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Nasz Powiat

Powiatowo-gminne obchody 101. rocznicy
odzyskania przez Polskę Niepodległości

M

sza święta w intencji ojczyzny
i poległych w walce o wolną
Polskę oraz niedawno zmarłego Levente Riza, burmistrza XVII dzielnicy Budapesztu – partnera Powiatu
Krośnieńskiego, odprawiona w kościele
parafialnym św. Wawrzyńca w Rymanowie rozpoczęła powiatowo-gminne
obchody Święta Niepodległości.
Po uroczystej eucharystii przybyli na
uroczystość goście zaśpiewali wspólnie
hymn państwowy i złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem Ofiar Systemów Totalitarnych. Następnie uczestnicy obchodów
prowadzeni przez organizatorów: starostę
krośnieńskiego Jana Pelczara i burmistrza
gminy Rymanów Wojciecha Farbańca, którzy nieśli 30 metrową flagę Polski przeszli
pod salę kina „Sokół”. W patriotycznym
pochodzie szły również poczty sztandarowe, młodzież klas mundurowych i Rymanowska Orkiestra Dęta. Na placu młodzież
z Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Rymanowie pod kierunkiem
Kazimierza Cetnarskiego zaprezentowała
musztrę paradną.
Druga część obchodów Święta Niepodległości odbyła się w sali kina i rozpoczęła
od złożenia ślubowania przez uczniów klas
pierwszych o profilu mundurowym z Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie.
Rys historyczny związany z dążeniem do
odzyskania przez Polskę niepodległości
przedstawił burmistrz Wojciech Farbaniec.
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Następnie zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać laureatów XIII Powiatowego
Konkursu Polskiej Pieśni Patriotycznej.
Obchody Święta Niepodległości to także
doskonały czas na uhonorowanie zwycięzców konkursu. Nagrody i dyplomy wraz
z najlepszymi gratulacjami wręczali: przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Kręża-

łek, starosta Jan Pelczar, wicestarosta Andrzej Guzik, burmistrz Wojciech Farbaniec,
zastępca burmistrza Grzegorz Wołczański
oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie Andrzej Pitrus.
Na zakończenie spotkania starosta podziękował wszystkim którzy uczestniczyli
w obchodach Święta Niepodległości i przyczynili się do zorganizowania uroczystości.

Laureaci konkursu Polskiej Pieśni Patriotycznej:
SZKOŁY PODSTAWOWE KL. IV-VI
I m-ce – Marcelina Albrycht – SP Równe
II m-ce – Zofia Drozd – Studio Wokalna GAMA Miejsce Piastowe
III m-ce – Kinga Hnat – SP Królik Polski
wyróżnienie – Natalia Zima – SP Lubatowa
wyróżnienie – Łucja Trybus – SP Bóbrka
SZKOŁY PODSTAWOWE KL. VII-VIII
I m-ce – Natalia Bęben – SP Korczyna
II m-ce – Milena Bogaczyk – SP Iwonicz-Zdrój
III m-ce – Karolina Turek – SP Dobieszyn
wyróżnienie – Oliwia Garbacik – SP Długie
wyróżnienie – Zuzanna Szczurek – SP Równe
SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
III m-ce – Adrianna Nycz – GOK Iwonicz-Zdrój
II m-ce – Milena Zając – gmina Iwonicz-Zdrój
II m-ce – Daria Samborowska – gmina Chorkówka
I m-ce – Katarzyna Such – Studio Wokalna GAMA Miejsce Piastowe
I m-ce – Adam Gonet – gmina Chorkówka
wyróżnienie – Klaudia Lenart – ZS Iwonicz
wyróżnienie – Gabriela Kmon – gmina Korczyna
wyróżnienie – Sara Woźniak – gmina Dukla
wyróżnienie – Anna Krygowska – LO Jedlicze

Nasz Powiat

„Dostosowanie oferty ZS w Jedliczu do potrzeb rynku pracy”

P

owiat Krośnieński realizuje
w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu projekt pt. „Dostosowanie oferty ZS w Jedliczu do
potrzeb rynku pracy”. Projekt będzie
realizowany do września 2022 roku. W ramach projektu zaplanowano
wsparcie dla uczniów, nauczycieli oraz
doposażenie Pracowni ślusarni i Pracowni CNC. Nauczyciele zostaną obję-

ci specjalistycznymi szkoleniami oraz
odbędą staż w zakładzie pracy doskonaląc swoje kompetencje. Uczniowie
będą mieli szansę uzyskania dodatkowych kwalifikacji/kompetencji poprzez
udział w specjalistycznych szkoleniach
dających im dodatkowe uprawnienia co
znacznie zwiększa ich szanse na rynku
pracy po ukończeniu szkoły.

W ramach realizacji projektu zostanie
również doposażona. Wartość projektu opiewa na kwotę 879167,50 zł z czego wnioskowane dofinansowanie wynosi 791250,74 zł.
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX, Działania 9.4 Poprawa jakości
kształcenia zawodowego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

jak przeciwdziałać agresji i przemocy w szkole

„

Przeciwdziałanie agresji i przemocy
w szkole – wiedza i praktyka” to
tytuł konferencji zorganizowanej
przez Starostwo Powiatowe w Krośnie
i Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (PCEN).
Spotkanie odbyło się 12 grudnia br.
z udziałem dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i psychologów ze szkół i placówek
oświatowych z terenu powiatu krośnieńskiego oraz pracowników PCEN oddział
Krosno.
Konferencję otworzył wicestarosta Andrzej Guzik, który powitał uczestników
i wprowadził w temat spotkania. Głos zabrał również wicedyrektor PCEN oddział
Krosno Andrzej Dziugan.
Konferencję przeprowadziła Beata Nowicka, specjalista terapii uzależnień, Master Trener Treningu Zastępowania Agresji.
Zagadnienia i problemy związane z agresją i przemocą to temat bardzo aktualny,
wzbudzający wiele emocji. Prowadząca
spotkanie poruszyła kwestie związane
między innymi: jak zrozumieć zjawiska
przemocy i agresji oraz przyczyny i mechanizmy ich powstawania, procedurami
i zasadami postępowania w przypadkach
agresji i przemocy, postępowaniem długofalowym w szkole – w jaki sposób należy
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budować relacje wspierające lepsze zachowanie uczniów.
Podczas spotkania przeprowadzono
również warsztat treningu złości, będący
częścią Treningu Zastępowania Agresji.
Konferencja była okazją do zdobycia
szerokiej wiedzy i pogłębienia kompetencji w zakresie przeciwdziałania zjawiska
jakim jest przemoc. Agresja i przemoc to
integralny element szkolnej rzeczywistości
i codziennego życia, z którymi pedagodzy

i specjaliści muszą mierzyć się w pracy. Dlatego tak ważne jest kształtowanie
świadomości społecznej, uwrażliwianie na
problem agresji oraz uświadamianie konsekwencji jakie ze sobą niesie.
Konferencja została zorganizowana
w ramach realizacji zadań ujętych w Planie Edukacji Zdrowotnej w Powiecie Krośnieńskim na lata 2019-2020 „Życie mam
tylko jedno”.
Ewa Bukowiecka
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Nasz Powiat

Pokaz broni palnej historycznej i współczesnej

W

Muzeum Historycznym – Pałacu w Dukli 17 listopada
br. odbył się pokaz broni
palnej historycznej i współczesnej zorganizowany przez Dukielskie Stowarzyszenie Strzeleckie we współpracy z naszym Muzeum.
Stowarzyszenie to zostało założone
8 marca tego roku i zajmuje się głównie
popularyzacją strzelectwa praktycznego,
sportowego i rekreacyjnego z broni palnej
oraz promowaniem kolekcjonerstwa broni
dawnej i nowej, artefaktów militarnych
i pamiątek historycznych, a także szerzeniem wiedzy na temat broni, militariów,
historii oręża. Celem tej organizacji jest
prowadzenie działalności wychowawczo
-popularyzatorskiej, podnoszenie sprawności fizycznej oraz poziomu wyszkolenia
praktycznego i teoretycznego w zakresie
strzelectwa, a tym samym organizowanie
czasu wolnego dorosłych, dzieci i młodzieży, promowanie postaw patriotycznych
i krzewienie polskiej tradycji strzelectwa.
Z działalnością tego Stowarzyszenia
można było się zapoznać podczas pokazu
broni palnej w dukielskim Muzeum. Setki

osób odwiedziło wystawę, jak powiedział
prezes Stowarzyszenia Robert Bruliński:
zainteresowanie przeszło nasze najśmielsze oczekiwania (…), najwyraźniej widać,
że jest potrzeba w społeczeństwie popularyzacji posiadania broni, informowania
że przy zachowaniu podstawowych zasad
bezpieczeństwa nie jest to nic niebezpiecznego, broń jest zwykłem narzędziem służącym do uprawiania np. sportu, rekreacji, do
tego aby zapoznać się z obsługą broni, do
propagowania obronności”.

Na wystawie członkowie Stowarzyszenia zaprezentowali 50 jednostek broni palnej, myśliwskiej i sportowej, historycznej
i współczesnej. Zainteresowani mieli możliwość zapoznać się z historią poszczególnych
typów broni, ze sposobem jej obsługi, jak
również dowiedzieć się na temat aktualnego stanu prawnego posiadania broni palnej
w Polsce, a także porozmawiać o innych zagadnieniach z pasjonatami strzelectwa, łowiectwa oraz kolekcjonerstwa broni palnej.
Aleksandra Żółkoś

Pszczelarze z Korczyny z wizytą na Słowacji

W

dniach 29-30 listopada bieżącego roku w Lokalnym Domu Kultury w Stropkowie
na Słowacji odbyły się XIII Stropkowskie Dni Miodu połączone wraz z obchodami 100-lecia założenia Regionalnego Stowarzyszenia Pszczelarskiego
na Słowacji.
To wyjątkowe wydarzenie obfitowało w szereg konferencji pszczelarskich,
w których wzięli udział zarówno pasjonaci
pszczelarstwa oraz goście. Zebrani mogli
uczestniczyć w wykładach dotyczących
produktów pszczelich, matek hodowlanych,
rozmnażania pszczół oraz chorób pszczół.
Na stoiskach pięknie prezentowały się produkty pszczele, a odwiedzający mieli możliwość ich degustacji.
W imprezie udział wzięli pszczelarze
ze Słowacji oraz okolicznych państw m.in.
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fot. Adam Zygarowicz

Czech, Ukrainy oraz Polski, wśród których
znaleźli się delegowani członkowie Rejonowego Koła Pszczelarzy w Korczynie.
Grupie uczestników z Korczyny przewodniczył prezes wspomnianego koła a zarazem
Członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
– Marian Pelczar.

Wyrazem uznania za wieloletnie partnerstwo regionalnych kół pszczelarzy
z Korczyny i Słowacji było uhonorowanie
koła w Korczynie przez organizatorów
wydarzenia medalem oraz pamiątkowym
dyplomem.
Barbara Pelczar

Nasz Powiat

Ceny w obrocie konsumenckim
W
okresie świątecznym obserwuje się zwiększony ruch
w sklepach i większą niż
zwykle sprzedaż towarów. Rosną również oczekiwania konsumentów wobec
cen, stąd duże zainteresowanie świątecznymi promocjami i akcjami wyprzedażowymi, zachęcającymi do podjęcia
decyzji dotyczącej zakupu. Jest to także
czas, w którym pośpiech i brak ostrożności może przynieść niekorzystne
skutki dla domowego budżetu. Z tego
względu warto przypomnieć podstawowe zasady w zakresie cen.
Umowa sprzedaży należy do powszechnie zawieranych umów pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem, przez którą
sprzedawca zobowiązuje się przenieść na
kupującego własność rzeczy i wydać mu tę
rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy określoną cenę.
Cena stanowi zatem istotny element umowy,
który nie powinien wzbudzać wątpliwości.
Podstawą wskazującą sposób przedstawiania cen, jest ustawa z dnia 9 maja
2014 r. o informowaniu o cenach towarów
i usług oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 9 maja 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług.
Cena powinna być uwidoczniona
w miejscu ogólnodostępnym i dobrze
widocznym dla konsumentów, na danym towarze, bezpośrednio przy towarze
lub w bliskości towaru, którego dotyczy.
W sklepach, w których oferuje się większą
liczbę różnorodnych towarów, np. w sklepach spożywczych lub budowlanych, ceny
jednostkowe mogą dotyczyć różnych jednostek miar (cen za litr, za kilogram, za
metr, za metr kwadratowy, czy za sztukę).
Są również wyjątki, kiedy sprzedawca nie
ma obowiązku uwidaczniania cen jednostkowych towarów. Z takim wyjątkiem
mamy do czynienia m.in. wtedy, gdy cena
jednostkowa towaru jest identyczna z ceną
sprzedaży lub gdy towary są sprzedawane
ze względu na ich przeznaczenie w zestawach (kompletach).
Obowiązkiem sprzedawcy jest uwidocznienie cen w miejscu sprzedaży w sposób
jednoznaczny, niebudzący wątpliwości
i umożliwiający ich porównanie. Z tego
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względu w przypadku obniżki ceny, sprzedawca winien wskazać zarówno cenę przed
obniżką jak i po obniżce, informując o jej
przyczynach. Jest to niewątpliwie ważna dla
konsumenta informacja, pozwalająca odróżnić promocję od obniżki ceny, związanej np.
z zakończeniem sezonu, kończącym się terminem przydatności do spożycia, czy też wadliwością towarów. Cena powinna uwzględniać również podatek od towarów i usług
oraz podatek akcyzowy, dlatego sprzedawca
zobowiązany jest podawać cenę brutto.
Warto podkreślić, żę wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uważa się za
ofertę sprzedaży. Tym, samym sprzedawca
jest związany oferowaną ceną i nie może
sprzedać drożej. Bardzo często zdarza się, że
cena uwidoczniona przy towarze różni się
od ceny zawartej w systemie, o czym kon-

sument dowiaduje się dopiero przy punkcie
kasowym lub po zapłacie, czytając paragon.
W takiej sytuacji, sprzedawca winien sprzedać towar po cenie niższej, ponieważ, zgodnie z ww. ustawą, w przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny, konsument
ma prawo do żądania sprzedaży towaru po
cenie dla niego najkorzystniejszej.
Jak pokazuje praktyka, działania przedsiębiorców w zakresie cen, mogą wywoływać
błędne ich wyobrażenie. Aby bezpiecznie
i świadomie dokonywać zakupów, należy
zatem dokładnie zapoznać się z informacją
dotyczącą cen i znać swoje prawa. Rozsądne
podejmowanie decyzji dotyczących zakupów
może korzystnie wpłynąć na domowy budżet, a tym samym sprawić, aby poniesione
wydatki nie zepsuły świątecznego nastroju.
Oprac. Elżbieta Sługocka-Krupa
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Konferencja „RATUJMY WIĘZI RODZINNE”

5

grudnia br. w Auli PWSZ w Krośnie odbyła się specjalistyczna
konferencja „RATUJMY WIĘZI RODZINNE” po raz kolejny przygotowana
przez FUNDACJĘ WIELKIE SERCE DLA
DZIECI, zwracającą uwagę na problemy
dzieci, które przeżyły traumę oraz posiadają deficyty, o których zbyt mało
i zbyt rzadko się mówi.
Gościem specjalnym był David J Little
absolwent dr Karyn Purvis z Texas Christian University, który wraz z żoną pracują
z rodzinami adopcyjnymi i zastępczymi pomagając im stworzyć więzi z dziećmi, które
do siebie przyjęli. Oprócz swojego wystąpienia podczas konferencji poprowadził
również dwudniowe warsztaty dla rodzin
zastępczych i adopcyjnych.
Pozostali prelegenci to znane w całej Polsce osoby, które niejednokrotnie pokazały
pasję jaką wkładają w pomoc rodzinom
adopcyjnym i zastępczym, w pomoc dzieciom z FAS czy rodzinom, które potrzebują
wsparcia prawnego.
Powiat Krośnieński reprezentował wicestarosta Andrzej Guzik. Tematyka wy-

stąpień dotyczyła głównie znaczenia więzi
w życiu i rozwoju dziecka, tego, co niszczy
te więzi – jak różne czynniki (m.in. FAS)
wpływają na siłę przywiązania i co najważniejsze – jak je ratować, wzmocnić i uzdrawiać. Podczas wystąpień zwrócono uwagę
na to jak rodzina (biologiczna, zastępcza,
adopcyjna) może pomóc uratować i uzdrowić więzi utracone w wyniku rozłąki, braku
wydolności rodzicielskiej czy odrzucenia.
Info. Fundacja Wielkie Serce
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Nasz Powiat

Wsparcie dla organizacji pozarządowych

W

Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie (7.11) odbyło się spotkanie informacyjne dla
organizacji pozarządowych poświęcone Funduszowi Inicjatyw Obywatelskich (FIO) w roku 2020.
Podczas konferencji eksperci z Narodowego Instytutu Wolności,
który jest instytucją zarządzającą Funduszem Inicjatyw Społecznych i Programem Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO)
zaprezentowali m.in. regulamin konkursu Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich, zasady ubiegania się o dotacje oraz główne założenia PROO na lata 2018-2030, pierwszego w historii programu bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich.
Uczestnicy spotkania mieli także okazję zapoznać się w praktyce
z zasadami pisania wniosków do programu FIO, kwalifikowalności
działań i zasad ponoszenia wydatków.
FIO to rządowy program dotacyjny dla organizacji pozarządowych w ramach którego dofinansowane są projekty mające na
celu zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Na realizację Programu co roku
przeznaczana jest kwota 60 mln zł, w tym 57,6 mln zł na dotacje
dla organizacji pozarządowych. Zadania w ramach konkursu FIO
będą realizowane od 1 stycznia do 30 listopada 2020 r. Wkład
własny nie jest wymagany i nie ma wpływu na ocenę. Wysokość
dotacji wynosi od 20 tys. zł do 120 tys. zł.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele podkarpackich
samorządów, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, klubów sportowych, fundacji i stowarzyszeń. Powiat Krośnieński reprezentował wicestarosta Andrzej Guzik, który zachęca
organizacje pożytku publicznego do ubiegania się o granty. – Środki te ze względu na korzystne warunki pozyskiwania są szansą
dla organizacji i podmiotów z mniejszych miejscowości na podejmowanie inicjatyw służących zacieśnieniu więzi w obrębie danej
społeczności, a także realizację zamierzeń mających wpływ na
wszechstronny rozwój obszaru działania, podkreśla wicestarosta.
Ewa Bukowiecka

Prace nad Strategią TOF „Beskid Niski”

W

prowadzenie do opracowania
Strategii dla Transgranicznego Obszaru Funkcjonalnego
(TOF) „Beskid Niski” było głównym tematem spotkania, które odbyło się 3 grudnia
br. w Starostwie Powiatowym w Krośnie.
Konferencja jest konsekwencją podpisanej 7 października br. w Ożennej deklaracji
powstania TOF w ramach i z inicjatywy
Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska. W spotkaniu, które prowadził Dawid
Lasek, wiceprezes Euroregionu Karpackiego uczestniczyli: starosta Jan Pelczar, wicestarosta Andrzej Guzik, dyrektor – etatowy
członek Zarządu Powiatu Monika Subik,
przedstawiciele Euroregionu Karpackiego,
wójtowie i burmistrzowie oraz pracownicy
merytoryczni urzędów gmin z terenu powiatu krośnieńskiego i Starostwa Powiatowego.
Celem TOF jest wsparcie rozwoju polsko-słowackiego obszaru transgranicznego
obejmującego po stronie polskiej powiaty: krośnieński, jasielski, gorlicki i miasto
Krosno, a po stronie słowackiej powiaty:
Svidnik, Stropkov i Bardejov. W założe-
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niach do Strategii TOF ujęto takie obszary
tematyczne jak: zarządzanie różnorodnością biologiczną, poprawa łączności i dostępności, rozwój wspólnego rynku turystycznego, oraz rozwój przedsiębiorczości
transgranicznej a także szeroko rozumiana
współpraca partnerów na różnych poziomach kształcenia. Rozwój obszaru wspierany będzie poprzez wdrażanie Marki
Karpackiej CARPATHIA porządkującej
środowisko produktów turystycznych i dostosowującej ich poziom do potrzeb turystów. Jak podkreślił Dawid Lasek – Marka
Karpacka to nowy, silny impuls do rozwoju
turystyki opartej na bogatym dziedzictwie

kulturowym Karpat oraz unikalnej przyrodzie. Karpaty muszą wyjść naprzeciw
oczekiwaniom współczesnych turystów, którzy poszukują nowej drogi w życiu i chcą
poznać siebie poprzez kontakt z karpacką
kulturą i mistyczną przestrzenią. Marka
Karpacka pozwoli nam na umocnienie pozycji regionu TOF Beskid Niski względem
innych rejonów Europy. Co ważne Marka
ta nie zagraża innym markom lokalnym,
natomiast wspiera je. Realizacja założeń
Marki wymaga ścisłej współpracy pięciu
sektorów: samorządów, przedsiębiorców,
organizacji pozarządowych, jednostek naukowo-badawczych i mediów.
Ewa Bukowiecka

Nasz Powiat

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Z

a prowadzenie akcji zimowej w sezonie 2019/2020 na terenie gmin: Chorkówka, Dukla, Iwonicz Zdrój (z wyłączeniem
drogi nr 2002R Iwonicz – Iwonicz-Zdrój i drogi nr 1976R na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową nr 2002R do
Zespołu Szkół w Iwoniczu), Miejsce Piastowe, Jaśliska, Jedlicze (do dnia 1 stycznia 2020 roku) Wojaszówka odpowiada
Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie.
Drogi powiatowe na terenie gmin Krościenko Wyżne, Korczyna, Jedlicze (od 1 stycznia 2020 roku), Rymanów w okresie zimowym
2019/2020 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. 8.00-16.00
Rymanów – 13 43 550 06 w godz. 7.00-15.00
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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.
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.

Inwestycje drogowe w powiecie
Nowy chodnik we Wróbliku Królewskim
Powiat Krośnieński zakończył inwestycję związaną z budową chodnika
wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1974R Krosno – Targowiska – Wróblik Szlachecki we Wróbliku Królewskim.
Odbiór zadania odbył się 21 listopada br. w obecności starosty Jana
Pelczara, etatowego członka Zarządu Powiatu Moniki Subik, zastępcy burmistrza gminy Rymanów Grzegorza Wołczańskiego, kierownika budowy
Wojciecha Sidora i inspektora nadzoru Stanisława Pękalskiego.
Zakres prac obejmował między innymi: roboty przygotowawcze, wykonanie odwodnienia, ułożenie krawężników, wykonanie chodnika z kostki
betonowej na długości 166 mb, montaż barier ochronnych oraz oznakowanie pionowe i poziome przejścia dla pieszych.
– W odpowiedzi na wniosek mieszkańców, w ramach środków własnych
i przy wsparciu gminy Rymanów, wybudowaliśmy chodnik we Wróbliku
Królewskim. Mam nadzieję, że wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa
pieszych w tym rejonie – podkreśla starosta Jan Pelczar.
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Koszt zadania to kwota 168 347 zł przy wsparciu finansowym gminy Rymanów w wysokości 79 000 zł.
Wykonawcą robót był Zakład Remontowo-Budowlany
„DROZDBUD” Rymanów-Zdrój.
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Przebudowa drogi w Gminie Jedlicze

Dzięki wsparciu finansowemu z Funduszu Dróg Samorządowych Powiat Krośnieński przebudował drogę powiatową
nr 1945 R Jaszczew – Jedlicze w miejscowości Jaszczew i Jedlicze. Inwestycja zamyka ciąg komunikacyjny od drogi krajowej
nr 28 do drogi powiatowej nr 1847R Szebnie
– Jedlicze – Potok w Jedliczu.
W ramach zadania wykonano m.in.
przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni na łącznej długości 1 273 mb, budowę
i przebudowę chodników na długości 802
m, budowę zatoki autobusowej i zatoki
przystankowej, przebudowę skrzyżowań,
wykonanie dwóch przejść dla pieszych z ak-

tywnym oznakowaniem, którymi sterują
czujniki ostrzegawcze. Innowacyjne rozwiązanie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa zarówno pieszych jak i kierowców.
Prace zakończono w planowanym terminie. Odbiór i symbolicznym przecięciem
wstęgi odbył się 12 grudnia br. z udziałem
zastępcy dyrektora Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
w Rzeszowie Marty Jakowskiej – reprezentującej Wojewodę Podkarpackiego, starosty
Jana Pelczara, dyrektor – etatowego członka zarządu Powiatu Moniki Subik, członka
Zarządu Marcina Józefowicza, burmistrz
Gminy Jedlicze Jolanty Urbanik, przed-

stawicieli wykonawcy, którym była firma
STRABAG oraz inspektora nadzoru.
Starosta Jan Pelczar podziękował
wszystkim za sprawne zrealizowanie tak
ważnej dla mieszkańców inwestycji. Przypomniał, że środki na zadanie w większości pochodziły z rządowego programu FDS.
W imieniu mieszkańców gminy słowa podziękowania dla Rady i Zarządu Powiatu
przekazała burmistrz Jolanta Urbanik.
Wartość inwestycji wyniosła 1 743 961 zł,
w tym dofinansowanie z FDS to kwota
1 046 376 zł oraz środki gminy Jedlicze
348 792 zł, pozostała część kwoty to środki
z budżetu powiatu.

te są bardzo ważne dla mieszkańców tych
miejscowości między innymi ze względu na
duże natężenie ruchu i względy bezpieczeństwa – podkreśla starosta Jan Pelczar.

Wartość zadania to kwota 110 183 zł
przy wsparciu finansowym Gminy Jedlicze
w wysokości 57 091 zł.

W Jedliczu będzie
bezpieczniej
W Jedliczu zakończyły się prace przy budowie chodnika w ciągu drogi nr 1847 R
Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok
w Jedliczu. Inwestycję wykonał Zakład Instalacyjny Ryszard Staroń z Krosna.
W dniu 27 listopada br. starosta Jan
Pelczar i burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta
Urbanik dokonali przeglądu stanu robót
budowlanych, które przebiegały zgodnie
z planem.
W newralgicznym miejscu Jedlicza powstał chodnik w dwóch odcinkach o łącznej
długości 65 m wraz z przejściem dla pieszych, które poprawi bezpieczeństwo.
– Powiat Krośnieński aktualnie prowadzi
kilka zadań związanych z budową chodników przy drogach powiatowych. Inwestycje
8
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Zakończył się remont drogi powiatowej
Pastwiska – Puławy w miejscowości Puławy

Odbiór inwestycji odbył się zgodnie z umową 27 listopada br. w obecności starosty
krośnieńskiego Jana Pelczara, przedstawicieli wykonawcy, inspektora nadzoru, sołtysa Puław Daniela Bruka oraz mieszkańców, którzy od wielu lat zgłaszali potrzebę
przebudowy tej drogi.

Jak podkreślił starosta – Jest to ważny rejon w tej części gminy Rymanów, nie tylko
ze względu na mieszkańców, ale turystów
licznie odwiedzających te malownicze tereny
i miejscowych rolników, którzy potrzebują
dobrych dróg do prowadzenia swojej działalności gospodarczej. Potrzeby na tym terenie

były bardzo duże, począwszy od miejscowości Wisłoczek, Rudawka Rymanowska i Puławy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców i turystów staramy się w miarę
możliwości realizować to co jest niezbędne.
Zakres prac obejmował m.in. oczyszczenie i wzmocnienie nawierzchni mieszanką
mineralno-asfaltową na odcinku 720 mb,
uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym, oczyszczenie rowów odwadniających.
W imieniu mieszkańców za zrealizowaną inwestycję podziękował sołtys Puław
Daniel Bruk, który podkreślił, że droga po
kilkudziesięciu latach doczekała się generalnego remontu.
Koszt zadania wyniósł 321 145 zł, z czego
266 516 zł to dofinansowanie z Funduszu
Dróg Samorządowych, pozostała część to
wkład własny Powiatu.
Wykonawcą prac był Rejon Budowy
Dróg i Mostów w Krośnie.

Przebudowa drogi powiatowej z Funduszu Dróg Samorządowych

Zakończyły się prace przy przebudowie drogi powiatowej nr 1974R Krosno – Targowiska – Wróblik Szlachecki w miejscowościach
Targowiska, Widacz i Wróblik Królewski.
Zadanie realizowane przez Powiat Krośnieński zakończyło przebudowę całego
ciągu komunikacyjnego od miasta Krosna
do drogi wojewódzkiej nr 887 we Wróbliku
Szlacheckim.
W ramach zadania wykonano m.in. przebudowę konstrukcji jezdni wraz z jej poszerzeniem na łącznej długości 1 343 m (dwa
odcinki), budowę dwóch odcinków chodników o szerokości 2 m o łącznej długości
424 m, budowę wyniesionego, aktywnego
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przejścia dla pieszych, przebudowę czterech
skrzyżowań i przebudowę przepustów.
Inwestycja zakończyła się zgodnie z planowanym terminem. Oficjalny odbiór odbył się 11 grudnia w obecności m.in.: zastępcy dyrektora Wydziału Infrastruktury
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
w Rzeszowie Marty Jakowskiej, starosty
Jana Pelczara, wicestarosty Andrzeja Guzika, etatowego członka Zarządu Powiatu Moniki Subik, przedstawicieli Gminy
Miejsce Piastowe na czele z wójtem Dorotą Chilik i przewodniczącym Rady Gminy
Wiesławem Habratem oraz przedstawicieli
wykonawcy.

Podsumowując inwestycję starosta przekazał słowa podziękowania dla Wojewody
Podkarpackiego za wsparcie finansowe oraz
wykonawcy i wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania tak ważnej dla
mieszkańców gminy inwestycji.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2 659 815,77 zł, w tym dofinansowanie
z Funduszu Dróg Samorządowych to kwota
1 575 952 zł i wkład Gminy Miejsce Piastowe 318 376 zł.
Wykonawcą prac była firma STRABAG
Sp. zo.o.
Ewa Bukowiecka
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XX MIĘDZYNARODOWY TURNIEJU NIEPODLEGŁOŚCI
W PIŁCE SIATKOWEJ PRO-FAMILIA CUP 2019

P

o raz XX pasjonaci Piłki Siatkowej
spotkali się na Międzynarodowym
Rodzinnym Turnieju Niepodległości.
Areną tegorocznych zmagań były obiekty sportowe w Jedliczu i Ustrobnej w dniu
17.11.2019.
W tegorocznej edycji rodzinnych zmagań udział wzięło 17 drużyn (169 zawodników) z Polski, Słowacji, Ukrainy.
Zanotowano nowy rekord najliczniejszej
rodziny, jaka wzięła udział w turnieju.
Obecnie liczy 6 osób i należy do drużyny
Skasko – ojciec Jan z synami Lubosem, Tomasem, Bronislavem, córką Dominiką i wnukiem Lubosem ze Słowacji (Krajne Cierne).

Grupa amatorska Finał:
I m. – OLD BOY; II m. – Stary Sącz – Skamat
Krajne Cierne 2:0; III m. – Sylveco Czarni
Rzeszów – Dziatki Sucha Beskidzka 2:0

Grupa zawodowa:
I m. – Foto Hurt Rzeszów; II m. – GOSiR
Jedlicze – Teodorówka 2:0; III m. – Orkan
Nisko – Zaborovia Zaborów 2:1
Turniej dofinansował Urząd Marszałkowski województwa podkarpackiego,
Fundacja Polska Siatkówka
Współorganizatorami byli: Gmina Jedlicze, GOSiR Jedlicze, Gmina Wojaszówka,
GOKiR Wojaszówka.
Fundatorami nagród piłek do siatkówki,
pucharów szklanych, dyplomów byli: Poseł
Parlamentu Europejskiego Elżbieta Łukacijewska, PZPS, Powiat Krośnieński, Powiat
Jasło, Gmina Wojaszówka, Gmina Jedlicze.
Nagrody upominki dla zawodników
ufundował Prezydent RP Andrzej Duda.
Podczas zawodów przeprowadzono
zbiórkę i loterię fantową na specjalistyczną

bioniczną protezę ręki dla Jakuba Procanina
któremu w wyniku choroby nowotworowej
amputowano prawą rękę.
Fanty na loterię przekazały: Nowy Styl
Group, ASA Glass, Huta Szkła w Jaśle,
a wsparli finansowo Krosoft Krosno, AGET
BHP Krosno.
Sponsor tytularny: ORLEN Południe S.A.,
Fundacja Studencka „Młodzi-Młodym”
Sponsorzy główni: RBDiM – Krosno,
PGNiG Sanok, ZPRE – Jedlicze, Inwentech
Group, BNP Paribas
Sponsorzy, fundatorzy nagród: PRiD
Krosno, Juna – Jasło, EBA Krosno, Inwest
Profil Bajdy,Delikatesy Centrum Jedlicze,
Krosoft Krosno, Delikatesy Groszek – Bratkówka, Dwór Kombornia, ASA Glass Krosno, Remondis KROeko, K-K Bud, FAVI
Krosno.
Jerzy Kaleta

Nabór do programu
dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie informuje, że prowadzi nabór osób na 2020 rok do
uczestnictwa w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Planowane jest, aby jedna edycja programu
została przeprowadzona w grupie co najwyżej 10-15 osobowej w cyklu co najmniej
60 godzin zajęć grupowych realizowanych
w formie 15. spotkań po 4 godziny oraz przynajmniej po 2 godziny konsultacji indywidualnych dla każdego z uczestników zajęć.
Treści edukacyjne będą służyć uczestnikom programu do przeformułowania
własnych przekonań i postaw, które mają
wpływ na stosowanie i usprawiedliwianie
przemocy. Warunkiem przyjęcia osoby do
programu powinno być uznanie przez nią
faktu stosowania przemocy we własnej
rodzinie.
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Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne
wobec osób stosujących przemoc w rodzinie kierowane są w szczególności do:
a) osób skazanych za czyny związane ze
stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd
warunkowo zawiesił wykonywanie kary,
zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,
b) osób stosujących przemoc w rodzinie,
które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub
innych środków odurzających, substancji
psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korek-

cyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,
c) osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.
Jednocześnie informujemy, że w/w program będzie realizowany z chwilą zrekrutowania grupy docelowej. Zgłoszenia do programu przyjmowane są w PCPR w Krośnie,
ul. Bieszczadzka 1 (I piętro, pokój 107 lub VI
piętro, pokój 618) w godz. 7:30-14:30, a także
drogą elektroniczną e-mail: sekretariat@pcprkrosno.pl. Osoba wyznaczona do kontaktu p. Joanna Wojewoda nr tel.13 43 75 766
lub 13 43 75 732.
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Pierwsza Pomoc w powiecie

Posadzie Dolnej przeprowadzono pokaz udzielania
pierwszej pomocy. Spotkanie
zorganizowano w ramach przyjętego
do realizacji przez Zarząd Powiatu
Planu Edukacji Zdrowotnej w Powiecie
Krośnieńskim. Ideą przedsięwzięcia jest
zwiększanie świadomości zdrowotnej
mieszkańców powiatu.
Tematyka obejmowała zasady udzielania
pierwszej pomocy w nagłych przypadkach,
które omówili i przeprowadzili w praktyce
ratownicy z Grupy Ratowniczo-Poszukiwawczej „Legion Gerarda”. To grupa osób,
których połączyła wspólna pasja, jaką jest
chęć niesienia pomocy innym.
Uczestników spotkania przywitał starosta Jan Pelczar podkreślając jak ważne
i potrzebne są takie spotkania. Wiedza
zdobyta podczas pokazów pozwoli czuć
się bezpieczniej w różnych życiowych sytuacjach. Jednocześnie życzył wszystkim,
aby ta wiedza nigdy się nie przydała.
Zakres tematyczny pokazu obejmował
zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach. Życie przynosi nam

różne nieszczęśliwe zdarzenia. Niestety codzienność pokazuje, że mało kto potrafi odpowiednio zachować się będąc świadkiem
nagłego wypadku jak np. utrata przytomności, udar/wylew, zawał serca czy oparzenia. Tymczasem ideą pierwszej pomocy jest
natychmiastowe działanie. Niekiedy o życiu
decydują minuty i o tym należy pamiętać.
Dlatego tak ważna jest znajomość podstawowym zasad udzielania pomocy.

Zainteresowanie pokazem było bardzo
duże. Dzięki profesjonalnemu pokazowi
każdy mógł dodatkowo pogłębić swoje
umiejętności w praktyce z użyciem fantoma pod nadzorem szkoleniowca.
W imieniu uczestników spotkania zastępca burmistrza gminy Rymanów Grzegorz Wołczański podziękował staroście za
zorganizowanie spotkania dla mieszkańców
Posady Dolnej.

ci i dorosłych przed przybyciem fachowej
pomocy. Przekonywał uczestników, że takie spotkania z zakresu pierwszej pomocy
udowadniają, że pierwsza pomoc to proste
niewymagające wykorzystania przyrządów
działania. Wymagają od osoby jej udzielające wyłącznie podstawowej wiedzy w tym
zakresie, która w przyszłości może okazać
się bezcenna. Niekiedy o życiu decydują
minuty i o tym należy pamiętać. Dlatego
tak ważna jest znajomość podstawowych
zasad udzielania pomocy i przełamanie

bariery strachu. Prowadzący przypomniał
także zasady wzywania pogotowia.
Uczestnicy spotkania mieli okazję nie
tylko, zapoznać się z zasadami udzielania
pierwszej pomocy, ale także aktywnie przećwiczyć resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomach. Ratownik przeprowadził
również pokaz udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem AED.
W imieniu uczestników Zofia Kielar, przewodnicząca KGW w Iwoniczu podziękowała
Staroście za zorganizowanie spotkania.

W

Domu Ludowym w Iwoniczu, 26 listopada br., przeprowadzono kolejny pokaz
udzielania pierwszej pomocy. Spotkanie
zorganizowano w ramach przyjętego
do realizacji przez Zarząd Powiatu
Planu Edukacji Zdrowotnej w Powiecie
Krośnieńskim. Ideą przedsięwzięcia jest
zwiększanie świadomości zdrowotnej
mieszkańców powiatu.
Uczestnikami spotkania były Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Iwoniczu oraz
mieszkańcy. Spotkanie otworzył Jan Pelczar,
starosta krośnieński. Zaznaczył, że celem
spotkania jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu postępowania i reagowania w sytuacjach zagrażających ludzkiemu zdrowiu i życiu. Podkreślił,
iż Powiat dąży do tego, aby jak najwięcej
osób znało zasady udzielania pierwszej pomocy. Na koniec życzył wszystkim, aby im
się ta wiedza nigdy nie przydała.
Trenerem prowadzącym pokaz był ratownik medyczny Dariusz Sałata z SPPR
w Krośnie. Omówił zasady profilaktyki postępowania w nagłych przypadkach u dzie-
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XIV Memoriał Bogusława Dziury

W

dniach 22-23 listopada br.
w hali GOSiR w Jedliczu odbył się XIV Memoriał Bogusława Dziury w strzelectwie sportowym.
Przez 2 dni zawodów swoje umiejętności strzeleckie zaprezentowało łącznie 191
uczestników. W piątek w zmaganiach szkolnych do rywalizacji stanęło 100 uczniów, ze
szkół podstawowych i ponadpodstawowych
z powiatu krośnieńskiego i jasielskiego
strzelając z karabinu pneumatycznego na
dystansie 10 m. W sobotę w konkurencjach
olimpijskich w karabinie i pistolecie pneumatycznym zmierzyło się 91 zawodników
zrzeszonych w klubach strzeleckich z Podkarpacia, Małopolski i Śląska.
Memoriał Bogusława Dziury to największe zawody strzeleckie w konkurencjach
olimpijskich w województwie podkarpackim.
W tym roku przez 2 dni zmagań wystartowało łącznie 191 osób, które swoim udziałem
uczciły pamięć Bogusława Dziury, wspaniałego trenera i wychowawcy młodzieży.

Oficjalną ceremonię rozpoczęcia zawodów prowadziła Pani Grażyna Twardzik
– nauczyciel ZS w Jedliczu, a krótką notę
biograficzną Bogusława Dziury przedstawił
Jakub Lidwin – uczeń ZS w Jedliczu.
Pamięć o Bogusławie Dziurze podczas
ceremonii rozpoczęcia zawodów przypomnieli: syn Bogusława Dziury, radny Rady
Miejskiej w Jedliczu Pan Ryszard Dziura,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Jedliczu
Pan Piotr Woźniak, Dyrektor LO w Jedliczu
Pani Iwona Pytel, Dyrektor ZS w Jedliczu
Pan Mariusz Kielar, Dyrektor GOSiR w Jedliczu Pan Wojciech Florczak.
Podczas ceremonii otwarcia zawodów
obecni byli również: Prezes Zarządu Powiatowego LOK w Krośnie Pan Jacek Makoś,
Starszy Inspektor Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie Pan Robert Zygmunt, Dyrektor CUW w Krośnie Pani Renata Piękoś
oraz przyjaciel, pomysłodawca i organizator poprzednich edycji Memoriału Bogusława Dziury Pan Andrzej Cynarski.

Ceremonię zakończyli uczniowie klas
mundurowych LO w Jedliczu pokazem
musztry paradnej, po której rozpoczęto 2-dniowe zmagania w konkurencjach
strzeleckich. Komplet wyników znajduje
się w załącznikach.
W imieniu Organizatorów pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili
się do organizacji zawodów. Szczególne podziękowania dla byłych zawodników Bogusława Dziury, którzy z różnych stron Polski,
a nawet z Norwegii przyjechali do Jedlicza
specjalnie na te zawody, by uczcić pamięć
wybitnego trenera Bogusława Dziury.
Info. LO Jedlicze

UMOWA PATRONACKA

W

dniu 6.12.2019 roku została
zawarta Umowa Patronacka pomiędzy Zespołem Szkół
im. Armii Krajowej w Jedliczu a ERKO
sp. z o.o. oddz. w Czeluśnicy, dotycząca
objęcia patronatem firmy Erko Sp. z o.o.
Sp. uczniów odbywających kształcenie
w zawodzie technik mechanik na podbudowie kwalifikacji MCE05 – Użytkowanie obrabiarek skrawających.
Strony deklarują szeroką współpracę
w zakresie kształcenia zawodowego. Praktyczna nauka zawodu będzie realizowana
w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w firmie ERKO w Czeluśnicy.
Część teoretyczna podstawy programowej
dotycząca przedmiotów zawodowych będzie realizowana na zasadzie łączenia teorii
z praktyką.
Firma ERKO sp. z o.o. sp.k zobowiązuje
się do:
– z apewnienia miejsc praktyk, szkoleń zawodowych oraz warsztatów zawodowych
na terenie zakładu pracy dla uczniów,
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– przeszkolenia BHP uczniów odbywających zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe na terenie firmy ERKO,
– zapewnienia dofinansowania transportu
dla uczniów na zajęcia praktyczne w firmie ERKO,
– w spółpracy w modyfikacji podstawy
programowej i programu nauczania dla
kierunku patronackiego zgodnie z potrzebami firmy,
– współpracy z Zespołem Szkół im. Armii
Krajowej w Jedliczu w organizacji różnorodnych form dokształcania dla kadry
dydaktycznej w zakresie stosowania nowoczesnej technologii w przemyśle,
– oferowanie płatnych staży i zatrudnienia
dla najlepszych uczniów,
– o ferowanie nagród dla najlepszych
uczniów specjalności objętej patronatem.
Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu
i Firma ERKO zobowiązały się wspólnie do:
1. Promowania kształcenia dualnego
w środowisku lokalnym i regionalnym.

2. Organizowania wspólnych przedsięwzięć związanych z szeroko rozumianą
edukacją zawodową.
3. Promowania współpracy pomiędzy
pracodawcami a placówkami oświatowymi.
4. Wymiany wzajemnych doświadczeń
związanych z edukacją zawodową.
Obie strony zawartej umowy liczą na
dobrą i rozwijającą się współpracę.
Dyrektor Zespołu Szkół
im. Armii Krajowej w Jedliczu
Mariusz Kielar

Nasz Powiat

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 zorganizowało
II Powiatowy Konkurs Wiedzy o Zdrowiu pod hasłem „Mam czas rozmawiać”,
adresowany do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu
krośnieńskiego i miasta Krosna.
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 2 grudnia br.
w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP
w Iwoniczu. Zaproszonych gości powitała
kierownik OSiW OHP Małgorzata Frączek,
w imieniu organizatorów głos zabrała Anita Pelczar z PSSE w Krośnie, która zapoznała uczniów z zasadami konkursu.
Zanim uczestnicy przystąpili do testu
obejrzeli spot promujący Światowy Dzień
Walki z AIDS.
W zmaganiach konkursowych wzięło
udział 21 finalistów etapów szkolnych, którzy mieli za zadanie rozwiązać test pisemny. Uczniowie poradzili sobie doskonale,

wszyscy byli dobrze przygotowani reprezentowali wyrównany poziom wiedzy.
Laureaci konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe z rąk starosty Jana
Pelczara i dyrektor PSSE w Krośnie Ewy
Szybienieckiej. Pozostali uczestnicy konkursu również otrzymali upominki od organizatorów z przesłaniem, aby zdobytą
wiedzę przekazywali w swoich środowiskach. Podsumowując spotkanie starosta
Jan Pelczar podziękował nauczycielom za
przygotowanie swoich podopiecznych do
bardzo trudnego testu, a zwycięzcom pogratulował wiedzy. Podkreślił jak ważne

jest organizowanie takich przedsięwzięć
prozdrowotnych, których ideą jest zwiększanie świadomości, szczególnie ludzi młodych i które uczą odpowiednich postaw
związanych ze zdrowym stylem życia.
Konkurs wpisuje się w przyjęty do realizacji przez Powiat Krośnieński Plan Edukacji Zdrowotnej „Życie mam tylko jedno”.
Wyniki konkursu:
I m. – Kinga Kopeć
II m. – Patrycja Paszyńska
III m. – Patrycja Staroń
Wyróżnienia: Iwona Borek, Katarzyna
Kucharska
Ewa Bukowiecka

Sweetcup 2019

U

czniowie Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
w Iwoniczu-Zdroju podczas
XVIII Międzynarodowego Konkursu
„Sweetcup”, który odbył się 28 listopada 2019 roku w Preszowie na Słowacji,
stanęli na podium, zdobywając srebrne
medale w kategoriach: cukiernik, kucharz i barista. Tematem przewodnim
konkursu było „Miodowe pokuszenie”.
Patrycja Zając, uczennica klasy pierwszej
w zawodzie technik technologii żywności
startowała w kategorii cukiernik i wykonała
tort „Nektarowa pokusa motyli”. Zachwyciła jury zestawieniem smakowym musu lipowo-miodowego, żelki z miodu pitnego oraz
słonym karmelem jako wykończenie tortu.

Kolejnym zwycięzcą został Kacper Karamus,uczeń klasy czwartej w zawodzie
technik żywienia i usług gastronomicznych,
który startował w kategorii kucharz i wykonał deser „Wulkan miodowy”, składający
się z ciasta o smaku limonki i musu lawendowego, wykończony bezą angielską. Jury
zachwycił sposób podania i dobór talerza
deserowego. Dodatkowo Kacper otrzymał
Puchar i Nagrodę Dyrektora Szkoły, w której odbywał się konkurs.
W kategorii barista swoje umiejętności
zaprezentowała Katarzyna Inglot, uczennica klasy czwartej w zawodzie kelner, która
wykonała i podała 4 porcje espresso, 4 porcje cappuccino i 4 drinki kawowe „Zimowy
sen” w czasie nieprzekraczającym 15 mi-

nut. Uczennica wykazała się zręcznością,
poprawną techniką oraz właściwym sposobem podania i zaprezentowania napojów.
Uczniów do konkursu przygotowały:
Małgorzata Buczek, Małgorzata Zajdel
i Iwona Sikorowicz.
Info. ZSGH

6 (72) XI-XII 2019

13

Nasz Powiat

Czad „cichy zabójca”

W

okresie jesienno-zimowym,
w mieszkaniach i domach
jednorodzinnych wzrasta
ryzyko powstania pożarów. Najczęściej
dochodzi do nich w wyniku wad, albo
niewłaściwej eksploatacji urządzeń
grzewczych, elektrycznych i gazowych.
Nasz dom jest miejscem, w którym każdy
z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego,
to właśnie tam ginie największa liczba osób,
a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy. W tym samym okresie odnotowywany
jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla. Ten silnie trujący gaz zwany „cichym zabójcą”, jest niewidoczny oraz nie ma smaku,
ani zapachu. Źródłem emisji tlenku węgla
są urządzenia grzewcze opalane drewnem,
węglem, gazem, olejem opałowym.
Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też
gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu,
że tlenek węgla jest:
– bezwonny,
– bezbarwny,
– pozbawiony smaku.

Co jest główną przyczyną zatruć
tlenkiem węgla?
Głównym źródłem zatruć w budynkach
mieszkalnych jest niesprawność przewodów
kominowych: wentylacyjnych i dymowych.
Ich wadliwe działanie może wynikać z:
– nieszczelności,
– braku konserwacji, w tym czyszczenia,
– wad konstrukcyjnych,
– niedostosowania istniejącego systemu
wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?
– S ystematycznie czyścić, sprawdzać
szczelność i wykonywać przeglądy techniczne przewodów kominowych.
– Użytkować tylko sprawne technicznie
urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
– Nie zasłaniać i nie przykrywać urządzeń
grzewczych.
– Nie zaklejać i nie zasłaniać kratek wentylacyjnych.
W przypadku wymiany okien na nowe,
sprawdzić poprawność działania wentylacji. Nowe okna są najczęściej o wiele
bardziej szczelne w stosunku do wcześniej

stosowanych w budynku i mogą pogarszać
wentylację.
Państwowa Straż Pożarna rekomenduje
instalowanie czujek dymu i tlenku węgla
Domowe czujki dymu to prosty sposób
na zabezpieczenie domu przed pożarem.
Urządzenia te wprawdzie nie zapobiegają powstaniu pożaru, ale skutecznie mogą
zaalarmować lokatorów mieszkania, w którym powstał pożar. Umożliwia to w wielu
wypadkach szybkie opuszczenie objętego
pożarem domu oraz ugaszenie ognia w zarodku co znacznie ogranicza straty.
Na rynku jest dużo różnych modeli
czujek dymu. Przy wyborze nie kierujmy
się tylko ceną. Wybierzmy profesjonalną
czujkę, renomowanego producenta, która
ma certyfikat zgodności, co oznacza, iż
została przebadana w profesjonalnym laboratorium certyfikującym na zgodność
z normą EN 14604: autonomiczne czujki dymu. Dopiero taka czujka gwarantuje nam
bezpieczeństwo przez wiele lat. Istotny jest
także okres gwarancji – najlepiej 5 lat.
Przed instalacją czujki dymu należy koniecznie zapoznać się z dołączoną do niej
instrukcją producenta, w której znajdziemy
wszelkie istotne informacje, w tym: zasady
montażu, obsługi i testowania, wymiany
baterii, maksymalny czasookres użytkowania czujki itp.
Info. PSP Krosno

Starosta Krośnieński
zaprasza na

CZAD

!

„Festiwal Świąt Bożego Narodzenia”
który odbędzie się

4-12 stycznia 2020 roku

Program Festiwalu

nie lekceważ zagrożenia

04.01.2020 r. – godz. 15:00
Powiatowy Konkurs Małych Form Teatralnych „Jasełka 2020”
Krościenko Wyżne – Dom Ludowy
08.01.2020 r. – godz. 11:00
Finał Powiatowego Konkursu Plastycznego „Moje Boże Narodzenie”
Jedlicze – Gminny Ośrodek Kultury
8.01.2020 r. – godz. 17:00
Finał Międzynarodowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych
Dukla – Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli
14

12.01.2020 r. – godz. 11:30
Koncert „Hej Kolęda, Kolęda…”
Wrocanka – Kościół Wszystkich Świętych
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Kara za nieprzerejestrowanie pojazdu

O

d 1 stycznia 2020 r. wchodzą
w życie przepisy wprowadzające
kary pieniężne za nieprzerejestrowanie pojazdu. W tym dniu zaczyna
obowiązywać 30 dniowy termin na załatwienie formalności z tym związanych.
Jak wynika z nowych przepisów, jeśli
właściciel nie zarejestruje nabytego na terenie Unii Europejskiej używanego pojazdu
albo nie powiadomi starosty o sprzedaży
bądź nabyciu zarejestrowanego w Polsce
pojazdu w ciągu 30 dni podlega karze
w wysokości od 200 zł do 1000 zł.
Aby uniknąć kary właściciel ma obowiązek w ciągu 30 dni:
– od sprowadzenia używanego pojazdu
z terytorium państwa członkowskiego Unii
Europejskiej zarejestrować go w Polsce,

– po nabyciu bądź sprzedaży pojazdu
zarejestrowanego w Polsce poinformować
o tym starostę.
Wkrótce na stronie Powiatu Krośnieńskiego opublikowany zostanie Poradnik Interesanta Wydziału Komunikacji

i Transportu zawierający odpowiedzi na
najczęściej zadawane pytania związane
z rejestracją pojazdów, transportem zbiorowym, prawami jazdy itp. Osoby zainteresowane zapraszamy do odwiedzenia strony:
www.powiat.krosno.pl
Ewa Bukowiecka

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie realizował w 2019 r. projekt
„Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (V)”

Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 (RPO
WP), Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie
7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu było zwiększenie możliwości
zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających
bez pracy.
Projekt skierowany był do osób w wieku 30 lat i więcej (od
dnia 30 urodzin) należących do poniższych grup:
1. Osoby pozostające poza rynkiem pracy tj. osoby bezrobotne zwłaszcza:
a) osoby w wieku 50 lat i więcej,
b) kobiety,
c) osoby długotrwale bezrobotne,
d) osoby z niepełnosprawnościami,
e) osoby o niskich kwalifikacjach.
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2. Rolnicy i członkowie ich rodzin – osoby posiadające
nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający
ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa
Okres realizacji projektu: 1.02.2019 r. do 31.12.2019 r.
Całkowita wartość projektu w 2019 r. wyniosła
1 290 896,59 złotych w tym:
1. Ś rodki na podjęcie działalności gospodarczej
– 500 000 złotych,
2. D oposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy
– 790 896,59 złotych,
Projektem objęto 67 osób w następujących zadaniach:
– jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 25 osób,
– doposażenia lub wyposażenie stanowiska pracy – 42 osoby,
Spośród 67 osób objętych projektem było:
– 23 osoby długotrwale bezrobotne,
– 9 osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami,
– 9 osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat,
– 46 osób o bezrobotnych o niskich kwalifikacjach,
– 7 osób odchodzących z rolnictwa.
Opracował Paweł Roman
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Koncert patriotyczny „Niepodległa w Europie”

Z

okazji 101. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości w kościele pw. św. Piotra i Jana z Dukli
– Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie odbył się koncert pt. „Niepodległa
w Europie”. Inicjatorami tego patriotycznego wydarzenia byli Wojewoda
Podkarpacki i Starosta Krośnieński.
Uroczystość otworzyła wicewojewoda
podkarpacki Lucyna Podhalicz. W swoim
wystąpieniu podkreśliła, że koncert jest
okazją do radosnego uczczenia kolejnej
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a jej świętowanie wzmacnia naszą wspólnotę narodową, dumę z osiągnięć
przodków oraz jest okazją do pielęgnowania najważniejszych dla nas wartości takich
jak: wolność, solidarność, poszanowanie
godności oraz praw człowieka. Koncert został zorganizowany w ramach rządowego
programu Niepodległa, który będzie kontynuowany do roku 2022.
Uczestnicy mieli okazję posłuchać najpiękniejszych pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru „Koloryt” z Rymanowa pod
dyrekcją Iwony Tylki, Trio w składzie Robert Myszkal z córką Heleną i wnukiem Mikołajem z Rymanowa Zdroju. Uroczystość
uświetnili także laureaci konkursu Polskiej
Pieśni Patriotycznej i konkursu Polskiej Poezji Patriotycznej, których organizatorem
jest Starostwo Powiatowe w Krośnie. Ko-

lejno zaprezentowali się: Karolina Turek,
Bartosz Mularski, Katarzyna Such i Amelia
Fabisz. Koncert zakończyła Natalia Bęben
pieśnią szczególną dla każdego Polaka
pt. „Mury” Jacka Kaczmarskiego.
Koncertowi towarzyszyła wystawa edukacyjna pt. „Młodzi dla Niepodległej”. Autorami ekspozycji są Mateusz Werner (UM),
dr Jacek Magdoń i Krzysztof Kapłonia (IPN)
oraz Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie.
Podczas koncertu przytaczane były słowa św. Jana Pawła II nawiązujące do patriotyzmu, wolności, umiłowania ojczyzny.
Na zakończenie uroczystego spotkana
wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i uświetnienia swoimi wy-

stępami koncertu słowa podziękowania
przekazał starosta krośnieński Jan Pelczar.
Podkreślił, że obowiązkiem każdego Polaka
jest pamięć o tej wyjątkowej rocznicy odzyskana przez Polskę Niepodległości – Należy
organizować wiele takich spotkań, koncertów i przypominać, szczególne ludziom
młodym, że dziś możemy się spotykać,
rozmawiać, pracować dzięki tym, którzy
walczyli i przelali krew, abyśmy dziś mogli żyć w wolnej i niepodległej ojczyźnie.
Do podziękowań skierowanych zarówno
do artystów jak i organizatorów dołączyli
się także wicewojewoda Lucyna Podhalicz
i ks. prałat Jan Bielec.
Ewa Bukowiecka

„Lubię ludzi” czyli finał „Szlachetnej Paczki”

J

uż po raz kolejny Powiat Krośnieński włączył się do ogólnopolskiej akcji charytatywnej jaką jest „Szlachetna Paczka”.
Radni Powiatu Krośnieńskiego, Zarząd Powiatu i Pracownicy Starostwa Powiatowego w Krośnie przygotowali paczkę dla rodziny z terenu
powiatu krośnieńskiego, która znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.
Dzięki wrażliwości i otwartym sercom naszych koleżanek i kolegów oraz
innych ofiarodawców udało się zebrać odpowiednią kwotę na zakup nowej
pralki, która była marzeniem Państwa Anny i Jerzego. Ale to nie wszystko.
Dodatkowo uzbierano wiele innych darów potrzebnych do codziennego
życia m.in. produkty żywnościowe, środki czystości, kosmetyki itp.
Ideą Szlachetnej Paczki nie jest pomoc sama w sobie, ale to szansa na
nowe życie. Mamy nadzieję, że udało nam się wywołać uśmiech na twarzach osób, które wsparliśmy i sprawić, by te święta były pełne nadziei
i wiary w drugiego człowieka.
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