zrealizował
zadanie na podstawie pełnej dokumentacji
geologiczno – inżynierskiej i techniczno –
budowlanej. Koszt inwestycji oszacowano
na 1 896 517 zł, z czego dofinansowanie
z MSWiA wyniosło 1 517 213 zł.
Zakres planowanych robót obejmował
m.in.: roboty przygotowawcze (usunięcie
drzew i krzewów, prace rozbiórkowe), roboty drogowe i drenażowe (prace ziemne,
odwodnienie korpusu drogowego, wykonanie podbudowy, nawierzchni, roboty
wykończeniowe), zabezpieczenie osuwiska
(wykonanie konstrukcji oporowej z pali,
wzmocnienie skarp przez gwoździowanie),
przywrócenie przebiegu koryta potoku.
Wykonawcą prac jest firma REMOST
z Dębicy.
Ewa Bukowiecka

Promesa na drogę Miejsce Piastowe – Wrocanka

P

owiat Krośnieński otrzymał
trzecią w tym roku promesę
przyznaną przez Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji
na realizację zadań z zakresu usuwania
skutków klęsk żywiołowych.
Środki w wysokości 470 tys. zł pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone zostały na remont drogi powiatowej nr 1975R Miejsce Piastowe – Wrocanka.
Pozyskanie środków na realizację trzeciej
inwestycji w powiecie krośnieńskim z tego
Programu jest wielkim sukcesem zważywszy na szereg zdarzeń mających znamiona
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klęsk żywiołowych, które nawiedziły nasz
kraj w bieżącym roku.
Podjęcie decyzji o przyjęciu środków
w dniu 17 listopada br. i uruchomienie
procedury wyłonienia wykonawcy robót
wymagało od Zarządu Powiatu podjęcia
ogromnego ryzyka związanego z bardzo
krótkim okresem przewidzianym na realizację zadania oraz warunkami atmosferycznymi.
– Dzisiaj możemy powiedzieć, że podjęcie ryzyka się opłaciło, prace zostały
wykonane w terminie i przy sprzyjającej
pogodzie, a mieszkańcy Miejsca Piastowego
doczekali się remontu ważnego gospodarczo

odcinka drogi, którego stan z roku na rok
się pogarszał – przyznaje dyrektor Aleksander Mercik.
W ramach zadania została wykonana
nowa nawierzchnia na długości 1250 mb,
ścięte i uzupełnione pobocza oraz wykonane odwodnienie drogi. Wartość inwestycji
po przetargu to prawie 620 tys. złotych.
Droga bardzo zniszczona w wyniku intensywnych opadów deszczu w 2011 roku
jak i bieżącej eksploatacji wymagała gruntownego remontu.
Wykonawcą prac był Rejon Budowy
Dróg i Mostów w Krośnie.
Ewa Bukowiecka

Nasz Powiat

Nowy chodnik w Jedliczu

Z

akończyły się prace przy budowie chodnika położonego przy
ulicy Sikorskiego w ciągu drogi
powiatowej nr 1947R Jedlicze – Dobieszyn – Krosno w miejscowości Jedlicze.
Chodnik powstał na długości 1225 m.
Zakres prac obejmował m.in. odwodnienie, wykonanie 182 m muru oporowego,
poszerzenie jezdni, wykonanie nawierzchni chodnika, oznakowania, budowę kładki
i odbudowę 68 m ogrodzeń.
Podczas odbioru inwestycji, który odbył
się 13 grudnia br. obecni byli m.in. starosta
krośnieński Jan Juszczak, urzędujący członek
Zarządu Powiatu Aleksander Mercik, radny
powiatu Piotr Waśko, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie Marek Pepera,
przedstawiciele gminy Jedlicze z burmistrz
Jolantą Urbanik i przewodniczącym Rady
Miejskiej Piotrem Woźniakiem, inspektor
nadzoru Stefan Cwynar oraz przedstawiciele wykonawcy firmy Stan – Bruk z Krosna
Jacek Such i Dariusz Stypuła.
Podsumowując zakres wykonanych
prac starosta Jan Juszczak przypomniał
jak bardzo była to oczekiwana inwestycja.
– Problem budowy chodnika przy drodze
powiatowej Krosno – Dobieszyn – Jedlicze
po raz pierwszy pojawił się w 2000 roku. Już
wtedy mieszkańcy Dobieszyna i tej części
Jedlicza zwracali się pisemnie i osobiście
o pomoc w rozwiązaniu problemu. Finał
nastąpił w 2017 roku. Należy podkreślić,
że samorząd powiatu krośnieńskiego nie
podjąłby się realizacji tego zadania, gdyby nie wsparcie finansowe gminy Jedlicze.
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Jest to ważna inwestycja, która wpłynie na
poprawę bezpieczeństwa zarówno pieszych
jak i kierowców, ale również wprowadza
nową jakość w dzielnicy Borek. Dziękuję
wszystkim, którzy uczestniczyli w projekcie,
wykonawcy, inspektorowi nadzoru, współpracownikom, Piotrowi Brilowi i Piotrowi
Waśko – radnym powiatu krośnieńskiego,
a w szczególności Pani Burmistrz oraz
Radzie Miejskiej w Jedliczu za zrozumienie, pomoc i wyjście naprzeciw. Pozostaję
w nadziei, że nie jest to ostatnia inwestycja
realizowana wspólnie z gminą Jedlicze.
Do życzeń i podziękowań dołączyła
również burmistrz gminy Jedlicze Jolanta
Urbanik.
W imieniu mieszkańców dzielnicy Borek
słowa podziękowania za budowę nowego
chodnika na ręce starosty krośnieńskiego i burmistrz gminy oraz Rady Powiatu
Krośnieńskiego i Rady Miejskiej w Jedliczu
przekazała Wenencja Żychowska, przewodnicząca Zarządu Osiedla Jedlicze – Borek.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła
861 622 zł, w tym dofinansowanie gminy
Jedlicze to kwota 417 733 zł.
Ewa Bukowiecka

Zakończone remonty
dróg powiatowych

P

owiat Krośnieński zakończył remont drogi powiatowej nr 1958R
Dobieszyn – Świerzowa Polska –
Szczepańcowa. Prace polegały na ułożeniu nowej nawierzchni na długości
350 m i wymianie podbudowy oraz położeniu nowej nawierzchni na drugim
90 m odcinku. Wartość zadania, finansowanego z budżetu powiatu, wyniosła
ponad 154 tys. zł.
Z kolei w Bóbrce wyremontowano odcinek drogi nr 1954R Chorkówka – Bóbrka,
który wymagał naprawy. Droga jest położona w newralgicznym miejscu prowadzi od
Domu Ludowego do kościoła i na cmentarz.
Inwestycja współfinansowana przez
gminę Chorkówka.
Wykonawcą prac był Rejon Budowy
Dróg i Mostów w Krośnie.
Ewa Bukowiecka
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REGULAMIN PLEBISCYTU NA NAJPOPULARNIEJSZEGO
SPORTOWCA, TRENERA I DZIAŁACZA
ORAZ NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO 2017 r.
1. Wybiera się pięciu najpopularniejszych
sportowców oraz najpopularniejszego trenera i działacza powiatu krośnieńskiego.
2. Wybierani 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 2018 r.
6. Ważne kupony winne zawierać 5 różnych
nazwisk sportowców oraz nazwisko trenera
i działacza.
7. Sportowcy umieszczeni na kuponach
w kolejności od numeru 1 – 5 otrzymują
następującą liczbę punktów: 1 – 5 punktów,
2 – 4 p., 3 – 3 p., 4 – 2 p., 5 – 1 p. Natomiast
trener i działacz za każde umieszczenie na
kuponie otrzymuje 1 punkt.
8. Kupony konkursowe należy przesyłać
pod adres: „Nowe Podkarpacie”, 38-400
Krosno, ul. Słowackiego 6 z dopiskiem
“PLEBISCYT” w terminie do 1 lutego 2018
roku (decyduje data stempla pocztowego).
9. Głosowanie odbywa się również drogą
smsową (szczegóły załącznik do regulaminu).

10. Sportowcy, którzy po podsumowaniu
punktów z wszystkich ważnych kuponów
oraz z głosowania smsami zajmą pierwsze 5 miejsc, zostaną uhonorowani okolicznościowymi statuetkami, a wszyscy
nominowani pamiątkowymi dyplomami.
11. Najpopularniejszym trenerem i działaczem sportowym zostanie osoba, która
otrzyma największą liczbę głosów. Zostanie
ona wyróżniona statuetką, a nominowani
pamiątkowymi dyplomami.

2014

12. Ogłoszenie wyników nastąpi w tygodniku “Nowe Podkarpacie”.oraz w gazecie
powiatowej „Nasz Powiat”
13. Spośród nominowanych zawodników
Kapituła Plebiscytu wybierze:
– trzech najlepszych sportowców w kolejności miejsc (z wyłączeniem nominowanych piłkarzy)
– trzech najlepszych piłkarzy
– najlepszego sportowca niepełnosprawnego,

2015

14. Najlepszych zawodników zgodnie z pkt.
13 Kapituła wybierze spośród nominowanych, którzy osiągnęli wyniki na poziomie
ponadgminnym
15. Najlepsi zawodnicy uhonorowani zostaną nagrodami Kapituły.

2016

16. Dla uczestników plebiscytu przewidziane są upominki.
17. Oficjalne zakończenie Plebiscytu odbędzie się 15 lutego 2018 r. w Świerzowej
Polskiej Organizatorzy powiadomią zainteresowane osoby i laureatów plebiscytu.
18. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ostatecznej interpretacji regulaminu
na najpopularniejszego sportowca, trenera
i działacza powiatu krośnieńskiego.

2017

Grażyna Ostrowska
Prezentacja sylwetek działaczy, trenerów i sportowców będzie dostępna w tygodniku „Nowe Podkarpacie” w sześciu kolejnych wydaniach i na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego w Krośnie: www.powiat.krosno.pl.
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MIĘDZYNARODOWY RODZINNY TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI
W PIŁCE SIATKOWEJ PRO-FAMILIA CUP 2017

J

uż po raz XVIII pasjonaci Piłki
Siatkowej spotkali się na Międzynarodowym Rodzinnym Turnieju
Niepodległości.
Tegoroczny turniej po raz pierwszy
odbył się na trzech obiektach sportowych:
szkoła podstawowa w Ustrobnej, hala sportowa GOSiR w Jedliczu, szkoła podstawowa
w Niepli.
W zawodach wzięło udział 16 drużyn,
w tym pięć w kategorii zawodowej i 11
amatorskiej – młodzieżowej podzielonej
na dwie grupy.
Turniej został dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie,
Urząd Marszałkowski województwa podkarpackiego w Rzeszowie.
Fundatorami nagród w postaci piłek
siatkarskich najwyższej jakości, grawe-

Wyprzedź raka!

W

dniu 21 listopada 2017 r.
w Zespole Szkół przy Ośrodku
Szkolenia i Wychowania OHP
w Iwoniczu odbyła się konferencja profilaktyczna poświęcona problematyce raka
piersi i szyjki macicy pod hasłem: „Nie bądź
taka – wyprzedź raka”.
Zaproszona prelegentka, położna mgr
Aneta Kita przedstawiła najważniejsze informacje dotyczące raka piersi. Opisała objawy choroby oraz metody leczenia. W swoim
wystąpieniu skupiła się przede wszystkim na
profilaktyce. Uświadamiała o tym, jak wielkie znaczenie dla efektywnego leczenia ma
wczesne wykrycie guzka. Zwróciła uwagę
na konieczność samobadania piersi przez
kobiety. Dziewczęta miały możliwość wykrycia guzków na makietach piersi.

6 (61) XII 2017

rowanych ręcznie pucharów szklanych,
dyplomów były jednostki samorządowe:
Starostwo Powiatowe Krosno, Starostwo
Powiatowe Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina
Jasło, Gmina Wojaszówka, GOKiR Wojaszówka, PWZPS Rzeszów.
Turniej sędziowali: Kaliński Janusz, Kudasik Grzegorz, Michał Pasterz, Górnicki
Mateusz, Eustachiewicz Janusz, Zajchowski
Andrzej.
Otwarcia turnieju dokonali: poseł na
Sejm RP – Joanna Frydrych, wicestarosta
krośnieński– Adolf Kasprzyk, przedstawiciel wójta gminy Jasło – Piotr Sikora, wójt
gminy Wojaszówka – Sławomir Stefański,
zastępca burmistrza gminy Jedlicze – Ryszard Zagórski, dyrektor szkoły podstawowej w Ustrobnej – Joanna Nowak.

W drugiej części spotkania położna przedstawiła wiedzę dotyczącą wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) odpowiedzialnego
w 99,7% za rozwój raka szyjki macicy oraz
czynniki ryzyka rozwoju raka szyjki macicy
i problemy związane z realizacją programu
profilaktycznego. Poruszona została problematyka profilaktyki pierwotnej – szczepień
zapobiegających rozwojowi infekcji wirusem
HPV. Zaakcentowała ważną rolę czynnika
psychologicznego w dotarciu, w ramach edukacji zdrowotnej, do kobiet, aby systematycznie poddawać się badaniom profilaktycznym.
Spotkanie zakończyło się mini quizem,
w którym uczestniczki odpowiadały na pytania zadawane przez prelegentkę, utrwalając w ten sposób zebrane informacje.
Wyróżnione uczennice otrzymały nagrody
ufundowane przez Anetę Kitę.
Na koniec każda uczestniczka otrzymała
ulotki, foldery informacyjne oraz jabłko –
akcent zdrowego stylu życia.

Nagrody indywidualne – puchary szklane ufundowane przez sponsora Krosno
Glass otrzymali:
W kategorii najmłodsi zawodnicy: Maja
Stareńczak z Moderówki – 14 lat, Wiktor
Kozubal – Pro-Familia Wojaszówka – 15
lat, wręczono także dwie dla najlepszych
zawodników w kategorii zawodowej – dla
Tomasza Środy z Foto Hurt i Tomasa Guli
z Agro EKO Śvidnik.
Sponsorzy turnieju:
RBDiM – Krosno, ORLEN Południe S.A.,
ZPRE – Jedlicze, EBA Krosno, Inwentech
Group, PRiD Krosno,Wenta Frysztak, Inwest Profil Bajdy, Luks Granit – Ustrobna,
AGET BHP Krosno, Max Stone Bratkówka,
Restauracja uSchabińskiej, Firma Budowlana Drogoń Frysztak, Delikatesy Groszek –
Bratkówka, Krosoft Krosno,F.P.U Połoniny
Iwoniczanka, Oberża – Krosno
Fundatorzy nagród: Nowy Styl Group,
PWZPS Rzeszów,PGNiG – Oddział SANOK, Krosno Glass, Piekarnia Żaneta –
Krasowscy Bajdy.
W uroczystej ceremonii wręczania nagród udział wzięli: wicemarszałek woj. podkarpackiego – Maria Kurowska, zastępca
burmistrza gminy Jedlicze – Ryszard Zagórski, wójt gminy Wojaszówka – Sławomir Stefański, prezes T.S.Pro-FamiliaWojaszowka – Jerzy Kaleta.
Prezes T.S.Pro-Familia
Jerzy Kaleta

W konferencji uczestniczyły uczennice
z zaprzyjaźnionych Szkół Ponadgimnazjalnych: Zespołu Szkół w Iwoniczu wraz
z pedagog Martą Dragan, Liceum Ogólnokształcącego w Jedliczu z pedagog Agnieszką Szajną oraz uczennice Zespołu Szkół
przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania
OHP w Iwoniczu, a także panie pracujące
w Ośrodku Szkolenia i Wychowania.
Konferencja została zorganizowana
przez panie pedagog: Barbarę Pelczar i Monikę Oględzińską.
ZS przy OSiW OHP w Iwoniczu
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Szkolenia dla nauczycieli

W

ramach przyjętego przez
Zarząd Powiatu Krośnieńskiego Planu Edukacji Zdrowotnej na lata 2017 – 2018 „Życie mam
tylko jedno” w Starostwie Powiatowym
w Krośnie odbyły się dwa szkolenia
dla nauczycieli szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z terenu powiatu.
Pierwsze z nich poświęcone stresowi
w pracy nauczyciela przeprowadziła psycholog Halina Dubiel. Celem szkolenia było
zwiększenie odporności na stres i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w pracy
nauczyciela. Uczestnicy zapoznali się z różnymi metodami skutecznego radzenia sobie
ze stresem, uświadomili czym jest wypalenie
zawodowe, jakie są jego przyczyny i objawy.
Kolejny wykład na temat metodyki
pracy z uczniem autystycznym i zespo-

łem Aspergera prowadził Piotr Grundas,
terapeuta dzieci i młodzieży, nauczyciel
rewalidacji z Centrum Szkoleniowo – Terapeutycznego SELF w Rzeszowie. Celem
szkolenia jest przekazanie wiedzy i zapoznanie z różnymi metodami pracy z dziećmi i ich najbliższymi, a także zrozumienie
potrzeb i możliwości dziecka jego edukacji
i rozwoju zarówno w szkole jak i w domu.
Zajęcia prowadzone były w sposób praktyczny, tak by nauczyciele mogli wczuć się
i zrozumieć problemy dziecka. Aby pracujący z dzieckiem dotkniętym spektrum autyzmu pogłębili swoją wiedzę i uświadomili
sobie jak ważna jest praca zespołowa.
Organizowanie takich szkoleń jest odpowiedzią na potrzeby nauczycieli, pedagogów, którzy na co dzień zmagają się
w swojej pracy z takimi problemami.

Pokaz pierwszej pomocy w Jedliczu

J

uż po raz kolejny mieszkańcy gminy
Jedlicze mogli wziąć udział w spotkaniu poświęconym profilaktyce
i promocji zdrowia. Akcja przeprowadzona została w ramach przyjętego do realizacji przez Zarząd Powiatu Planu Edukacji Zdrowotnej w Powiecie Krośnieńskim
na lata 2017 – 2018. Powiat Krośnieński od
2009 roku prowadzi cykl takich szkoleń
adresowanych do różnych odbiorców.
Spotkanie zorganizowano w gościnnym
Liceum Ogólnokształcącym w Jedliczu.
Ideą przedsięwzięcia jest zwiększenie
świadomości zdrowotnej mieszkańców
powiatu.
Tematyka obejmowała zasady postępowania w nagłych przypadkach u dzieci i dorosłych, które szczegółowo omówił Bartosz
Panek, specjalista pielęgniarstwa ratunkowego. Jak wiadomo życie przynosi nam różne
nieszczęśliwe wypadki. Niestety codzienność
pokazuje, że niewiele osób potrafi odpowiednio zareagować będąc świadkiem takich zdarzeń jak np. zadławienie, utrata przytomności,
udar, wylew, zawał serca czy krwotok. Tymczasem podstawową zasadą pierwszej pomo-

„Nasz Powiat”
Fot. jedlicze.org

cy jest natychmiastowe działanie. Dlatego tak
ważna jest znajomość jej podstaw. Zainteresowanie tematem było bardzo duże. Uczestnicy mieli wiele pytań, chętnie też dzielili
się własnymi doświadczeniami związanymi
z różnymi przypadkami medycznymi. Dzięki
profesjonalnej prelekcji każdy mógł dodatkowo pogłębić swoje umiejętności i wiedzę.
Ewa Bukowiecka
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Przełęcz Dukielska w pradziejach

W

wykładzie nt. „Przełęcz
Dukielska w pradziejach”
wygłoszonym w formieprezentacji multimedialnej 19 października w Muzeum Historycznym – Pałac
w Dukli – archeolog Jan Gancarski,
dyrektor Muzeum Podkarpackiego
w Krośnie i twórca skansenu w Trzcinicy przedstawił najnowszy stan badań
dotyczący tej najniżej położonej przełęczy w głównym paśmie Karpat, jaką
jest Przełęcz Dukielska. Jan Gancarski
jest badaczem pradziejów i wczesnego
średniowiecza na obszarze Karpat polskich, prowadził systematyczne badania
powierzchniowe w dorzeczu Wisłoki,
odkrywając bogate osadnictwo prehistoryczne. W swoim wystąpieniu nawiązał do starszej epoki kamienia (paleolitu), kiedy w obu kierunkach przez
Przełęcz Dukielską przechodziły grupy
łowców i zbieraczy w poszukiwaniu surowców kamiennych i zwierzyny.
W młodszej epoce kamienia (neolit)
pierwszymi osadnikami na Pogórzach
Karpackich była ludność tzw. kultury pucharów lejkowatych, dowody jej bytności
stwierdzono w pobliżu góry Cergowej,
w Lubatowej, gdzie odkryto toporek kamienny i fragmenty charakterystycznie
zdobionej ceramiki. Ludność kultury pucharów lejkowatych zajmowała się hodowlą i rolnictwem opartym o tzw. metodę wypaleniskową, w celu przygotowania
pól pod uprawę wypalano wielkie połacie
lasu. W Cergowej (Mała Góra) oraz w Iwli
odkryto funkcjonujące w tym czasie kopalnie surowca kamiennego, tzw. margla,
z którego produkowano siekiery. Kamień
do szlifowania takich siekier został znaleziony w Lubatowej. W pobliżu Dukli
znajdują się także liczne kurhany ludności tzw. kultury ceramiki sznurowej, która
wypasała na Pogórzach Karpackich liczne
stada zwierząt i często przemieszczała się
z miejsca na miejsce, nie budując stałych
osad. W młodszej epoce kamienia, ludność
także przemieszczała się przez Przełęcz Dukielską w obu kierunkach. Z Kotliny Karpackiej przynoszono doskonały surowiec,
jakim był np. obsydian.
W epoce brązu dokonał się kolejny przełom technologiczny, pojawił się brąz, czyli
stop miedzi i cyny, z którego wykonywa-

no głównie narzędzia oraz ozdoby. W tym
czasie na Pogórzach, po północnej stronie
Karpat przez cały okres epoki brązu, a także w początkach epoki żelaza, czyli w tzw.
okresie halsztackim, zamieszkiwała ludność, która przybyła tutaj zza Karpat, jak
również grupy kulturowe, które wyłoniły
się pod wpływem oddziaływań południowych. Wymienić tu można ludność grupy
pleszewskiej kultury mierzanowickiej, która zbudowała w Trzcinicy, k. Jasła potężnie
ufortyfikowaną osadę obronną oraz ludność
wielkiej cywilizacji brązu i złota kultury
Otomani-Füzesabony, której osady obronne odkryto także w Trzcinicy, Brzezówce,
k. Krosna i liczne osady otwarte, m.in.
w Wietrznie-Bóbrce i Potoku, k. Krosna
(1700-1350 p. n. Chrystusa). Później obszary
te zamieszkiwała ludność kultury pilińskiej
i kultury Gava, której osadę i cmentarzysko odkryto m.in. w Wietrznie-Bóbrce.
Znaleziono tam m.in. charakterystycznie
zdobione naczynia oraz żelazną siekierę,
która prawdopodobnie wytworzona została
z żelaza uzyskanego z meteorytu. Z tego
czasu znane są z Pogórzy Karpackich liczne skarby i wyroby z brązu importowane z południa (Hłomcza, Załęże). Takimi
przykładami mogą być niedawne odkrycia
złotych bransolet z Dębowca, brązowych
mieczy k. Nowego Żmigrodu, skarbu bransolet z brązu i paciorków szklanych wraz
z naczyniem do warzenia soli z Lubatowej,
k. Dukli, czy brązowej siekiery z tulejką,
k. Jaślisk. Dowodzi to, że w tym czasie
przez Przełęcze Karpackie dokonywał się
intensywny transport. Z północy przewożono aż nad Morze Śródziemne bałtycki
bursztyn, skóry, a może i niewolników,
pozyskując tam zdobycze znacznie wyżej
rozwiniętych cywilizacji.
W okresie latyńskim (400-pocz. n.e.) docierały na Podkarpacie wpływy celtyckie,
ślady pobytu Celtów odkryto m.in. na rynku w Krośnie i k. Sanoka.
W okresie wpływów rzymskich (0-375
n.e.) na Pogórzach Karpackich odkryto bardzo liczne osady tzw. kultury przeworskiej,
na których znajdywane są różnorodne importy z obszarów Imperium Rzymskiego
przenoszone m.in. przez Przełęcz Dukielską
(monety, ozdoby, broń). Ludność kultury
przeworskiej dotarła także na tereny dzisiejszej Słowacji.

Czasy prehistorii zamyka okres wędrówek ludów (375-550 n.e.), kiedy tereny ziem
polskich znacznie się wyludniają i dochodzi wówczas do masowych przemieszczeń
ludności.
W poł. VI w. pojawiają się tutaj Słowianie, którzy szybko zajmują rozległe obszary
Europy. Ich geneza nie została do końca wyjaśniona, choć najprawdopodobniej wyłonili się oni z mroków dziejów na terenach
położonych między Dniestrem a Bugiem.
Już w VIII w. Słowianie zbudowali na przedpolach Przełęczy Karpackich potężne grody
obronne, do takich należy m.in. grodzisko
w Wietrznie-Bóbrce, Brzezowej i Trzcinicy, gdzie mieszkał bogaty książę słowiański.
Grody te najpierw były częścią wspólnot
plemiennych, a w początkach XI w. weszły
w obręb Polski piastowskiej. Wcześniej obszary te podlegały także oddziaływaniom
Państwa Wielkomorawskiego. Docierały tu
również wpływy Awarów – koczowników
z terenów Kotliny Karpackiej, a od wschodu
i południowego wschodu próbowali atakować Węgrzy i uzbrojone hordy z terenów
Rusi. Także w okresie wczesnego średniowiecza, nie mówiąc już o nieco młodszych
czasach, Przełęcz Dukielska pełniła funkcję
ważnego szlaku komunikacyjnego z południa na północ i w kierunku odwrotnym.
Było to łatwe choćby z tego względu, że Beskid Niski jest najniższym pasmem Karpat.
Aleksandra Żółkoś
w oparciu o wystąpienie
Jana Gancarskiego

Paciorki ze skarbu w Lubatówce

Bransolety ze skarbu w Lubatówce
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60 LAT MUZEUM MARII KONOPNICKIEJ W ŻARNOWCU

25 listopada 2017 r. odbyły się w Żarnowcu Obchody Jubileuszowe 60-lecia Muzeum
pod Patronatem Honorowym Marszałka
Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla. W ramach obchodów zorganizowana została międzynarodowa konferencja
naukowa, koncert oraz wystawa czasowa.
Uroczystości odbyły się w dworku
poetki, gdzie zaproszeni goście mogli
w pierwszej części wysłuchać prezentacji
dyrektora Pawła Bukowskiego o historii i działalności Muzeum w Żarnowcu,
a także wystąpień i życzeń pod adresem
instytucji. Wręczono również dyplomy i po-

dziękowania dla pracowników oraz przyjaciół Muzeum. Obchody uświetnił koncert
w wykonaniu wybitnego artysty Leszka
Długosza pt. „Z jednego kubka ty i ja…”
czyli w kręgu Marii Konopnickiej – wiersze
i piosenki.
W drugiej części odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa, w której
wzięli udział wybitni badacze twórczości
Marii Konopnickiej z siedmiu ośrodków
naukowych z Polski i Czech (Uniwersytetu
Śląskiego w Opawie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,
Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Koła
Towarzystwa im M. Konopnickiej przy UP
w Krakowie oraz Muzeum w Żarnowcu).
Podczas obrad wygłoszono 10 referatów,
przybliżając aktualne wyniki badań prowadzone na temat życia i twórczości autorki
„Roty” oraz działalności naukowo-badawczej Muzeum.

Z okazji jubileuszu zorganizowano ekspozycję „60 lat Muzeum”, która prezentuje
dorobek kulturotwórczy instytucji od chwili utworzenia do współczesności. Można na
niej zobaczyć oryginalne dokumenty dotyczące powstania Muzeum (m.in. testamenty córek Konopnickiej oraz zarządzenie
powołujące instytucję), a także najcenniejsze eksponaty i rękopisy poetki pozyskane
w minionym sześćdziesięcioleciu. Wystawa
będzie czynna w budynku „Lamusa” do 28
lutego 2018 r.
Obchody Jubileuszowe były okazją
do przedstawienia działalności Muzeum
w Żarnowcu na przestrzeni 60 lat oraz zobrazowania dorobku literackiego Konopnickiej (w tym roku minęła 175. rocznica
urodzin poetki) i jej dużego wpływu na
kształtowanie historii polskiej literatury
i kultury.
Paweł Bukowski

Starosta Krośnieński zaprasza na
„Festiwal Świąt Bożego Narodzenia”
który odbędzie się 5–8 stycznia 2018 roku
w Krościenku Wyżnym – Łękach Dukielskich – Głowience –
Jedliczu – Dukli

Program Festiwalu Świąt Bożego Narodzenia
5.01.2018 r. – godz. 10.00
Powiatowy Konkurs Małych Form Teatralnych „Jasełka
2018” Krościenko Wyżne – Dom Ludowy
6.01.2018 r. – godz. 15.00
Powiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych „Kolędy
i Pastorałki” Łęki Dukielskie – Kościół pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa
7.01.2018 r. – godz. 14.00
Koncert „Hej Kolęda, Kolęda ….”; Głowienka – Kościół
Ojców Franciszkanów pw. Maksymiliana Marii Kolbego
8.01.2018 r. – godz. 11.00
Finał Powiatowego Konkursu Plastycznego „Moje Boże
Narodzenie”
Jedlicze – Gminny Ośrodek Kultury
8.01.2018 r. – godz. 17.00
Finał Międzynarodowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych
Dukla – Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli

