Nr 6 (25) XI/XII 2011

w numerze

Międzynarodowa Siatkówka
z „Pro-Familią”
– strona 3

Podnoszenie kwaliﬁkacji uczniów
w ZS w Jedliczu
– strona 9

Edukacja zdrowotna w powiecie
– strona 14

Most w Iwoniczu odrestaurowany,
funkcjonalny i bezpieczny
– strona 16

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
wielu głębokich i radosnych przeżyć,
wewnętrznego spokoju,
wytrwałości i radości
oraz błogosławieństwa Bożego
w każdym dniu nadchodzącego 2012 Roku
Mieszkańcom Powiatu Krośnieńskiego
życzą
Starosta Krośnieński
Jan Juszczak

Przewodniczący Rady Powiatu
Andrzej Krężałek

Wicestarosta Krośnieński
Andrzej Guzik

Dyrektor – Etatowy Członek Zarządu
Jan Pelczar

Nasz Powiat

KTO NIE SZANUJE PRZESZŁOŚCI NIE JEST GODZIEN TERAŹNIEJSZOŚCI

11

listopada 2011 r. w 93. rocznicę odzyskania niepodległości
Powiat Krośnieński wspólnie
z gminą Miejsce Piastowe i Zgromadzeniem Świętego Michała Archanioła zorganizował uroczystości rocznicowe.

Pod pomnikami Anioła Stróża Polski
i Bł. ks. Bronisława Markiewicza uczczono
pamięć tych, którzy walczyli o wolną Polskę.
Hołd poległym złożyły delegacje Powiatu
Krośnieńskiego, XVII Dzielnicy Budapesztu,
której przewodniczył zastępca burmistrza Tamas Horvath, delegacja ze Starego Sambora,
z merem Iwanem Hrysem, radni powiatu,
władze gminy Miejsce Piastowe, dyrektorzy
szkół i placówek kulturalnych, nauczyciele,
przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy AK, Sybiraków, Wojska Polskiego,
a także służb mundurowych, młodzież oraz
mieszkańcy.
Następnie w Sanktuarium Św. Michała
Archanioła odprawiona została msza święta w intencji ojczyzny z udziałem Orkiestry
Dętej i pocztów sztandarowych. Uroczystej
eucharystii przewodniczył ks. Leszek Przybylski, Radca Generalny Zgromadzenia, a Słowo
Boże wygłosił ks. dr Jan Seremak.
Od pięciu lat z inicjatywy wicestarosty
Andrzeja Guzika obchodom najważniejszego polskiego święta narodowego towarzyszy
koncert laureatów Powiatowego Konkursu
Polskiej Pieśni Patriotycznej. Do eliminacji
powiatowych, które odbyły się 3 listopada
w GOK w Miejscu Piastowym, zgłosiło się
blisko 70 wykonawców. Do ścisłego ﬁnału
jury zakwaliﬁkowało 11 prezentacji (solistów i duety). Młodzi artyści, którzy swoimi
występami uświetnili święto, zaprezentowali
najpiękniejsze pieśni patriotyczne te znane
od wielu lat i współczesne. Uroczystość była
doskonałym momentem do wręczenia nagród
i wyróżnień.
Dziękując wszystkim za przybycie i wspólne spędzenie tego wyjątkowego wieczoru starosta krośnieński Jan Juszczak podkreślił jak
ważne jest to święto dla każdego Polaka – Jest
to dzień, w którym wracamy pamięcią do tamtych listopadowych dni 1918 roku i ogarniamy
sercem, modlitwą oraz wdzięcznością tych
wszystkich, którzy sprawili, że dzisiaj możemy
świętować i radować się żyjąc w niepodległej
Rzeczypospolitej. Dzisiejsze święto to nie tylko
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Laureaci powiatowego konkursu Polskiej Pieśni Patriotycznej z organizatorami

Uroczystości rocznicowe w Miejscu Piastowym

Otwarcie wystawy

wracanie pamięcią do przeszłości, ale to także
okazja aby każdy z nas uczynił szczególny rachunek sumienia, jak dzisiaj podchodzimy do
naszej ojczyzny, czy utożsamiamy się z nią, czy
mamy odwagę nazwać tę ziemię – matką.
Mam nadzieję, że ten wieczór natchnie
nas dzisiaj pozytywnie i wszyscy sprawimy,
że Polska będzie wielka, niepodległa i dumna
ze swej historii – powiedział Jan Juszczak.
Powiatowym obchodom Święta Niepodległości towarzyszyło otwarcie wystawy prac
pochodzących z Muzeum Samorządu XVII
Dzielnicy Budapesztu, które można oglądać
w dukielskim Pałacu. Na ekspozycji zaprezentowano wybrane dzieła sztuki z węgierskiej galerii, są to prace artystów żyjących
na Węgrzech w drugiej połowie XX wieku
i współczesnych, obrazy w różnych technikach malarskich, gobeliny, ceramika, rzeźby
oraz pamiątkowe medale.

Laureaci V Powiatowego Konkursu Polskiej Pieśni Patriotycznej:
◦ KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE
I m. – Bartłomiej Piwowar (Krasna);
II m. – Kamila Kula (Jasionka);
III m. – Faustyna Krauz i Kinga Szmyd (Iskrzynia);
Wyróżnienia: Emilia Tyburska, Karolina Kołacz
◦ KATEGORIA SZKOŁY GIMNAZJALNE
I m. – Katarzyna Makoś (Zręcin);
II m. – Rebeka Zalisz (Sieniawa);
III m. – Arleta Urbańska (Iwla);
Wyróżnienia: Kinga Jasłowska (Zręcin), Klaudia
Dereniowska (Dukla), Małgorzata Lorenc (Jaśliska)
◦ KATEGORIA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
I m. – Natalia Niedziela (ZSGH Iwonicz-Zdrój);
II m. – Natalia Fydyryk (LO Dukla); III m. – Mohammad Khan (LO Dukla),
Wyróżnienie: Magdalena Niedziela

Ewa Bukowiecka

Nasz Powiat

IITURNIEJPOWIATOWY
NIEPODLEGŁOŚCIOWY
W PIŁCE HALOWEJ

T

ak jak w ubiegłym roku impreza została zorganizowana w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
w Łężanach dla upamiętnienia 93. rocznicy
odzyskania niepodległości przez Polskę.
W zawodach uczestniczyło pięć drużyn
ze szkół podstawowych z terenu powiatu
krośnieńskiego. Organizatorem turnieju
było Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju
Sołectwa Łężany wraz ze Szkołą Podstawową w Łężanach pod patronatem Starosty
Krośnieńskiego.
Zawody przebiegały w bardzo sportowej atmosferze, a system rozgrywek metodą „każdy
z każdym” spowodował, że do samego końca
nie było wiadomo jakie miejsce zajmie drużyna
uczestnicząca w turnieju. Zawody prowadzone
przez sędziów Janusza Lenika i Edwarda Moska-

P

o raz dwunasty Towarzystwo
Sportowe Pro-Familia było organizatorem rodzinnego turnieju
Niepodległości w Piłce Siatkowej.
Zawody odbyły się 27 listopada 2011 r.
w obiektach sportowych w szkole podstawowej
w Wojaszówce i w szkole podstawowej w Niepli – gmina Jasło. Na starcie stanęło 11 zespołów
z województwa podkarpackiego. Po raz pierwszy
gościliśmy zespół z Ukrainy – Stary Sambor.
Honorowe Patronaty nad turniejem objęli Posłowie na Sejm RP Stanisław Piotrowicz i Piotr
Babinetz, Wiceprzewodniczący Sejmiku – Dariusz
Sobieraj, Starosta powiatu krośnieńskiego – Jan
Juszczak, Wójt Gminy Jasło – Stanisław Pankiewicz, Wójt Gminy Wojaszówka – Sławomir
Stefański. Otwierając turniej starosta krośnieński Jan Juszczak podziękował organizatorom za
kontynuację turnieju, podkreślając jednocześnie
o słuszności włączania się samorządów w tego rodzaju imprezy. Podziękował gościom ze Słowacji
i Ukrainy za przybycie na turniej i kontynuację
wspólnych kontaktów na płaszczyźnie sportowej.
Dziękując organizatorom za dwunasty już turniej życzył wytrwałości w następnych imprezach
rodzinnych.
Drużyny zostały podzielone na cztery grupy,
a każda grupa liczyła po trzy drużyny. W grupowych eliminacjach drużyny rywalizowały systemem każdy z każdym. Do drużyn które w ostatnim turnieju zajęły miejsca od 1 do 3 a były to
drużyny Foto-Hurt Rzeszów, SKS Dukla, Osobni6 (25) XI/XII 2011

la przebiegły bardzo sprawnie i zgodnie z terminarzem turnieju, który ustalony został w drodze
losowania przez opiekunów drużyn.
Klasyﬁkacja końcowa drużyn: I m. SP Targowiska, II m. SP Odrzykoń, III m. SP Rogi.
Zwycięska drużyna wystąpiła w składzie:
Marcin Różycki, Damian Nowak, Kamil Czekański, Paweł Frydrych, Emil Frydrych, Dominik Kielar, Adrian Wokurka, opiekun drużyny
Marcin Tereszkiewicz.
Podczas turnieju prowadzona była również
klasyﬁkacja najlepszego zawodnika i najlepszego bramkarza.

W klasyﬁkacji najlepszego zawodnika zwyciężył Kacper Wywrót ze Szkoły Podstawowej
im. A. Fredry z Odrzykonia, który strzelił 11 bramek. W klasyﬁkacji bramkarzy zwyciężył Kamil
Czekański ze Szkoły Podstawowej im. J. Kantego
z Targowisk. Każdy uczestnik turnieju otrzymał
nagrodę rzeczową, drużyny dyplomy, a trzy
najlepsze drużyny puchary i nagrody rzeczowe
w postaci piłek i plecaków. Nagrody ufundował
Powiat Krośnieński.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom sportowej atmosfery i gry fair play.
Ireneusz Masłyk

MIĘDZYNARODOWA SIATKÓWKA Z „PRO-FAMILIĄ”

ca, i drużyny z Ukrainy – Stary Sambor dolosowano pozostałe drużyny.
Zwycięzcą turnieju została drużyna Foto Hurt
– Rzeszów, która pokonała w ﬁnale drużynę
z Osobnicy 2:0 w setach 25:10, 25:20. Trzecie miejsce zajął zespół SKS Dukla, który pokonał drużynę
z Wojaszówki 2:0 w setach 25:18, 25:20.
Tegoroczny turniej zaszczycił swoją obecnością
reprezentant Polski w Piłce Siatkowej zawodnik
Asseco Resovia Rzeszów Grzegorz Kosok. Sympatycy piłki siatkowej przybyli na turniej otrzymali
od zawodnika Resovii autografy. Emocje ﬁnałowego meczu z olbrzymim zainteresowaniem oglądali
również samorządowcy z powiatu krośnieńskiego
oraz gminy Jasło i gminy Wojaszówka: poseł na
Sejm RP Piotr Babinetz, przewodniczący Rady
Powiatu krośnieńskiego Andrzej Krężałek, wójt
Gminy Wojaszówka Sławomir Stefański, radny
powiatu krośnieńskiego Andrzej Dziugan. Wrę-

czali oni też nagrody i puchary dla najlepszych
drużyn, ufundowane przez swoje samorządy.
Nad sprawnym przebiegiem całego turnieju
czuwali sędziowie w osobach: Andrzej Zajchowski, Janusz Eustachiewicz – sędzowie główni oraz
Jerzy Słowik, Janusz Próchnik
Patronat medialny nad imprezą objęły Tygodnik
Nowe Podkarpacie, Nowiny, Nasz Powiat Krosno,
Kurier Gminny – Wojaszówka. Dla wszystkich
drużyn organizatorzy przygotowali wspaniałe
grawerowane puchary okolicznościowe Nagrody
rzeczowe w postaci piłek siatkarskich, dyplomy.
Zawody, których celem jest popularyzacja
sportu jako dobrej formy animacji rodziny, propagowanie zdrowego stylu życia i uświadamiania
potrzeby aktywności ruchowej wśród rodzin udowodniła, że oprócz wymiaru sportowego można
rodzinnie i zdrowo wypoczywać.
Prezes T.S. „Pro-Familia” Jerzy Kaleta
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Nasz Powiat

AKCJA ZIMOWA
W POWIECIE

P

rowadzenie akcji zimowej
w sezonie 2011/2012 na terenie
8 gmin powiatu krośnieńskiego:
Chorkówka, Dukla, Jaśliska, Iwonicz-Zdrój, Jedlicze, Miejsce Piastowe, Rymanów i Wojaszówka, zlecono firmom
zewnętrznym wyłonionym w drodze
przetargu.
Drogi powiatowe znajdujące się na terenie gmin Krościenko Wyżne i Korczyna
będą utrzymywane przez te gminy na mocy
porozumienia z powiatem krośnieńskim.
Numery kontaktowe:
Korczyna – 13 43540 80 w. 107, w godz.
7.00-15.00
Krościenko Wyżne – 13 43 151 90 w godz.
7.00-15.00, w pon. 8.00-16.00
Z uwagi na duży obszar (364 km) drogi
powiatowe zostały podzielone na 17 rejo-

nów, za każdy z nich odpowiada inny wykonawca.
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 od 3.00 do
22.00. – W porze nocnej od godziny 22.00 do
3.00 roboty, zarówno 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 – informuje Jan Pelczar dyrektor etatowy członek Zarządu Powiatu.
Na czas trwania intensywnego opadu
śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych lub innych krańcowych warunków atmosferycznych, gdy praca sprzętu nie będzie możliwa
ze względów bezpieczeństwa i gdy nie będzie możliwe uzyskanie należytego efektu
pracy, utrzymanie dróg zostanie wstrzymane
i wznowione w sprzyjających warunkach.

Zimowym utrzymaniem dróg kierują:
Dyżurny Zimowego Utrzymania Dróg
– całodobowo, tel. 13 43 300 20
Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg
– od godz.7.00 do 15.00, tel. 13 43 75 797;
13 43 75 796
Kierownik Obwodu Drogowo-Mostowego w Dukli – od godz. 7.00 do 15.00,
tel. 13 43 300 20.
Przypominamy także, że na podstawie
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
– oczyszczanie ze śniegu i lodu oraz usuwanie błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości
należy do obowiązku właścicieli nieruchomości położonych wzdłuż których usytuowane są te chodniki.
Oczyszczanie przystanków komunikacyjnych ze śniegu i lodu oraz usuwanie odpadów komunalnych i innych zanieczyszczeń na tych terenach należy do obowiązku
jednostek użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.
Ewa Bukowiecka

Człowiek – najlepsza inwestycja
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie
w ramach realizowanego projektu systemowego
„Program aktywizacji społecznej w Powiecie Krośnieńskim”
zaprasza Osoby Niepełnosprawne, nieaktywne zawodowo,
mieszkające na terenie Powiatu Krośnieńskiego do wzięcia udziału w projekcie

Zapewniamy:
 Doradztwo zawodowe
 Bezpłatne kursy zawodowe
 Doﬁnansowanie do turnusów rehabilitacyjnych
 Warsztaty psychologiczne
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Skontaktuj się z nami:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie
ul. Bieszczadzka 1
38-400 Krosno
p. 130, tel. 13 43 75 733 13 43 75 734
Nabór Osób Niepełnosprawnych chętnych do wzięcia udziału w projekcie trwa do 31 marca 2012 r.
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Projekt systemowy „Program aktywizacji społecznej w powiecie krośnieńskim” w ramach POKL
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnianie
Aktywnej Integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji
przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Nasz Powiat

Z OBRAD XIII SESJI RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO
PLAN ROZWOJU PKS NA LATA 2012-2016

Prezes PKS Rober Sołek

P

odczas XIII sesji Rady Powiatu, która odbyła się 12 grudnia 2011 r., radni jednogłośnie zatwierdzili Plan
Rozwoju Spółki PKS S.A. na lata 2012-2016,

który określa przyszłość spółki, misję i cele
strategiczne.
– Przedstawiony Plan jest realistyczny, opracowany został przy założeniu dobrych danych
ekonomicznych. Zakłada podniesienie jakości
usług, weryﬁkację i analizę rentowności tras na
których usługi wykonujemy z naciskiem na trasy, które są dla nas rentowne, nie zaniedbując
zabezpieczenia transportu lokalnego na terenie
powiatu krośnieńskiego – powiedział Robert Sołek, prezes PKS.
To był bardzo ciężki i pracowity rok dla spółki.
Podejmowano trudne decyzje. Zgodnie z zawartym porozumieniem w roku 2011 do zwolnienia
przewidziano 85 pracowników. Prawie milion
złotych wydano na odprawy, które są na bieżąco wypłacane, to między innymi miało wpływ
na sytuację ﬁnansowa ﬁrmy, która ten rok zamyka stratą. Jak zapewnił prezes w 2012 roku
nie przewiduje zwolnień grupowych, mogą być
zwolnienia indywidualne, bowiem na bieżąco
muszą reagować na spadające przychody. – Dla

mnie zwolnienia nie są antidotum, nie sprawiają mi satysfakcji jako menadżerowi. Jest to konieczność, którą muszę wziąć na swoje sumienie
– podkreślił prezes.
Niestety sytuacja ﬁrmy uzależniona jest od
zmieniających się cen paliwa. Przekształcenie
PKS w nowoczesne, budzące zaufanie klientów
przedsiębiorstwo transportowe jest jedyną szansą na skuteczne działanie ﬁrmy na konkurencyjnym rynku przewozu osób. Spółkę czekają
poważne decyzje inwestycyjne w tabor. Do wymiany kwaliﬁkuje się w najbliższym roku około
30 autobusów. Priorytetem na nowy rok ma być
również rozwój biura turystycznego, które od lat
funkcjonuje przy przedsiębiorstwie. – Biuro ma
duży potencjał, jednak do tej pory świadczyło
głównie usługi o charakterze lokalnym, chciałbym traﬁć do klienta indywidualnego, rozszerzyć
działalność – zdradził R. Sołek.
W nowy rok spółka wchodzi z optymizmem,
a wszystkim pasażerom PKS chciałbym życzyć
zdrowych, spokojnych i śnieżnych Świąt Bożego
Narodzenia – powiedział Robert Sołek.

2011 – ROK UDANYCH INWESTYCJI

N

a ostatniej sesji, radni zapoznali
się z informacją o pozyskiwanych
funduszach zewnętrznych na cele
związane z działalnością powiatu, złożonych wnioskach oraz działalności inwestycyjnej powiatu w 2011 r. Sprawozdanie przedstawił starosta krośnieński Jan Juszczak.
Dzięki pozyskaniu funduszy zewnętrznych
z RPO Województwa Podkarpackiego w tym
roku udało się zrealizować kilka inwestycji.
Największe z nich to przebudowa dróg powiatowych: Jedlicze – Potok, Jedlicze – Dobieszyn, Chlebna – Kopytowa – Faliszówka.
Całkowity koszt zadania wyniósł ponad
5 mln 848 tys. zł oraz przebudowa drogi
Kobyle – Łęki Strzyżowskie – Bratkówka –
Odrzykoń. Wartość zadania to ponad 6 mln
700 tys. zł. Kolejnym źródłem pozyskania
środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne był Narodowy Program Przebudowy
Dróg Lokalnych, tzw. schetynówka. W ramach tych środków powiat przebudował
drogę Węglówka – Wysoka Strzyżowska,
koszt zadania to ponad 1. 384 tys. zł

Z rezerwy celowej budżetu państwa samorząd otrzymał 750 tys. zł na przebudowę mostu
w Iwoniczu. Całkowity koszt zadania wraz z budową kładki zamknął się kwotą ponad 1. 794 tys.
zł. W mijającym roku powiat otrzymał kilka
transz z MSWiA z Biura ds. usuwania skutków
klęsk żywiołowych. Dzięki dotacjom udało się
zrealizować kilka inwestycji: remont drogi Haczów – Wróblik Szlachecki (koszt zadania 760 tys.
zł), remont nawierzchni drogi Korczyna – Budy
Komborskie (koszt ponad 534 tys. zł), remont
drogi Dukla – Lubatowa (ponad 705 tys. zł), remont drogi Jaszczew – Ustrobna – Bratkówka
(279 tys. zł), stabilizacja osuwiska w ciągu drogi
Węglówka – Wysoka Strzyżowska. Zadanie realizowane było wspólnie z powiatem strzyżowskim. Koszt całkowity to ponad 6 mln zł.
Pozostałe zadania udało się przeprowadzić
dzięki doﬁnansowaniu gmin lub wyłącznie ze
środków własnych.
Starosta przedstawił Radzie także plany
i podjęte działania na rok 2012. W ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Polska
– Białoruś – Ukraina złożony został projekt

„Karpacki Tygiel Wielokulturowy – od przeszłości do przyszłości”, realizowany wspólnie
z samorządem Starego Sambora. Planowana jest
termomodernizacja budynków ZS w Iwoniczu
i ZS w Jedliczu w ramach Programu „System
zielonych inwestycji”. Do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zgłoszono
zadanie związane z przebudową drogi Miejsce
Piastowe – Wrocanka wraz z budową chodnika.
Do realizacji w ramach RPO WP przewidziano
odbudowę drogi Zręcin – Wietrzno – Zboiska,
a w ramach doﬁnansowania z rezerwy celowej
budżetu państwa przebudowę mostu na Jasiołce
w ciągu drogi powiatowej Równe (Kopalnia).
– Myślę że jako powiat dobrze wykorzystaliśmy czas który mija, przede wszystkim pod kątem
pozyskania środków zewnętrznych i realizacji
zadań, które są nam przypisane – podsumował
sprawozdanie starosta Jan Juszczak. Perspektywa pozyskiwania środków zewnętrznych w roku
2012 i 2013, według mojej subiektywnej oceny,
zapowiada się bardzo skromnie. Życie jednak
niesie ciągłe zmiany, trzeba więc mieć nadzieję,
że będą one lepsze niż się spodziewamy.
Krosno, 2011-12-14
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WIECZÓR POEZJI
W JEDLICZU

Z
Impreza była kontynuacją cyklu corocznych spotkań organizowanych między innymi w Krośnie czy Kałuszynie. Zespół ma
również na swoim koncie liczne koncerty
w kraju jak i poza granicami oraz jest laureatem rozmaitych konkursów muzycznych. Spotkanie otworzył ciąg piosenek
wprowadzających publiczność w nastrój
jesiennej zadumy, reﬂeksji i przeniósł widzów w podróż pokazującą różne możliwości interpretacji poezji. Po kliku utworach
zespołu Moria zaprezentował się muzyk
krakowskiej sceny, po raz pierwszy występujący solowo w naszym regionie Roman

inicjatywy członków zespołu Moria, Jacka Jurczaka i Wojciecha Domańskiego w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu
odbył się wieczór poezji śpiewanej.

Jarzmik. Następnie Moria przykuła uwagę
rewelacyjnymi partiami solowymi Carlosa Barroso, by później zaprosić na scenę
Dawida „Borisa” Borutę, będącego kolejną
nietuzinkową postacią na co dzień tworzącą
muzykę hip-hop. Atrakcją pierwszej części
występu okazała się Sara Pohl i wykonany
przez nią niezwykle wzruszający utwór
poruszający temat aborcji.
Międzynarodowy charakter imprezy
podkreślił duet ukraińsko-portugalski Jany Khanowej i Carlosa Barroso, którzy
podobnie jak Roman Jarzmik na co dzień
związani są z życiem artystycznym Kra-

kowa. Wieczór zakończył się wierszem
zaśpiewanym w trzech językach polskim
angielskim i rosyjskim. Cały występ cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem
w szczególności zespół Moria, który wśród
wyrazów uznania i podziwu długo nie mógł
opuścić sceny. Tegoroczny wieczór poezji
uświetniła obecność starosty krośnieńskiego Jana Juszczaka, poetki Bronisławy Betlej,
która w sposób szczególny wyraziła swoje
uznanie dla artystów, wręczając tomiki poezji z dedykacją, a także goście z Portugalii,
Białorusi i Ukrainy.

KRYZYSY POLITYCZNE PRL

8

grudnia w Starostwie Powiatowym w Krośnie odbyło się spotkanie członków Powiatowego Klubu Historycznego z pracownikiem rzeszowskiego oddziału IPN, Maciejem Rędziniakiem.
Tematem wiodącym spotkania były Kryzysy polityczne PRL.
Prelegent obszernie przedstawił 45-letni okres Polski Ludowej. Mówił
o tym jak wyglądało wówczas życie milionów Polaków, ale też jak naród
dojrzewał do wielkich przemian historycznych, jak budził się duch walki
i tożsamość narodowa. Jak określił „był to okres okupacji narodu polskiego
przez naród polski”. – Jest to trudny czas dla naszego kraju, niewygodny
dla części Polaków – mówił Maciej Rędziniak. Łatwiej mówić na lekcjach
historii o wielkich bitwach, rycerzach, którzy walczyli ze smokami niż wytłumaczyć młodym ludziom czasu PRL-u. Jest to abstrakcja – przyznał.
Przypomniał największe wydarzenia tamtych lat, strajki, protesty, powstanie „Solidarności”, kryzys władzy, pierwsze zmiany społeczno-polityczne, a także sprawy codzienne jak puste półki w sklepach, towar na
kartki, długie kolejki, propaganda w mediach, które gloryﬁkowały panujący
ustrój. Omówił momenty przełomowe, które przyczyniły się do upadku
komunizmu w Polsce.
Spotkanie miało przede wszystkim charakter edukacyjny, bowiem
w większości uczestnikami była młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych.
Na zakończenie prezes Klubu Czesław Nowak podziękował za wartościowy referat, zapraszając do dyskusji i wyciągania wniosków.
Ewa Bukowiecka
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100-LECIE KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W GŁOWIENCE
5
listopada w Głowience odbyła się
uroczystość obchodów 100-lecia
istnienia Koła Gospodyń Wiejskich. Na wstępie przewodnicząca KGW
Elżbieta Zajdel bardzo uroczyście powitała zaproszonych gości, oraz odczytała referat okolicznościowy mówiący o założeniu, dziejach i działalności
koła, przedstawiona została również
prezentacja multimedialna, która przybliżyła wszystkim charakter i cel pracy
KGW na rzecz środowiska.
Swoją obecnością zaszczycili uroczystość: przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego Andrzej Krężałek, wicestarosta
krośnieński Andrzej Guzik, radna powiatowa, a zarazem sołtys wsi Głowienka Teresa
Sirko, wójt Gminy Miejsce Piastowe Marek
Klara, zastępca wójta Stanisława Gawlik,
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Janusz Węgrzyn, radni Gminy Miejsce Piastowe, Roman Piłat prezes Regionalnego
Związku Kółek i Organizacji Rolniczych,
Irena Soboń Przewodnicząca Regionalnej
Rady KGW, Ilona Goleń Przewodnicząca
Powiatowej Rady KGW, proboszcz paraﬁi
Zbigniew Kluska, Andrzej Zajdel prezes
Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji wsi
Głowienka.
Koło Gospodyń Wiejskich w Głowience
powstało w 1911 roku, a pierwszą przewodniczącą była Anna Janik. Działalność
Koła polegała głównie na zaopatrywaniu
wsi w niezbędne towary codziennego użytku. W 1919 roku zorganizowano pierwszą
wycieczkę do Krakowa i Wieliczki. W latach 1911-1939 członkinie Koła aktywnie
pracowały w zespołach teatralnych, uczestniczyły także w kursach w Korczynie, które obejmowały prace w kuchni, piekarni,
mleczarni, szwalni oraz naukę korespondencji i rachunków. W 1913 roku oddział
kobiecy Kółka Rolniczego w Głowience
brał udział w zjeździe Kółek Rolniczych
w Krośnie oraz w wycieczce do Rzeszowa.
Koło organizowało coroczne święta pieśni,
święto sadzenia drzew, zabawy ogrodowe,
święto książki. W okresie powojennym
Koło miało decydujący wpływ na działalność społeczną, kulturalną i oświatową
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Przedstawiciele Powiatu Krośnieńskiego składają życzenia przewodniczącej KGW Elżbiecie Zajdel

w naszej miejscowości. Było organizatorem
różnorodnych kursów, pogadanek i szkoleń.
Przewodniczącą z najdłuższym 27-letnim
stażem była Adela Kolanko, która pełniła
tę funkcję od 1971 do 1998 roku.
W 1984 roku podczas obchodów 100-lecia działalności kulturalnej wsi Głowienka, 75-lecia Koła Gospodyń Wiejskich oraz
10-lecia zespołu Pogórzanie członkinie
koła zostały uhonorowane „Orderem serca
– matkom wsi”. Kolejne dziesięciolecie to
aktywna praca na rzecz miejscowości.
Koło aktywnie uczestniczy w cyklicznych
imprezach organizowanych przez Gminny
Ośrodek Kultury wymienić tutaj należy:
„Biesiadę Zaleską”, „Kartoﬂisko” czy „Wianki” w Niżnej Łące. W roku 2001 przewod-

niczącą została Elżbieta Zajdel i jest nią do
dzisiaj. Do koła należą coraz młodsze panie,
a działalność tak jak dawniej, oparta została
na tradycji i dokonaniach poprzedniczek.
W części artystycznej wystąpił Zespół
Tańca Ludowego „Pogórzanie” wraz z kapelą, z którą gościnnie wystąpił muzyk
ludowy Stanisław Guzik, kabaret „Łorczyk”, rozbawiając wszystkich do łez, oraz
Krzysztof Zajdel i Jacek Bazan w recitalu
wokalno-muzycznym.
Swój program przygotowały i przedstawiły również panie z Głowienki.
Imprezie towarzyszyła wystawa twórczości: Haliny Buczek, Stanisławy Kubit,
Danuty Steligi.
tekst: Izabela Drobek
foto: Izabela Półchłopek
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JESIENNE REMONTY DRÓG

N

iespełna miesiąc trwała przebudowa odcinka drogi powiatowej Niżna Łąka – Bóbrka.
8 listopada br. oﬁcjalnie zakończono i odebrano inwestycję
w obecności przedstawicieli samorządu powiatu i gminy, wykonawcy,
proboszcza miejscowej paraﬁi ks. Tadeusza Nowaka oraz mieszkańców.
Wartość zadania wyniosła ponad 419 tys. zł, a zakres prac obejmował
wykonanie nowej nawierzchni na długości 995 mb oraz ścięcie i uzupełnienie poboczy.
Wicestarosta Andrzej Guzik podsumowując odbiór, podziękował wykonawcy oraz wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie. – Konieczność modernizacji drogi podyktowana była złym stanem technicznym
nawierzchni. Liczne ubytki, przełomy i wyboje uniemożliwiały normalne
użytkowanie. Stanowiło to duże utrudnienie dla mieszkańców, gdyż odcinek ten jest ważnym łącznikiem z drogą powiatową Zręcin – Wietrzno
– Zboiska. Mamy nadzieję, że poprawa stanu technicznego drogi znacząco
wpłynie na komfort jazdy oraz poprawi stan bezpieczeństwa użytkowników
– podkreślił wicestarosta.
Ewa Bukowiecka

NOWA DROGA W SICINIE

Z

akończył się długo oczekiwany, przez mieszkańców gminy
Rymanów, remont drogi powiatowej Haczów – Wróblik Szlachecki w miejscowości Sicina – Wróblik Szlachecki.
Roboty rozpoczęły się w październiku, a zakończyły zgodnie z planem
15 listopada br. Zakres prac obejmował remont nawierzchni na długości
1800 mb, wykonanie przepustów, zjazdów indywidualnych, likwidacje
przełomów, utwardzenie i umocnienie poboczy.
Podczas obioru inwestycji, 18 listopada, obecni byli przedstawiciele samorządu powiatu, gminy Rymanów oraz wykonawcy, RBDiM w Krośnie.
– Cieszymy się, że droga, która jest ważnym komunikacyjnie odcinkiem
łączącym powiat krośnieński z brzozowskim, doczekała się gruntownego
remontu – powiedział Jan Pelczar dyrektor – etatowy członek Zarządu
Powiatu. Do tej pory odcinek łączący gminę Rymanów z gminą Haczów nie
był chętnie uczęszczany ze względu na zły stan nawierzchni. Mamy nadzieję, że zarówno mieszkańcy okolicznych miejscowości jak i pozostali użytkownicy będą zadowoleni z modernizacji drogi, która usprawni ruch w tym
rejonie oraz wpłynie na bezpieczeństwo zarówno pieszych jak i kierowców.
Dyrektor Jan Pelczar podziękował gminie Rymanów za doﬁnansowanie
inwestycji w wysokości 50 tys. zł.
Wartość zadania wyniosła prawie 752 tys. zł.
Ewa Bukowiecka
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W ZESPOLE SZKÓŁ IM. ARMII KRAJOWEJ W JEDLICZU ŚWIĘTY MIKOŁAJ OD
3 LAT ROZDAJE UCZNIOM PREZENTY WARTE SETKI TYSIĘCY ZŁOTYCH

Z

espół Szkół im. Armii Krajowej
w Jedliczu od stycznia br. realizuje
projekt pn. „Rozszerzamy kwalifikacje uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu” w ramach Priorytetu IX – Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności
i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt
współfinansowany jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Damian Ch. jest uczniem klasy III ZSZ,
nauczył się zawodu ślusarz, w szkole nauczył
się spawać, a w ramach projektu zrobił uprawnienia operatora koparko-ładowarki.
Redakcja Dlaczego uczestniczysz w dodatkowych zajęciach w ramach kursu?
D. Kurs wybrałem po konsultacji z doradcą zawodowym. Uważam, że umiejętności te
przydadzą mi się jako rozszerzenie uprawnień
w moim zawodzie. Kurs ten odbywa się w Rzeszowie w soboty i niedziele, ale warto poświęcić wolne dni dla uzyskania tych uprawnień.
Marcin M. uczy się zawodu mechanik
pojazdów samochodowych, zrobił w trakcie
nauki prawo jazdy kategorii B, i ukończył kurs
spawania.
R. Co skłoniło Cię do uczestnictwa w programie i kursie spawania?
M. Spawanie jest dla mnie ważną umiejętnością uzupełniająca kwaliﬁkacje zawodowe.
Dzięki kursowi będę miał uprawnienia, które
dadzą mi możliwość wyboru lepszej, atrakcyjniejszej pracy po zakończeniu szkoły.
Tomek Ł. Jest uczniem klasy III ZSZ
i kształci się w zawodzie ślusarz.
R. Co da Ci kurs operatora wózków widłowych?
T. Uprawnienia operatora wózków widłowych przydadzą mi się w pracy, gdyż planuję
wyjazd do Wielkiej Brytanii, gdzie jest dużo
ofert pracy dla osób z tymi uprawnieniami.
Michał M. jest już absolwentem naszej
szkoły.
R. Dlaczego wybrałeś kurs prawa jazdy
kategorii C?
M. Szkołę Zawodową w Jedliczu ukończyłem w zawodzie mechanik. Zrobiłem w trakcie
nauki prawo jazdy kategorii B. Mając możliwość zrobienia uprawnień kategorii C skorzystałem z tego kursu. Pracuję w ﬁrmie w której
te uprawnienia bardzo mi się przydają.
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Czy Michał, Damian, Marcin i Tomek
skorzystają z umiejętności uzyskanych na
kursach? Na pewno. Pomnożą je w dobrej
pracy, bo umiejętności i uprawnienia mają
wyjątkowe.
Ale nie tylko oni. Głównym celem projektu jest podniesienie kwaliﬁkacji zawodowych
42 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w Jedliczu zwiększających ich szanse na zatrudnienie na lokalnym rynku. W ramach
projektu odbywają się następujące bezpłatne
dla ucznia zajęcia:
Kurs I – kurs prawa jazdy kategorii C – wartość kursu dla
jednego ucznia 1700 zł;
Kurs II – kurs spawania
– wartość kursu dla jednego
ucznia – 2600 zł;
Kurs III – kurs operatora koparko-ładowarki – wartość
kursu dla jednego ucznia
– 2400 zł;
Kurs IV – kurs operatora
wózków widłowych – wartość kursu dla jednego ucznia
– 550 zł;
W ramach projektu 42 uczniów uczestniczyło w doradztwie edukacyjno-zawodowym,
przeprowadzonym przez profesjonalnego
doradcę, który w ramach grupowych i indywidualnych badań, potrzeb i predyspozycji

zasugerował odpowiedni dla każdego ucznia
kurs zawodowy.
Jak projekt ocenia Dyrektor ZS Zygmunt
Ginalski.
R. Panie Dyrektorze. Jak Szkoła skorzystała z przeprowadzenia projektu o którym
piszemy?
Dyrektor ZS. Projekt miał przynieść i przyniósł korzyści przede wszystkim uczniom naszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej. To nasi
uczniowie zdobyli umiejętności i uprawnienia,
które pomogą im w uzyskaniu dobrej pracy po
zakończeniu nauki w szkole. Ponadto w ramach
projektu szkoła zakupiła niezbędne do wsparcia
kursów urządzenia i podręczniki tj. urządzenie
do spawania metodą TIG, szliﬁerkę, wiertarkę, podręczniki do pracowni spawalniczej,
zakupiono również projektor multimedialny.
Uważam, że nasi uczniowie otrzymują wartościowe upominki w postaci odbytych przez
nich kursów i uzyskanych bezpłatnie umiejętności i uprawnień. Mam nadzieję, że docenią
nasze starania i wykorzystają dobrze uzyskane
umiejętności w przyszłej pracy.
Wartość projektu wynosi 180.348,92 zł,
w tym doﬁnansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego – 156.001,82 zł.
Redakcja
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CMENTARZE WOJENNE 1914-1918
NA TERENIE GALICJI ZACHODNIEJ
Nie pytajcie, kto był przyjacielem, a kto wrogiem.
Tysiące bohaterów wiernych przysiędze padło w zawziętej walce,
Oﬁary spoczęły w rzędach grobów – anioł śmierci
Przygarnął ich w niebie wolnych od nienawiści.
(Inskrypcja na cmentarzu w Nowym Żmigrodzie)

W

Muzeum Historycznym – Pałac w Dukli od 4 listopada
do końca grudnia br. można
oglądać wystawę fotograficzną dokumentującą cmentarze wojenne z lat
1914-1918 założone na terenie ówczesnej
Galicji Zachodniej. Na wystawie zaprezentowano około 400 fotografii wykonanych przez Romana Frodymę w latach
2004-2009. Roman Frodyma to znany regionalista, przewodnik beskidzki, przodownik turystyki pieszej i górskiej oraz
znakarz szlaków turystycznych. Od lat
prowadzi działania na rzecz ratowania
zapomnianych cmentarzy wojennych
z okresu I wojny światowej. Za swoją
działalność był wielokrotnie nagradzany odznaczeniami resortowymi i państwowymi, krajowymi i zagranicznymi.
***
Podczas I wojny światowej na omawianym obszarze zorganizowano planową
budowę cmentarzy wojennych. Końcem
1915 roku w wiedeńskim Ministerstwie
Wojny utworzony został Wydział Grobów
Wojennych (niem. Kriegsgraber Abteilung),
równocześnie powołano jego terenowe odpowiedniki, m.in. Oddział Grobów Wojennych

C. K. Komendantury w Krakowie dla Galicji
Zachodniej. Do zadań tej instytucji należało
ewidencjonowanie poległych, ekshumowanie
i pochowanie zwłok żołnierzy w wybranych
miejscach, a także projektowanie i budowanie
cmentarzy wojennych. Na czele krakowskiej
komendantury stanął kpt. Rudolf Broch, który okazał się wybitnym organizatorem, jego
zastępcą został kpt. Hans Hauptman, który
pełnił funkcję oﬁcera koncepcyjnego. W skład
komendantury weszli znani architekci, inżynierowie, rzeźbiarze, malarze. W oddziale majora Brocha działało również kilku Polaków,
m.in.: Jan Szczepkowski, Alfons Karpiński,
Henryk Uziembło, Rudolf Czerny, Stanisław
Żarnecki, Józef Baruch, Stanisław Klimowski
czy Artur Markowicz.
Po zakończeniu w maju 1915 roku operacji
gorlickiej, jednej z największych bitew na ziemiach polskich, działalność Oddziału nabrała
większego znaczenia – wymagała energicznych i na wielką skalę prowadzonych prac.
Na cmentarzach wojennych terenu Galicji
Zachodniej spoczywają żołnierze różnej narodowości: Austriacy, Niemcy, Czesi, Słowacy,
Węgrzy, Rumuni, Włosi i Polacy. Legioniści
pochowani zostali w Łowczówku, Nowym Sączu i Krakowie – Rakowicach. Polacy służący

FESTIWAL ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
Starostwo Powiatowe w Krośnie organizuje cykl imprez związanych z tradycją i zwyczajami Świąt Bożego Narodzenia pod nazwą Festiwal Świąteczny. Adresujemy go zarówno do dorosłych, młodzieży i dzieci, chcąc zachęcić do kultywowania tradycji.

Zapraszamy wszystkich do udziału w spotkaniach.
Program Festiwalu:
5.01.2012 r. – godz. 11.00 – Powiatowy Konkurs Plastyczny „Moje Boże Narodzenie”,
Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu
5.01.2012 r. – godz. 17.00 – Finał Międzynarodowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych, Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli
6.01.2012 r. – godz. 15.00 – Powiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych „Kolędy i Pastorałki”, Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łękach Dukielskich

w innych jednostkach w dużej liczbie spoczęli
np. na cmentarzu Łużna – Pustki. Najwięcej
cmentarzy znajduje się w okręgu tarnowskim
(62) oraz okręgu gorlickim (54), co świadczy
o nasileniu walk na tym terenie.
Cmentarze są różnorodne pod względem
stylistycznym i kompozycyjnym, jednak można doszukać się w nich stałych elementów,
takich jak: ogrodzenie w formie kamiennego
muru, drewnianego lub żeliwnego parkanu,
często z reprezentacyjnym wejściem (np.
w Woli Cieklińskiej); obiekt centralny w postaci zwieńczonego krzyżem postumentu,
drewnianego krzyża, obelisku, głazu lub kaplicy na głównej osi kompozycyjnej, podkreślonej aleją lub schodami; mogiły formowane
w kształcie kopców lub nasypów, upamiętnione krzyżami drewnianymi lub żeliwnymi,
bądź nagrobkami betonowymi lub z kamienia.
Umiejętnie komponowano w nekropoliach
zieleń, trawniki, żywopłoty, czy dostosowywano się do istniejącego otoczenia. Na wielu
cmentarzach znajdują się inskrypcje, autorem
większości z nich jest kpt. Hans Hauptman.
Cmentarze wojenne z I wojny światowej
są nie tylko ciekawymi obiektami ze względu
na rozwiązania architektoniczne, ale przede
wszystkim są śladem przeszłości, ponadto źródłem wiedzy o tamtym okresie, są również
wyrazem wydarzeń w wyniku których Polska
odzyskała niepodległość.
Aleksandra Żółkoś
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PROFILAKTYCZNA LEKCJA BLUESA W JEDLICKIM LO

P

owiat Krośnieński od kilku lat
promuje zasady zdrowego i aktywnego stylu życia podejmując
liczne działania w ramach przyjętego
do realizacji Planu Edukacji Zdrowotnej „Życie mam tylko jedno”. Jedną z takich inicjatyw był niecodzienny koncert
krakowskiej grupy „Bluesmobile Band”,
który się odbył 17 listopada br. w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej w Jedliczu. Dyrektor szkoły Iwona Pytel witając przybyłych gości oraz
młodzież szkolną, przypomniała, ze jest
to pierwsze takie wydarzenie w historii placówki, a zorganizowanie imprezy
było możliwe dzięki wsparciu starosty
krośnieńskiego Jana Juszczaka.
„Bluesmoblie Band” to zespół założony przez muzyków mających długi staż
i doświadczenie estradowe. Od pięciu lat
czynnie wspierają akcję proﬁlaktyki antynarkotykowej. Podczas swoich koncertów
propagują styl życia wolny od wszelkich
używek. Ideą występu było uświadomienie młodym ludziom zagrożeń płynących
z zażywania narkotyków czy picia alkoho-

lu. Utwory przeplatane były osobistymi historiami na temat uzależnień i związanych
z tym zagrożeń. Lider grupy Jacek Chruściński opowiadał o losach ludzi, swoich
znajomych, przyjaciół, dla których kontakt
ze środkami uzależniającymi miał tragiczne
skutki. – Pamiętajcie, macie tylko jedno życie – przestrzegał. Nie warto go zmarnować.
Nie warto dla głupiego szpanu, chwili wątpliwej zabawy czy ciekawości ryzykować
zdrowiem, a nawet życiem – mówił.
Na młodzieży koncert zrobił duże wrażenie. Okazuje się, że taka forma przekazu,
autentyczna i bezpośrednia, najbardziej tra-

ﬁa do młodych ludzi o czym mogą świadczyć komentarze: super inicjatywa, fajna
impreza, chcemy częściej brać udział w takich akcjach. Młodzież przyjęła muzyków
entuzjastycznie, były gromkie brawa, bisy
i wspólne śpiewanie.
Ewa Bukowiecka

VI MIĘDZYWOJEWÓDZKI MEMORIAŁ IM. BOGUSŁAWA DZIURY W STRZELECTWIE SPORTOWYM

P

o raz kolejny na strzelnicy sportowej w Jedliczu spotkali się ludzie z różnych szkół i klubów
strzeleckich, a towarzyszył im duch
rywalizacji sportowej. W ciągu dwóch
dni turnieju rozegrano konkurencje:
strzelanie z pistoletu pneumatycznego i karabinka pneumatycznego, w następujących kategoriach wiekowych:
młodzik – młodziczka, junior młodszy
– juniorka, junior – juniorka, senior
– seniorka. W zawodach uczestniczyło
160 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz 90 zawodników.
Nic nie zmieniło się od zeszłego roku.
Strzelectwo sportowe święci triumfy,
a świadczy o tym obecność wielu klubów i drużyn strzeleckich, których
klasyfikacja zespołowa przedstawia
się następująco: I m. MUKS Jedlicze,

II m. – NAFTA Krosno, III m. – TWIERDZA Przemyśl.
Szczegółowe wyniki zawodów znajdują się na stronie internetowej www.muks.
gosir.home.pl/
Konkurs przeprowadzono na Hali Sportowej GOSIR Jedlicze.
Memoriał to zasługa bardzo wielu ludzi.
Przewodził im zawsze energiczny i pełen
zapału nauczyciel z Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu i trener strzelectwa
sportowego, Andrzej Cynarski. „Sport daje
szansę młodym ludziom na inne spojrzenie w przyszłość, pokazuje sposób na życie”
tak była idea Bogusia w podejściu do młodzieży. Sport rzeczywiście jest potrzebny
w życiu, to świetna okazja do integracji
młodzieży, dorosłych, nas wszystkich. To
chyba najważniejsza idea VI Memoriału im.
Bogusława Dziury. Tego typu zawody są

odskocznią od prozy życia szkolnego, dają
szansę na wykazanie się, na potwierdzenie
swoich umiejętności, zdobycie popularności, rozwój ﬁzyczny i duchowy. Najmilszym
momentem było rozdanie nagród, dyplomów, medali, którym zakończono święto
strzelectwa sportowego w Jedliczu.
Zbigniew Młodziński
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XI PLEBISCYT NA NAJPOPULARNIEJSZYCH SPORTOWCÓW, TRENERÓW I DZIAŁACZY
POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO W 2011 ROKU

D

wudziestu sześciu kandydatów
ubiegać się będzie o miano najpopularniejszego sportowca
powiatu krośnieńskiego w 2011 roku.
O laury popularności powalczy także
8 trenerów i 9 działaczy. Dzisiaj rozpoczynamy XI plebiscyt. Głosowanie
potrwa do 1 lutego 2012 roku, a laureatów poznamy podczas wielkiego finału 16 lutego 2012 roku w nowej hali
sportowej w Kopytowej.
Plebiscyt na najpopularniejszych sportowców, trenerów i działaczy powiatu krośnieńskiego w 2011 roku tradycyjnie organizuje Starostwo Powiatowe w Krośnie
przy współpracy dziewięciu gmin powiatu
krośnieńskiego ziemskiego i redakcji tygodnika „Nowe Podkarpacie”.

Rywalizacja zapowiada się bardzo ciekawie i wszystko wskazuje na to, że emocje
w głosowaniu będą tak wielkie jak na arenach sportowych.
Podobnie jak w poprzednich trzech latach, Czytelnicy „Nowego Podkarpacia”
wybiorą pięciu najpopularniejszych sportowców oraz trenera i działacza. Natomiast
kapituła plebiscytu wybierze pięciu najlepszych sportowców spośród wszystkich
kandydatów.
Głosować będzie można tylko na oryginalnych kuponach zamieszczanych w „Nowym Podkarpaciu” i „Naszym Powiecie”,
a także poprzez sms-y. Regulamin plebiscytu i zasady głosowania zamieszczamy
poniżej. Głosować będzie można do 1 lutego

2012 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Zapraszamy do zabawy.
Uwaga Czytelnicy! Wśród sportowców
dwóch nosi to samo nazwisko: biathlonista Górnika Iwonicz-Zdrój Kamil Chłap
oraz siatkarz SKS Dukla Maciej Chłap.
Podobnie jest w gronie działaczy, gdzie
mamy także dwóch Jakiełów – Edwarda
(prezesa Górnika Iwonicz-Zdrój) i Wiesława (prezesa Przełęczy PPMD Dukla).
W związku z tym prosimy – w przypadku głosowania na nich – wpisywać na
kuponach oprócz nazwisk także pierwszą
literę lub pełne imię kandydata, bo inaczej nie będziemy wiedzieli komu zaliczyć punkty i głos będzie nieważny.

KAPITUŁA PLEBISCYTU

Przewodniczący kapituły Andrzej Krężałek – przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego, wiceprzewodniczący Jan Juszczak
– starosta krośnieński; sekretariat kapituły: Grażyna Ostrowska (Starostwo Powiatowe w Krośnie), Bogdan Hućko (redakcja „Nowe
Podkarpacie”); członkowie: wicestarosta Andrzej Guzik, prezes „Nowego Podkarpacia” Tadeusz Więcek, burmistrz Dukli Marek
Górak, burmistrz Rymanowa Wojciech Farbaniec, burmistrz Iwonicza-Zdroju Paweł Pernal, burmistrz Jedlicza Zbigniew Sanocki,
wójt Chorkówki Andrzej Koniecki, wójt Korczyny Jan Zych, wójt Krościenka Wyżnego Jan Omachel, wójt Miejsca Piastowego
Marek Klara, wójt Wojaszówki Sławomir Stefański.
REGULAMIN PLEBISCYTU NA NAJPOPULARNIEJSZEGO i NAJLEPSZEGO SPORTOWCA ORAZ NAJPOPULARNIEJSZEGO
TRENERA I DZIAŁACZA POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO 2011 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 2012 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 pkt., 3-3 pkt.,
4-2 pkt., 5-1 pkt. 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 2012 roku (decyduje data stempla pocztowego).
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9. Głosowanie odbywa się również drogą sms-ową (szczegóły załącznik do regulaminu).
10. Sportowcy, którzy po podsumowaniu punktów z wszystkich ważnych kuponów oraz z głosowania sms-ami zajmą pierwsze 5 miejsc,
zostaną uhonorowani okolicznościowymi pucharami, a wszyscy
nominowani pamiątkowymi dyplomami.
11. Najpopularniejszym trenerem i działaczem sportowym zostanie
osoba, która otrzyma największą liczbę głosów. Zostanie ona wyróżniona pucharem, a nominowani pamiątkowymi dyplomami.
12. Ogłoszenie wyników nastąpi w tygodniku “Nowe Podkarpacie”.
oraz w gazecie powiatowej „Nasz Powiat”.
13. Spośród nominowanych zawodników Kapituła Plebiscytu wybierze
pięciu najlepszych w kolejności miejsc.
14. Pięciu najlepszych zawodników kapituła wybierze spośród nominowanych, którzy osiągnęli wyniki na poziomie ponadgminym.
15. Najlepsi zawodnicy uhonorowani zostaną nagrodami Kapituły.
16. Dla uczestników plebiscytu przewidziane są upominki.
17. Oﬁcjalne zakończenie Plebiscytu odbędzie się 16 lutego 2012 r.
w Kopytowej. Organizatorzy powiadomią zainteresowane osoby
i laureatów plebiscytu.
18. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ostatecznej interpretacji
regulaminu na najpopularniejszego sportowca, trenera i działacza
powiatu krośnieńskiego.

Nasz Powiat

ZASADY GŁOSOWANIA SMS-AMI (DO 1 LUTEGO 2012 R. DO GODZ. 24.00)
Prawidłowy sms musi zawierać: preﬁks czyli litery PKS i kolejne cyfry, przedzielone przecinkami lub kropkami, przyporządkowane
poszczególnym sportowcom według ustalonej przez głosującego kolejności. Następnie, też po przecinku lub kropce, wpisujemy literę
T i numer przyporządkowany wybranemu przez głosującego trenera. Także po przecinku lub kropce wpisujemy literę D i numer
przyporządkowany wybranemu przez głosującego działacza. Wielkość liter nie ma znaczenia.
Uwaga wszystkie znaki wpisujemy bez spacji. Liczby muszą być oddzielone przecinkami lub kropkami. Przykładowy sms:
PKS7,24,21,11,6,T6,D9
W przypadku nie zagłosowania na 5 różnych sportowców oraz trenera i działacza głos będzie nieważny, podobnie jak w głosowaniu na kuponach wyciętych z gazet.

7136

SMS wysyłamy na numer:
(koszt sms-a: 1,23 zł z VAT).
W razie problemów prosimy o kontakt z redakcją tel. 13 43-219-05 lub email: redakcja@podkarpacie.media.pl
Cyfra w nawiasie z prawej strony sylwetki każdego kandydata oznacza jego
numer w głosowaniu sms-owym.
Z NICH WYBIERAMY
SPORTOWCY (PKS)
Robert Albrycht (MTB Rymanów, kolarstwo górskie) – (1)
Daniel Bałuka (LKS Tęcza Zręcin, piłka
nożna) – (2)
Bogdan Błażejewski (LUKS Burza Rogi,
szachy) – (3)
Dominika Bril (MUKS Podkarpacie Jedlicze, narciarstwo biegowe) (4)
Kamil Chłap (IKN Górnik Iwonicz-Zdrój, biathlon) – (5)
Maciej Chłap (UKS TKKF Dukla (2003-2007) – tenis stołowy, Siatkarski Klub
Sportowy Dukla – siatkówka) – (6)
Radosław Durał (CWKS Resovia Rzeszów, kolarstwo górskie) – (7)
Krystian Frączek (KS Przełęcz PPMD
Dukla – piłka nożna; UKS TKKF Dukla
– tenis stołowy) – (8)
Patryk Fryc (Partyzant Mal Bud Targowiska, piłka nożna) – (9)
Krzysztof Gajda (Bike Team GOSiR Jedlicze, kolarstwo górskie) – (10)
Dawid Gałuszka (WKS Rędzinianka
Wojaszówka, piłka nożna) – (11)
Kamil Gonet (Kotwica Korczyna, piłka
nożna) – (12)
Grzegorz Jakubowicz (BKS WP Kościelisko, biathlon) – (13)
Paweł Jarosz (GKS Krościenko Wyżne-Pustyny, piłka nożna) – (14)
Aleksandra Królicka (Stowarzyszenie
Nasz Rymanów, kolarstwo górskie)
– (15)
Marcin Kuliga (LUKS Burza Rogi, lekkoatletyka) – (16)
Ewelina Marcisz (Halicz Ustrzyki Dolne, biegi narciarskie) – (17)
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Wojciech Mąkosa (GKS Zamczysko
Odrzykoń, piłka nożna) – (18)
Wojciech Munia (LKS Polonia Kopytowa, piłka nożna) – (19)
Bartłomiej Pelczar (GKS Zamczysko
Odrzykoń, piłka nożna) – (20)
Rafał Penar (IKN Górnik Iwonicz-Zdrój,
biathlon) – (21)
Jakub Rygiel (LUKS Burza Rogi, lekkoatletyka) – (22)
Sławomir Skóra (Bike Team GOSiR Jedlicze, kolarstwo górskie) – (23)
Marzena Stupkiewicz (Jar Kielnarowa,
łucznictwo) – (24)
Łukasz Szczurek (Victoria Kobylany,
piłka nożna) – (26)
TRENERZY (T)
Andrzej Biały (LKS Głowienka, piłka
nożna) – (1)
Szymon Cetnarski (Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Rymanów, narciarstwo
biegowe, biathlon, piłka nożna) – (2)
Robert Gleń (MUKS Podkarpacie Jedlicze, narciarstwo biegowe) – (3)
Robert Gorzynik (Kotwica Korczyna,
piłka nożna) – (4)
Mariusz Jakieła (IKN Górnik Iwonicz-Zdrój, biathlon) – (5)
Bogdan Maciejewski (UKS TKKF Dukla, tenis stołowy) – (6)
Nikodem Sikora (Tęcza Zręcin, piłka
nożna) – (7)
Witold Zatorski (Klub Biegacza GOSiR Krościenko Wyżne, lekkoatletyka) – (8)
DZIAŁACZE (D)
Zbigniew Albrycht (LUKS Burza Rogi)
– (1)
Hubert Cebula (WKS Rędzinianka Wojaszówka) – (2)
Łukasz Grzesik (LKS Polonia Kopytowa) – (3)

Edward Jakieła (IKN Górnik Iwonicz-Zdrój) – (4)
Wiesław Jakieła (KS Przełęcz PPMD
Dukla) – (5)
Jacek Pinkowicz (LKS Iskra Iskrzynia)
– (6)
Mariusz Smerecki (LUKS Beskid Posada
Górna) – (7)
Robert Wojtuń (KTS GOSiR Krościenko
Wyżne) – (8)
Beata Wosiewicz (MUKS Podkarpacie
Jedlicze) – (9)
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EDUKACJA ZDROWOTNA W POWIECIE
S

tarostwo Powiatowe w Krośnie zorganizowało cykl spotkań poświęconych profilaktyce i promocji zdrowia. Akcja została przeprowadzona w ramach przyjętego do realizacji przez Zarząd Powiatu Planu Edukacji Zdrowotnej
w Powiecie Krośnieńskim na lata 2011-2012. Ideą przedsięwzięcia jest zwiększanie świadomości zdrowotnej poprzez
prowadzenie szkoleń, pokazów ratowniczych i warsztatów.

Spotkania, które odbyły się w Iwoniczu, Jedliczu, Komborni, Świerzowej Polskiej i Odrzykoniu, adresowane były do młodzieży, stowarzyszeń
i Kół Gospodyń Wiejskich.
Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia związane z szeroko
pojętą proﬁlaktyką zdrowia i promowaniem zdrowego stylu życia. Ratownicy medyczni (Piotr Szurek, Bartosz Panek i Krzysztof Winiarski)
prowadzili pokazy udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
Dorota Tomasiewicz, lekarz medycyny, a jednocześnie przewodnicząca
Komisji Zdrowia i Rodziny w Radzie Powiatu, wygłosiła prelekcję na temat proﬁlaktyki chorób cywilizacyjnych. Kolejne szkolenia poświęcone
były anoreksji i bulimii. Uczestnicy mogli zapoznać się z przyczynami
zaburzeń odżywiania oraz metodami i technikami pracy w terapii. Program obejmował także wykłady z zakresu proﬁlaktyki wczesnego wykrywania raka piersi i szyjki macicy. Temat szczegółowo omówiła Anna
Świeca – zastępca kierownika WOK przy Szpitalu Specjalistycznym im.
F. Chopina w Rzeszowie. Swoje szkolenie z zakresu edukacji zdrowotnej
połączone z warsztatami mieli także nauczyciele, pedagodzy, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz ośrodków pomocy
społecznej z terenu powiatu krośnieńskiego. Tematem spotkania, które
odbyło się w ZSGH w Iwoniczu-Zdroju, były zaburzenia odżywiania
u dzieci i młodzieży: „Bulimia i anoreksja – choroby duszy i ciała”.
– Fundamentalnym założeniem nauczyciela, jak i rodzica jest nauczyć dziecko radzenia sobie z wymaganiami, jakie stawia mu świat oraz
tego jak sobie z nimi radzić – mówiła Anna Dziadkiewicz – psycholog,
terapeuta z Fundacji „Drzewo Życia”. Osobistymi doświadczeniami
z zakresu terapii anoreksji podzieliła się również kolejna prelegentka Elżbieta Sas, współzałożycielka fundacji. Z kolei Halina Józefczyk-Habrat
– socjolog, kierownik internatu w ZSGH w Iwoniczu-Zdroju obszernie
przedstawiła kulturowe i społeczne przyczyny zaburzeń odżywiania.
W przerwie szkolenia odbyła się prezentacja szkoły i umiejętności
uczniów. Największą atrakcją były pokazy barmańskie i baristyczne
połączone z degustacją kawy oraz wykwintnych zakąsek i ciast, przygotowanych przez przyszłych adeptów sztuki kulinarnej z iwonickiego
gastronomika.
Konferencje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Uczestnicy
mogli nie tylko zdobyć cenne informacje jak należy dbać o własne zdrowie, zapobiegać chorobom, gdzie szukać pomocy, ale również uzyskali
odpowiedzi na wiele nurtujących ich pytań oraz osobiście sprawdzić
swoje umiejętności samobadania piersi lub udzielania pierwszej pomocy
pod okiem specjalistów.
Adresaci szkoleń wyrazili wdzięczność samorządowi powiatu za
zorganizowanie tak cennej inicjatywy jaka jest edukacja zdrowotna.
Zarówno starosta Jan Juszczak jak i wicestarosta Andrzej Guzik zapewnili, że spotkania będą kontynuowane, bowiem stanowią ważny
element kształtowania naszej świadomości i jednocześnie są odpowiedzią samorządu na oczekiwania społeczności lokalnej.
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MUZYCY Z KROŚCIENKA WYŻNEGO W BUDAPESZCIE

W

ramach współpracy pomiędzy Powiatem Krośnieńskim
a XVII Dzielnicą Budapesztu
w dniach 24-26 listopada br. zespół muzyczny SONG z Publicznego Gimnazjum
w Krościenku Wyżnym odwiedził Budapeszt. Nasz zespół został wytypowany
przez wicestarostę Andrzeja Guzika
w nagrodę za muzyczną działalność
na terenie powiatu.
Na zaproszenie Samorządu Mniejszości
Polskiej z Krościenka wyjechało 14 szkolnych muzyków: Michalina Gałuszka, Roksana Lorens, Paulina Michna, Magdalena
Słowik, Magdalena Wilusz, Kacper Filar,
Mikołaj Filar, Kacper Gałuszka, Kacper
Kmonk, Michał Krauz, Bartłomiej Szafran,
Mateusz Szafran, Rafał Szelc i Bartłomiej
Wójcik oraz opiekunowie Maciej Filar i Marek Omachel.
Na miejscu zostaliśmy bardzo serdecznie
powitani i ugoszczeni przez Marię Puskás,
Polkę, od 30 lat mieszkającą w Budapeszcie, kierowniczkę Klubu przyjaźni polsko-węgierskiej. Pani Maria była zresztą naszą
przewodniczką w trakcie wieczorowej eskapady po ulicach miasta. Piękno Budapesztu
nocą mogliśmy podziwiać poruszając się
po udekorowanych już świątecznie ulicach.
Widzieliśmy wspaniale oświetlone gmachy
narodowej opery, teatru i baletu, okazałe
mosty na Dunaju łączące nowe i stare
miasto, robiące wrażenie Wzgórze Gelerta, a punktem kulminacyjnym był widok
panoramy miasta, w tym wspaniale oświe-

tlonego budynku parlamentu z zamkowego
wzgórza.
Kolejny dzień również przeznaczony
był na zwiedzanie Budapesztu. Tym razem
naszym przewodnikiem był Zoltán Puskás
z klubu przyjaźni polsko-węgierskiej. Po
starym mieście spacerowaliśmy podziwiając XV i XVI wieczne kamienice, baszty
rybackie, plac Świętej Trójcy, kościół Św.
Macieja, pomnik króla Św. Stefana, średniowieczne ruiny klasztoru wkomponowane
w nowoczesny hotel. Widzieliśmy pałac
prezydencki i imponujący zamek królewski. Wracając, zatrzymaliśmy się koło
kościoła św. Teresy, gdzie znajduje się z
kolei jedyny na Węgrzech pomnik papieża
bł. Jana Pawła II, a następnie udaliśmy się

do muzeum ceramicznego Árpáda Csekovszk’yego.
Na zakończenie pobytu uczestniczyliśmy
w uroczystym wieczorze andrzejkowym
w klubie przyjaźni węgiersko-polskiej. Na
początku spotkała nas miła niespodzianka.
Dzieci ze szkoły, w której dyrektorką jest
pani Ilona Olejnik, zaprezentowały zebranym układ krośnieńskich tańców ludowych.
Występ naszego zespołu pokazał że muzyka
nie zna granic, bowiem przy polskich coverach, które zagraliśmy, świetnie bawili się
przedstawiciele obu narodowości. Wspaniała atmosfera i serdeczne przyjęcie było
najlepszym podziękowaniem za włożoną
pracę podczas wielu prób.
Opiekun zespołu Maciej Filar

HOŁD OFIAROM KATASTROFY

P

oseł do Parlamentu Europejskiego Tomasz Poręba, starosta krośnieński Jan Juszczak, dyrektor – etatowy członek Zarządu Powiatu Jan Pelczar uczcili pamięć ofiar
katastrofy smoleńskiej i pomordowanych w Katyniu. 9 grudnia, pod pomnikiem poświęconym Ofiarom Golgoty Wschodu
złożyli kwiaty i zapalili znicze.
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MOST W IWONICZU

ODRESTAUROWANY,
FUNKCJONALNY I BEZPIECZNY

K

amienny most w Iwoniczu, na potoku Iwonickim, doczekał
się pierwszego w swej ponad 200 letniej historii, kapitalnego
remontu. Przebudowa obiektu trwała trzy miesiące.
Jednoprzęsłowy most o konstrukcji łukowej stanowi unikatowy zabytek
sztuki inżynieryjnej i architektury mostowej epoki baroku, wpisany do
rejestru zabytków województwa podkarpackiego. Wzniesiony w 1782 r.
przez ówczesnego właściciela Iwonicza, wojewodę wołyńskiego Józefa
Salezego Ossolińskiego, jest jednym z najstarszych tego rodzaju zabytków
na Podkarpaciu.
Nieprzerwane użytkowanie obiektu, od chwili jego zbudowania po
dzień dzisiejszy, przyczyniło się do jego zniszczenia. Jedyną szansą na
uratowanie tego wyjątkowego w skali kraju obiektu było przeprowadzenie
prac budowlano-konserwatorskich. Nie było to zadanie łatwe z uwagi na
zabytkowy charakter. Wszelkie prace na bieżąco musiały być konsultowane
z konserwatorem zabytków i inspektorem nadzoru.
Przebudowa obiektu trwała trzy miesiące. Prace zakończono 30 listopada, natomiast oﬁcjalne otwarcie odbyło się 14 grudnia w obecności władz
powiatu krośnieńskiego, gminy Iwonicz-Zdrój, radnych i mieszkańców.
– Myślę, że jest to duże wydarzenie dla społeczności iwonickiej, ale także dla
tych, którzy będą korzystać z tego mostu – powiedział starosta Jan Juszczak.
Dla samorządu powiatu krośnieńskiego jest to również znacząca inwestycja. Wprawdzie most nie jest imponujący pod względem wielkości, ale
kosztowny ze względu na zabytkowy charakter – przyznał starosta. Cieszę
się, że inwestycja, o którą zabiegano od wielu lat, ma swój szczęśliwy ﬁnał.
Ważne jest, że udało się pogodzić prace konserwatorskie z funkcjonalnością
i bezpieczeństwem pieszych. Słowa uznania kieruję do wszystkich, którzy
przyczynili się do realizacji tej inwestycji.
W imieniu władz gminy Iwonicz-Zdrój, radnych i przede wszystkim
mieszkańców podziękowania za podjęcie tej inicjatywy na ręce starosty
Jana Juszczaka przekazał zastępca burmistrza Wiesław Polek
Prace konserwatorskie obejmowały między innymi zwiększenie konstrukcji nośnej mostu, odbudowę barierek, konserwację i odbudowę kamiennych balustrad, uzupełnienie ubytków ścian i wykonanie nowych
tynków renowacyjnych. Dla zachowania pierwotnego wyglądu obiektu
zrekonstruowano herb „Topór”, datę budowy mostu i marmurową tablicę
inskrypcyjną fundatora Józefa Ossolińskiego. Z kolei w ramach prac budowlanych przeprowadzono rekonstrukcję przyczółków, stabilizację koryta
rzeki, wykonano nawierzchnię jezdni. Nowym rozwiązaniem jest budowa
odrębnej kładki dla pieszych o drewnianej konstrukcji, która wpłynie na
poprawę bezpieczeństwa pieszych.

Symboliczne przecięcie wstęgi

Pierwszy przejazd

Nowa kładka dla pieszych

Wykonawcą inwestycji była ﬁrma Remost z Dębicy, prace konserwatorskie przeprowadziła ﬁrma Yetika z Krosna. Koszt inwestycji to prawie
1.800 tys. zł, z czego ponad 750 tys. powiat otrzymał z Ministerstwa Infrastruktury, pozostała część to środki własne.
Ewa Bukowiecka
Zastępca burmistrza gminy Iwonicz-Zdrój W. Polek składa podziękowania na ręce starosty krośnieńskiego J. Juszczaka

