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Święta Bożego Narodzenia to czas
nadziei, radości i pojednania.
Niech te święta spędzone w rodzinnym
gronie zbudują na trwałe w naszych
domach atmosferę miłości i spokoju.
Niech dobroć i życzliwość towarzyszy
nam przez cały 2013 rok.
Przewodniczący Rady Powiatu
Andrzej Krężałek

Starosta Krośnieński
Jan Juszczak

Dyrektor – Etatowy
Członek Zarządu Powiatu
Jan Pelczar

Wicestarosta Krośnieński
Andrzej Guzik

Nasz Powiat

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Z

łożeniem wieńców, wiązanek kwiatów i zniczy pod
pomnikami Anioła Stróża Polski oraz Bł. ks. Bronisława Markiewicza rozpoczęły się powiatowe obchody
Święta Niepodległości.
94. lata temu Polska odzyskała wolność i po latach zaborów powróciła na mapę Europy. Z tej okazji Powiat Krośnieński wspólnie
z Gminą Miejsce Piastowe i Zgromadzeniem Św. Michała Archanioła organizują, od sześciu lat uroczyste obchody najważniejszego
polskiego święta narodowego, w Miejscu Piastowym.
W uroczystościach uczestniczyli między innymi posłowie RP
Piotr Babinetz, Bogdan Rzońca, Stanisław Piotrowicz, władze powiatu z przewodniczącym Rady Andrzejem Krężałkiem, starostą
Janem Juszczakiem etatowym członkiem Zarządu Janem Pelczarem, wiceprzewodniczący KK NSZZ Solidarność Tadeusz Majchrowicz, radni powiatowi, gminni, służby mundurowe, władze gminy
Miejsce Piastowe, delegacje z Węgier i Ukrainy, przedstawiciele
Związku Sybiraków, Związku Żołnierzy WP, dyrektorzy szkół,
jednostek, nauczyciele, młodzież oraz mieszkańcy.
Następnie odprawiona została msza św. w intencji ojczyzny.
Liturgii przewodniczył Ekonom Generalny Zgromadzenia ks. Jerzy
Sosiński. Modlono się za tych, którzy ponoszą odpowiedzialność
za to co się dzieje w narodzie oraz za wszystkich, którzy budowali
naszą ojczyznę.
W eucharystii uczestniczyła Orkiestra Dęta z Miejsca Piastowego i poczty sztandarowe.
W drugiej części obchodów odbył się koncert patriotyczny. W atmosferę radości i szacunku dla wydarzeń sprzed 94 lat
wprowadzili nas laureaci Powiatowego Konkursu Polskiej Pieśni
Patriotycznej.
Niepodległość można budować w różnych formach. Jedną z nich
jest edukacja młodzieży poprzez pieśń patriotyczną. Starostwo
Powiatowe wspólnie z GOK realizują to przedsięwzięcie od sześciu
lat organizując wspólnie konkurs. Jak widać po ilości uczestników
z dużym powodzeniem.
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Rozstrzygnięcie konkursu wraz z wręczeniem nagród odbywa
się tradycyjnie w dniu Święta Niepodległości. Podsumowując uroczystość starosta krośnieński Jan Juszczak w swoim wystąpieniu
przywołał najważniejsze wydarzenia z historii narodu polskiego
od zwycięskiej bitwy pod Wiedniem, przez lata zaborów, insurekcji
kościuszkowskiej powstania, okupację, aż po czasy współczesne.
Wydarzenia w Poznaniu, Stoczni Gdańskiej, Radomiu do ciemnej
nocy stanu wojennego. Momenty znamienne pełne oﬁar i tragizmu
dla każdego Polaka, okupione cierpieniem i krwią. – Można zapytać dlaczego o tym dzisiaj mówię, w tym radosnym, świątecznym
dniu – pytał starosta Jan Juszczak. Bo musimy pamiętać! Bo o tym
trzeba pamiętać, że wolność nasza, nas tu siedzących i radujących
się, krzyżami jest znaczona. I o tych pokoleniach, które naszą wolność znaczyły krzyżami nie wolno zapomnieć – podkreślił starosta.
Obecność Państwa świadczy o tym, że nie zapominacie, że Ci młodzi
ludzie biorący udział w konkursie również pamiętają i chcą nieść
ten sztandar wolności dla siebie i przyszłych pokoleń. Ale są tacy co
śpią w naszej ojczyźnie. Naszym obowiązkiem jest pamięć u śpiących
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budzić – powiedział Jan Juszczak. Wierzę
w to, że na nasza powiatowa uroczystość
umocni nas w podtrzymaniu pamięci i budzeniu jej u śpiących.
Wyniki konkursu:
Kat. Szkoły Podstawowe
I m. – ex aequo Bartłomiej Piwowar
(SP w Krasnej) i Karolina Kołacz (SP w Kobylanach)
II m. – Emilia Zając (Dukla)
III m. – Cezary Bogaczyk (SP Iwonicz-Zdrój)

Wyróżnienia: Martyna Walaszczyk
(SP w Targowiskach, Marzena Markowicz
(SP w Wojaszówce)
Kat. Gimnazja
I m. – Paulina Krupa (Posada Górna)
II m. – Anna Mercik (Targowiska)
III m. – Katarzyna Makoś (Zręcin)
Wyróżnienia: Agnieszka Zając (Lubatowa), Jolanta Kałuża (Przybówka), Małgorzata Lorenc (Jaśliska)
Kat. Szkoły Ponadgimnazjalne
I m. – Natalia Niedziela (ZSGH w Iwoniczu – Zdroju)

II m. – Gabriela Kurdyła (ZS w Iwoniczu)
Wyróżnienia: Andżelika Bocheńska
(ZS w Jedliczu), Artur Ozimina (ZS w Iwoniczu)
Nagrody wręczali: poseł RP Piotr Babinetz, Starosta Krośnieński Jan Juszczak,
Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej
Krężałek, Etatowy Członek Zarządu Jan
Pelczar, Ekonom Generalny ks. Jerzy Sosiński i Andras Busko przewodniczący Samorządu Narodowości Polskiej na Węgrzech.
Ewa Bukowiecka

POWIAT WYRÓWNUJE RÓŻNICE MIĘDZY REGIONAMI

Z

łożone przez Powiat Krośnieński wnioski na realizację „Programu wyrównywania różnic
między regionami II” do Państwowego
Funduszu Osób Niepełnosprawnych
oddział w Rzeszowie zostały pozytywnie zaopiniowane. Stosowną umowę na
realizację Programu w dniu 4 grudnia
br. podpisali starosta krośnieński Jan
Juszczak, wicestarosta Andrzej Guzik,
skarbnik Krystyna Kasza. PFRON reprezentował dyrektor oddziału Maciej
Szymański.

Celem programu jest wyrównanie szans
osób niepełnosprawnych, zamieszkujących
regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.
Wszystkie projekty złożone przez powiat
będą realizowane w dwóch obszarach: „B”
– likwidacja barier architektonicznych
w zakresie opieki zdrowotnej i placówkach
edukacyjnych oraz „D” – likwidacja barier
transportowych.
Doﬁnansowaniewwysokości140 195,40zł
otrzyma Samodzielny Publiczny Gminny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym na zakup i zamontowanie windy
w budynku ZOZ przy ul. Dworskiej.
Natomiast Dom Pomocy Społecznej dla
Dzieci z Iwonicza oraz Centrum Medyczno-Charytatywne Caritas w Krośnie – Wyjazdowy Gabinet Porad w Zręcinie otrzymają
dotacje na zakup 9 – osobowych mikrobusów przystosowanych do przewozu osób
niepełnosprawnych na wózkach w kwotach:
74 831,50 zł i 65 301,34 zł.
Powyższe projekty w ramach zawartej
umowy będą realizowane do 30 czerwca
2013 roku.
Ewa Bukowiecka

GŁOS W SPRAWIE IN VITRO

N

a sesji (26.11) radni powiatu krośnieńskiego, przy jednym głosie
przeciwnym i pięciu wstrzymujących się, przyjęli stanowisko w sprawie
poparcia dla Apelu 300 naukowców do
polskich parlamentarzystów w sprawie
procedury in vitro i naprotechnologii.
W imieniu Zarządu Powiatu projekt stanowiska przedstawił wicestarosta Andrzej
Guzik. Temat dotyczący procedury in vitro
i naprotechnologii czyli nowoczesnej metody diagnozowania i leczenia niepłodności
obszernie omówiła radna Dorota Tomasiewicz, przewodnicząca Komisji Zdrowia
iRodziny.
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Stanowisko
Rady Powiatu Krośnieńskiego
wsprawie poparcia dla Apelu 300
naukowców do polskich parlamentarzystów w sprawie procedury in
vitro i naprotechnologii.
Kierując się troską o stworzenie
prawnych podstaw ochrony życia
ludzkiego od poczęcia do naturalnej
śmierci oraz szacunkiem dla dążeń
małżonków pragnących poczęcia
iurodzenia dziecka, Rada Powiatu
Krośnieńskiego wyraża sprze-

ciw wobec działań promujących
procedurę in vitro jako godzącą
w prawo człowieka do życia, udziela
jednocześnie poparcia dla Apelu
300 naukowców do polskich parlamentarzystów w sprawie procedury
in vitro i naprotechnologii.
Tekst Apelu naukowców oraz pełna lista sygnatariuszy na stronie: www.wychowawca.pl/podpisy
Stanowisko skierowano do Marszałka
Sejmu, podkarpackich parlamentarzystów,
Marszałka Województwa Podkarpackiego i Wojewody Podkarpackiego.
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EDUKACYJNA AKCJA PROFILAKTYCZNA W ZSGH

Z

okazji Międzynarodowego Dnia bez
Papierosa oraz Dnia Walki z HIV/AIDS
w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju przeprowadzono akcję profilaktyczną, obejmującą
happening poświęcony rozpowszechnianiu się
uzależnień wśród młodzieży.
Uczniowie przy pomocy nowoczesnych technik
multimedialnych oraz podczas prelekcji mogli dowiedzieć się jak sobie radzić z paleniem, jakie są
skutki nadużywania nikotyny i innych używek,
a także jaką rolę odgrywa szkoła i nauczyciele
w walce z nałogiem. Młodzież miała okazję zapoznać się także z najważniejszymi informacjami
na temat HIV i AIDS. Między innymi jak można
zakazić się wirusem, jak uniknąć zakażenia czy
też w jaki sposób HIV przenosi się z jednej osoby
na drugą.
W ramach akcji edukacyjnej zorganizowano
konkursy „Wolni od dymu” oraz „Porozmawiajmy
o AIDS”. Przeprowadzono je w trzech kategoriach:
wiedza, plastyka, prezentacja multimedialna.
Szczegóły związane z przebiegiem przedsięwzięcia
jego celem i uzyskanymi efektami, przedstawiła
Agnieszka Masłyk z ZSGH, która była koordynatorem akcji przy współpracy z Powiatową Stacją
Sanitarno Epidemiologiczną w Krośnie.
Uroczyste podsumowanie akcji oraz konkursów
odbyło się 30 listopada br. w Szkolnym Centrum
Multimedialnym ZSGH w Iwoniczu-Zdroju.
Wszystkim uczestnikom konkursów podziękowania za udział wraz z gratulacjami przekazali
naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych
w Starostwie Powiatowym w Krośnie Teresa Kuźniar i dyrektor ZSGH w Iwoniczu-Zdroju Jan
Barsznica. Powiat Krośnieński, który ufundował
nagrody rzeczowe dla zwycięzców, od lat wspiera wszelkie inicjatywy i kampanie proﬁlaktyczne
promujące zdrowy, wolny od nałogów, styl życia
już od najmłodszych lat.
Na zakończenie spotkania zaprezentowano jedną z nagrodzonych prezentacji autorstwa Mariusza Biłasa oraz humorystyczny skecz tematycznie
związany z nałogiem palenia papierosów.
Przez cały dzień uczniowie iwonickiego gastronomika mogli skorzystać z punktu informacyjno-edukacyjnego na temat Światowego Dnia AIDS.
Przedstawiciele Sanepidu prowadzili rozmowy
indywidualne i rozdawali ulotki wszystkim zainteresowanym.

ZWYCIĘZCY KONKURSÓW:
Plakat papierosy:
I m.

– Maciej Kowalski

II m. – Piotr Mazur

Wiersz:

III m. – Ewa Szwast

Wyróżnienie – Agata Rogozińska

I m.

I m.

Plakat HIV/AIDS:

Prezentacja papierosy:

– Aleksandra Stachowicz

II m. – Dominika Baran
III m. – Marzena Flejma
Wyróżnienie: Sabina Janocha

– Ewelina Dragan

II m. – Aneta Sieniawska

Prezentacja HIV/AIDS:
I m.

– Mariusz Biłas

II m. – Anna Rozum
II m. – Agnieszka Szałankiewicz
III m. – Aleksandra Białas
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DZIEŃ „RÓŻOWEJ WSTĄŻKI”
3 grudnia 2012 r. odbyło się w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju kolejne spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy o zdrowiu”. Zaproszeni goście przybliżyli ideę „Różowej wstążeczki” – programu z zakresu profilaktyki i wczesnego
wykrywania raka piersi i szyjki macicy. Akcja skierowana była do pełnoletnich uczennic, nauczycieli i pracowników szkoły.
Gościnnie w zajęciach uczestniczyły uczennice z Zespołu Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu. Program Proﬁlaktyczny prowadziły: dr Aleksandra Stryjkowska z Podkarpackiego Centrum Onkologii
w Rzeszowie. Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populistyczny Program
Proﬁlaktyczny Raka Szyjki Macicy i Raka Piersi reprezentowała Emilia
Obarzanek. Gościem honorowym była Teresa Mnich, Prezes Stowarzyszenia
Amazonek w Krośnie.
Dr A. Stryjkowska w dwóch prezentacjach multimedialnych przybliżyła
problematykę nowotworów złośliwych występujących u kobiet. Rak piersi
i szyjki macicy to zatrważająco częste przyczyny śmierci nawet młodych
osób. Przedstawicielka Centrum Onkologii zaczęła od wyjaśnienia kilku,
często mylonych pojęć. Nie każdy nowotwór to od razu rak. A rak to
niekoniecznie wyrok.
Pani doktor przedstawiła możliwości wykrywania choroby, już we wczesnym jej stadium. Wszelkie niepokojące objawy powinny skutkować konsultacją z lekarzem. W kontekście badań udostępnianych, ﬁnansowanych
przez państwo, kilkakrotnie padło stwierdzenie: „wstyd nie skorzystać”
Głos zabrała też Teresa Mnich Prezes Stowarzyszenia Amazonek w Krośnie, która zapoznała uczestniczki z ideą stowarzyszenia, wskazała na potrzeby psychiczne chorych i sposoby udzielania wsparcia. Poruszyła kwestię
słynnego w Polsce „wolę nie wiedzieć”. Powiedziała też o tym, jak bardzo
zmienia się postrzeganie świata w momencie, gdy ktoś uświadamia sobie
„jutro może mnie nie być”.
W ramach szkolenia zaznajomiono grupę z założeniami Europejskiego
Kodeksu Walki z Rakiem, koniecznością wczesnej diagnostyki i uważności
na własne ciało.
Koordynatorzy akcji: Barbara Ślączka, Lidia Jakieła
Organizatorzy dziękują uczennicy kl. IV TKO Eunice Polowiec za przekazane cenne wskazówki, spostrzeżenia.
inf. ZSGH

„SZLACHETNA PACZKA”

M

łodzież z Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Konopnickiej w Jedliczu włączyła się
do tegorocznej edycji „Szlachetnej Paczki”.
Z inicjatywą przygotowania paczki dla wybranej rodziny wystąpili uczniowie klasy 2b z wychowawczynią
Martą Górką.
W ciągu tygodnia jedna z sal lekcyjnych zamieniła się
w magazyn, gdzie zbierano potrzebne produkty ‒ licznie
przynoszone przez młodzież.
Uczniowie wykazali się wielką wrażliwością, gdyż średnio z każdej klasy do akcji włączyło się około 50% licealistów.
Dzięki zaangażowaniu uczniów, rodziców i nauczycieli
udało się przygotować 18 paczek, które zostały przekazane
8.12.2012 wybranej rodzinie.
inf. LO Jedlicze
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NOWY MOST
W RÓWNEM
U

żytkownicy drogi powiatowej
Równe – Kopalnia mają powody
do zadowolenia. Powiat Krośnieński zakończył, zgodnie z terminem,
przebudowę mostu drogowego na rzece
Jasiołce w miejscowości Równe.
Stary most był w złym stanie technicznym i wymagał pilnej odbudowy. W ostatnich latach zwiększyło się natężenie ruchu,
głównie samochodów ciężkich, co w znacznym stopniu przyczyniło się do degradacji
nawierzchni. Jezdnia z licznymi wybojami
i ubytkami stanowiła zagrożenie dla użytkowników, a obiekt wymagał oczyszczenia
i konserwacji.

P

Zakres prac obejmował m.in. oczyszczenie elementów podpór płyty pomostu,
zamontowanie bariero – poręczy, wykonanie izolacji, wymianę elementów konstrukcyjnych obiektu, wykonanie nawierzchni
jezdni, chodników oraz umocnienie brzegów rzeki.
Po przebudowie zmieniły się parametry
mostu: zwiększyła się nośność do 30 ton,
długość wynosi 65,80 m, a szerokość 9,55 m
– 9,66 m.
Podczas symbolicznego otwarcia mostu
obecni byli przewodniczący Rady Powiatu

i po remoncie

Andrzej Krężałek, dyrektor – etatowy członek Zarządu Jan Pelczar, kierownik Powiatowego Zarządu Dróg Marek Pepera oraz
wykonawca Walenty Kuśnierz i kierownik
budowy Rafał Smoroński. W imieniu władz
samorządowych powiatu, dyrektor Jan Pelczar podziękował wykonawcy za rzetelnie
przeprowadzoną inwestycję i dotrzymanie
terminu.
Roboty budowlane wykonało Budownictwo Komunikacyjne z Nowego Sącza. Koszt
inwestycji wyniósł ponad 997 tys. zł.
Ewa Bukowiecka

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

rowadzenie akcji zimowej w sezonie 2012/2013 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 43 540 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 16 rejonów, 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 patrolowo6

Przed…

-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

Nasz Powiat

PRZEBUDOWA DROGI ZE ŚRODKÓW RPO

P

onad 1,5 mln zł kosztowała przebudowa drogi powiatowej Zręcin
– Wietrzno – Zboiska. Droga od
kilku lat była w złym stanie technicznym. Zniszczona przez powódź w 2010 r.
wymagała pilnej modernizacji, aby zapobiec dalszej degradacji, która doprowadziłoby do zniszczenia konstrukcji
jezdni.
Roboty drogowe rozpoczęły się w lipcu
br. i zakończyły w terminie. Odbiór prac odbył się 30 października 2012 r. w obecności
przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja
Krężałka, dyrektora – etatowego członka
Zarządu Powiatu Jana Pelczara, kierownika
PZD w Krośnie Marka Pepery i przedstawicieli wykonawcy czyli Rejonu Budowy
Dróg i Mostów w Krośnie.
Zakres prac obejmował: wykonanie
nowej nawierzchni, ścięcie zawyżonego
pobocza, odsłonięcie krawędzi jezdni oraz
wykonanie nawierzchni poboczy na odcinku 4775 m, od skrzyżowania z drogą powia-

tową Krosno – Kobylany – Toki w Zręcinie
w kierunku na Bóbrkę i Wietrzno.
– Dzięki przebudowie zwiększy się bezpieczeństwo kierowców i pieszych oraz skróci
czas podróży – mówi dyrektor Jan Pelczar.
Mamy nadzieję, że inwestycja przyczyni się
do stworzenia większych możliwości rozwojowych, do tej pory ograniczanych niskim
poziomem infrastruktury drogowej. Poprawa komunikacji powinna również wpłynąć
na rozwój gospodarczy i społeczny powiatu,
szczególnie gmin Miejsce Piastowe, Chorkówka i Dukla – dodaje.
Nowa nawierzchnia na drodze zachęca
do szybkiej jazdy, dlatego prosimy wszystkich użytkowników o rozwagę, zachowanie szczególnej ostrożności i włączenie
wyobraźni.
Zadanie zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
– aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów
zniszczonych przez powódź.
Ewa Bukowiecka

KOLEJNA INWESTYCJA
DROGOWA W POWIECIE

D

roga powiatowa Trzciana – Zawadka Rymanowska (gmina Dukla) doczekała się gruntownego
remontu. W odbiorze inwestycji, który
nastąpił 27 listopada 2012 r., uczestniczyli: radny powiatu Krzysztof Zawada,
kierownik PZD w Krośnie Marek Pepera,
Janusz Zajdel ze Starostwa Powiatowego w Krośnie, Ludwik Krakowiecki
sekretarz biura Nadleśnictwa Dukla,
współwłaściciel Przedsiębiorstwa
„Żwirgeo” Zbigniew Trytko oraz przedstawiciele wykonawcy zadania Rejonu
Budowy Dróg i Mostów w Krośnie.
Droga wymagała kapitalnego remontu.
Stan techniczny nawierzchni zagrażał bezpieczeństwu jej użytkowników oraz ograniczał dostępność do drogi międzynarodowej
nr 9 Radom – Barwinek. Jest to ważny ciąg
komunikacyjny zarówno dla mieszkańców
gminy Dukla jak również Nadleśnictwa
Dukla i lokalnych zakładów produkcyjnych.

Jest jedyną drogą prowadzącą do wsi Zawadka Rymanowska.
W ramach zadania wykonano wzmocnienie nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową wraz z uzupełnieniem poboczy
na długości 600 m. Wyremontowano także

most na potoku Zawadka położony w ciągu drogi powiatowej. Prace obejmowały
betonowanie konstrukcji, wykonanie izolacji, uzupełnienie i malowanie tynków zewnętrznych oraz wykonanie nawierzchni.
Wartość całej inwestycji wyniosła ponad
183 tys. zł. W kosztach zadania partycypowało Nadleśnictwo Dukla. Jak przyznał Ludwik Krakowiecki – Lasy są jednym z użytkowników tej drogi i są świadome tego, że
skoro korzystają z niej to widzą potrzebę
naprawy ze względów bezpieczeństwa.
Inwestycję wsparło także Przedsiębiorstwo Produkcyjne Kruszywa „Żwirgeo” S.C
przekazując materiał do wykonania podbudowy nawierzchni.
Ewa Bukowiecka
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BEZPIECZNA DROGA

P

DO UZDROWISKA

onad 473 tys. zł kosztowała przebudowa przepustu drogowego
w ciągu drogi powiatowej Iwonicz – Iwonicz Zdrój.
Prace trwały kilka miesięcy. Z uwagi na stan techniczny i stopień
zużycia przepust wymagał kapitalnego remontu. Po raz pierwszy powiat
krośnieński zastosował przy realizacji inwestycji tryb postępowania „Zaprojektuj i wybuduj”. Polega on na tym, że w gestii jednego wykonawcy
leży opracowanie koncepcji oraz projektu budowlano-wykonawczego,
remontu obiektu wraz z dojazdami, uzgodnienie projektu, wykonanie robót
budowlanych i wykończeniowych.
Zakres prac obejmował remont części przelotowej przepustu, jego wlotu
i wylotu oraz odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika. – Zadanie było
skomplikowane ze względu na lokalizację w bezpośrednim sąsiedztwie
przepustu sieci uzbrojenia terenu takich jak gazociąg, wodociąg i linie
telekomunikacyjne oraz bardzo duże natężenie ruchu, co miało wpływ na
wydłużenie czasu robót – przypomniał dyrektor – etatowy członek Zarządu Powiatu Jan Pelczar. Dzięki pełnemu zaangażowaniu sił wykonawcy,
umowny termin został dotrzymany.
Odbiór prac odbył się 18 grudnia 2012 r. w obecności urzędującego członka Zarządu Powiatu Jana Pelczara, radnych powiatu Doroty Tomasiewicz,
Stanisława Kenara, zastępcy burmistrza gminy Iwonicz-Zdrój Wiesława
Polka, kierownika PZD w Krośnie Marka Pepery oraz przedstawicieli wykonawcy – FPHU „REMOST” z Dębicy.
Efektem zrealizowanej inwestycji jest poprawa infrastruktury komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego w tym rejonie.

TURNIEJ O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU
Andrzeja Krężałka. Imprezę oﬁcjalnie otworzył witając zawodników oraz zaproszonych gości Starosta Krośnieński Jan Juszczak.
W tegorocznym turnieju wystąpiło dziewięć drużyn: UKS Tarnowiec, Mechanik
Krosno, Stabilizator Chorkówka, UKS Wrocanka, Krościenko Wyżne, SKM Kopytowa, ZBR Later Ryamanów, WOSiR Równe i Łęki Dukielskie.
WYNIKI SPOTKAŃ:

Z

espół Mechanik Krosno zdobył najwyższe trofeum w Powiatowym Turnieju Piłki Siatkowej.
Na drugiej pozycji znalazła się drużyna SKM
Kopytowa, miejsce trzecie zajęli gospodarze z Łęk Dukielskich.
Po raz drugi, 17 listopada, w Łękach Dukielskich rozegrano turniej o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu
10

Grupa A
UKS Tarnowiec – Mechanik Krosno 0:2
UKS Tarnowiec – Stabilizator Chorkówka 1:2
Mechanik Krosno – Stabilizator Chorkówka 2:1
I miejsce w grupie A – Mechanik Krosno
Grupa B
Krościenko Wyżne – UKS Wrocanka 2:1
Krościenko Wyżne – SKM Kopytowa 0:2
SKM Kopytowa – UKS Wrocanka 2:1
I miejsce w grupie B SKM Kopytowa

Grupa C
ZBR Later Rymanów – WOSiR Równe 0:2
ZBR Later Rymanów – Łęki Dukielskie 1:2
WOSiR Równe – Łęki Dukielskie 1:2
I miejsce w grupie C – Łęki Dukielskie
Finały:
Mechanik Krosno – SKM Kopytowa 2:0
Mechanik Krosno – Łęki Dukielskie 2:0
SKM Kopytowa – Łęki Dukielskie 2:0

Mecze sędziowali Jerzy Janusz i Jan Eustachiewicz
Pamiątkowe puchary wręczali przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Krężałek
i dyrektor Zespołu Szkół w Łękach Dukielskich Krystyna Delimata.
Ewa Bukowiecka

Nasz Powiat

KONFERENCJA EDUKACYJNA

„CO WIESZ O RAKU”
Towarzystwo Sportowe Pro-Familia z Wojaszówki, Fundacja „Wygrajmy Zdrowie”
z Warszawy byli organizatorami I Konferencji Edukacyjnej pt. „Co wiesz o raku”.
Konferencja skierowana była głównie do
młodzieży szkół gimnazjalnych z Gminy Wojaszówka.
Oprócz młodzieży w konferencji udział
wzięli mieszkańcy Gminy, władze samorządowe w osobach: Starosta Krośnieński – Jan
Juszczak, radny powiatu krośnieńskiego –
Andrzej Dziugan, Wójt Gminy Wojaszówka
– Sławomir Stefański, Sekretarz Gminy Iwona
Stefanik, nauczyciele szkół gimnazjalnych –
Anna Warchoł z Przybówki i Andrzej Dziugan
z Odrzykonia.
W spotkaniu uczestniczyło ponad 120 osób.
W pierwszej części głos zabrał koordynator
Fundacji Andrzej Chojecki, który w swoim
wystąpieniu przybliżył działalność Fundacji,

podstawowe cele działalności edukacyjnej
i programowe Fundacji.
Następne wystąpienie to główny wykład
konferencji „Co wiesz o raku”, który poprowadziła psycholog, trener zdrowia Joanna
Bylinka.
W trakcie wystąpienia omówiła podstawowe przyczyny chorób nowotworowych
poparte przedstawieniem zdjęć – palenie
papierosów, alkoholizm, komputery, telefony komórkowe, złe odżywianie, brak ruchu
które wpływają na przyczyny umieralności
naszego społeczeństwa.
W obydwóch wystąpieniach podkreślono,
że choroby nowotworowe nie dotyczą wyłącznie osób starszych, obecnie zachorowalność

na choroby nowotworowe dosięga w coraz
większym stopniu dzieci i młodzież. Umieralność młodych osób z każdym rokiem wzrasta,
co jest sygnałem do prowadzenia edukacji na
temat zdrowego trybu życia.
W trakcie spotkania odbyła się krótka prezentacja ﬁlmu „Walka z Nowotworem”, który
przedstawili wykładowcy z Fundacji.
Towarzystwo Sportowe Pro-Familia zaprosiło Fundację na przyszłoroczne spotkania
w maju i listopadzie przed turniejami sportowymi. Zaproszenie zostało przyjęte. Tematy
przyszłorocznych konferencji zostaną opracowane po konsultacjach
Prezes T.S. Pro-Familia Jerzy Kaleta

TURNIEJ RODZINNY
Z PRO-FAMILIĄ

T

owarzystwo Sportowe Pro-Familia z Wojaszówki po raz trzynasty było organizatorem Rodzinnego Turnieju Niepodle-

głości w piłce siatkowej w Wojaszówce i Niepli.

W zawodach uczestniczyło 16 drużyn
z woj. podkarpackiego, drużyna z XVII dzielnicy Budapesztu oraz drużyna z Słowacji
– SK Vyżny Orlik
Drużyny dostosowały się do regulaminu
turnieju zachowując formę rodzinną i wszystkie zespoły miały w swych składach co najmniej po dwóch członków.
Kapitanowie drużyn uczestniczących
w turnieju dokonali losowania poszczególnych grup
Drużyny uczestniczące w Wojaszówce:
Grupa A: Foto-Hurt Rzeszów, UKS Tornado Wrocanka, Volley Izdebki. Reprezentacja
Skołyszyn, Vyżny Orlik – Słowacja
6 (31) XII 2012

Grupa B: XVII dzielnica Budapesztu – Węgry, Witkoś Bosch – Przybówka, Buty Jana
Rzeszów, Rak – Sowina
Drużyny uczestniczące w Niepli:
Grupa C: SKS Dukla, SKM Kopytowa,
Marmax Czudec, Łęki Strzyżowskie
Grupa D: Ziber Taxi Strzyżów, Geronimo
Rzeszów, reprezentacja Komborni drużyna
Cetnarscy – Rymanów.
Dla wszystkich drużyn organizatorzy
przygotowali; okolicznościowe puchary, grawerowane puchary szklane, nagrody rzeczowe w postaci piłek siatkarskich, dyplomy.
Turniej został doﬁnansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie,
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Fundatorami nagród,
opłat organizacyjnych turnieju było: Starostwo Powiatowe w Krośnie, Gmina Woja-

szówka, Gmina Jasło, GOSiR Wojaszówka. Organizatorzy dziękują wszystkim za wsparcie
i pomoc.Rzeczywiście jest za co dziękować,
gdyż stworzona wspólnie atmosfera imprezy,
bardzo życzliwe przyjęcie, tworzyły niezwykle rodzinny charakter całego turnieju.
Sędziami zawodów byli: Janusz Eustachiewicz, Janusz Pruchnik, Jerzy Janusz, Łukasz
Dziadosz.
Oprócz wymiaru sportowego impreza
udowodniła jak można rodzinnie i zdrowo
wypoczywać.
Podejmowane przez T.S. Pro-Familia inicjatywy mają na celu tworzenie warunków
dla rozwoju sportu rodzinnego. W imprezach
organizowanych przez Towarzystwo nie wyczyn, lecz ruch, dla wszystkich i w różnorakiej
formie jest nadrzędnym celem działania.
Prezes T.S. Pro-Familia Jerzy Kaleta
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P

CHODNIK W GŁOJSCACH

owiat Krośnieński zakończył
długo oczekiwaną przez mieszkańców Głojsc inwestycję związaną z budową chodnika.
Chodnik położony jest w ciągu drogi powiatowej Sulistrowa – Draganowa
– Głojsce, w okolicach miejscowej szkoły
i kościoła. Budowa traktu dla pieszych była
kontynuacją rozpoczętej w 2010 roku inwestycji w ramach, której wykonano 300
m chodnika. Drugi etap prac obejmował
ułożenie chodnika z kostki brukowej również na długości 300 m o szerokości 1,5 m
wraz z budową kolektora burzowego. Przy
odbiorze robót obecni byli dyrektor – etatowy członek Zarządu Powiatu Jan Pelczar,
zastępca burmistrza Dukli Andrzej Bytnar,
radna gminy Halina Pietruś, która czyni-

ła starania o budowę chodnika i zabiegała
o środki z budżetu gminy na doﬁnansowanie inwestycji oraz Janusz Zajdel ze Starostwa Powiatowego w Krośnie. – Budowa
chodnika w tym newralgicznym miejscy
była bardzo potrzebna – zaznaczył dyrektor – etatowy członek Zarządu Jan Pelczar.
Wpłynie na bezpieczeństwo pieszych, szczególnie dzieci uczęszczających do szkoły
w Głojscach. Jeśli nam się uda to w przyszłym roku wybudujemy wyniesione przejście dla pieszych, które dodatkowo usprawni
i zabezpieczy przechodzenie z chodnika do
budynku szkoły.
Zadanie zrealizowano przy wsparciu ﬁnansowym gminy Dukla. Koszt inwestycji
wyniósł 137 760 zł.
Ewa Bukowiecka

NOWA SALA GIMNASTYCZNA

W

Zespole Szkół Publicznych w Króliku Polskim 11 grudnia
2012 roku był dniem niezwykłym dlatego, że świętowanie uroczystej inauguracji sali gimnastycznej połączone
zostało z dorocznymi obchodami rocznicy nadania szkole imienia.
„Władysław Reymont – mistrz młodopolskiego realizmu” pod takim
właśnie hasłem obchodzono III rocznicę nadania szkole imienia
Polskich Noblistów.
Obecni na uroczystości dyrektor – etatowy członek Zarządu Powiatu Jan
Pelczar i radna powiatu Grażyna Skolarczyk przekazali na ręce dyrektor
szkoły Marty Kogut gratulacje i stosowny do okoliczności upominek.
Corocznie z okazji obchodów rocznicy nadania szkole imienia organizowane są konkursy tematyczne. Szkoła pragnie w ten sposób przybliżyć
postaci polskich uczonych, poetów, pisarzy, polityków, którzy zostali uhonorowali tak prestiżową nagrodą.

fot. Andrzej Józefczyk

FORUM RZECZNIKÓW KONSUMENTÓW

W
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dniu 11 grudnia 2012 r. w Starostwie Powiatowym
w Krośnie, odbyło się spotkanie Powiatowych i Miejskich Rzeczników Konsumentów z terenu Podkarpacia i Małopolski z Dyrektorem Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów Delegatury w Krakowie Markiem Szarzyńskim.
Podczas spotkania przedstawione zostały najistotniejsze problemy konsumentów wynikające w szczególności z nieuczciwych
praktyk rynkowych, stosowanych przez przedsiębiorców. Przedmiotem spotkania były sprawy dotyczące usług ﬁnansowych
świadczonych przez parabanki, usług telekomunikacyjnych oraz
postępowań w zakresie niedozwolonych klauzul umownych.
Uczestnicy wskazali rozwiązania, które mogą skutecznie pomóc
konsumentom oraz zajęli wspólne stanowiska w spornych kwestiach dotyczących ochrony konsumentów.

Nasz Powiat

WYBORY DO PODKARPACKIEJ RADY
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
W Starostwie Powiatowym w Krośnie odbyło się spotkanie, którego celem był wybór
przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu krośnieńskiego do Podkarpackiej Rady Organizacji Pozarządowych (PROP) na nową kadencję 2013-2016.
W skład Rady weszły: Katarzyna Blicharczyk-Marszałek
Stowarzyszenie Odrzykoniaków i Lidia Lipka Stowarzyszenie
„Troska o Twoją Przyszłość” w Potoku.
Spotkanie oﬁcjalnie otworzył wicestarosta krośnieński Andrzej Guzik, witając przybyłych gości wyraził uznanie dla inicjatywy i aktywności społecznej organizacji III sektora.
Przedstawiciele stowarzyszeń zaprezentowali swoją dotychczasową działalność. Natomiast obszerną informację na temat
działań prowadzonych przez PROP w mijającej kadencji przedstawił przewodniczący Rady Grzegorz Nowakowski.
PROP skupia stowarzyszenia i inne organizacje III sektora
z terenu całego Podkarpacia. Pełni funkcję konsultacyjną dla
samorządu lokalnego.

WYRÓŻNIENI ZA

DAR KRWI
21

listopada 2012 członkowie
Szkolnego Klubu HDK działającego w Zespole Szkół
im. AK w Jedliczu wraz z opiekunem
– Mariuszem Kielarem uczestniczyli w uroczystych obchodach 40-lecia
Szkolnego Klubu HDK, działającego w
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr4
im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie.
Najwytrwalsi krwiodawcy: Magdalena
Jedziniak, Borys Wójcik, Krzysztof Bienia,
Dominik Baran i Dawid Kowalczyk zostali
podczas uroczystości wyróżnieni dyploma6 (31) XII 2012

mi i pamiątkowymi statuetkami symbolizującymi krople krwi. Wręczył je wicestarosta
powiatu krośnieńskiego – pan Andrzej Guzik, który podziękował młodym krwiodawcom za poświęcenie i wytrwałość.
Klub Honorowych Dawców Krwi działający w Zespole Szkół im. Armii Krajowej
powstał 13 grudnia 2002 roku z inicjatywy
Mariusza Kielara, zaangażowanego w ideę
krwiodawca od wielu lat. Jest to największy
młodzieżowy klub działający w powiecie
krośnieńskim. Jego członkami są uczniowie
z klas III i IV technikum i III Zasadniczej

Szkoły Zawodowej. W każdym roku krew
oddaje ok. trzydziestu uczniów. To m.in.
dzięki ich postawie nie istnieje zagrożenie,
co do braku krwi dla służby zdrowia na
terenie powiatu krośnieńskiego. Są oni wyrazicielami idei: „dar krwi – darem życia”.
Z inicjatywy opiekuna koła organizowane są również spotkania propagujące ideę
transplantologii. Zapraszani goście, którzy
otrzymali w darze „drugie życie” przybliżają młodzieży problematykę związaną
z przeszczepami narządów.
13
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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:
4.01.2013 r. – godz. 11.00
Powiatowy Konkurs Plastyczny „Moje Boże Narodzenie”
Jedlicze, Gminny Ośrodek Kultury
4.01.2013 r. – godz. 17.00
Finał Międzynarodowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych
Dukla – Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli

5.01.2013 r. – godz. 10.00
Powiatowy Konkurs Małych Form Teatralnych – Jasełka 2013
Krościenko Wyżne – Dom Ludowy
6.012013 r. – godz. 15.00
Powiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych – Kolędy i Pastorałki
Łęki Dukielskie – Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

MŁODY NOBEL W MILCZY
W

niedzielę 25 listopada 2012 r. w Zespole Szkół
Publicznych w Milczy odbył się III Piknik Edukacyjny „Młody Nobel. 20 studentów rzeszowskich
i lubelskich uczelni wyższych wspieranych przez 31 młodych
pasjonatów nauk ścisłych działających w Młodzieżowym
Laboratorium Nauki w Błażowej w kilku salach przeprowadzało eksperymenty biologiczne, chemiczne, fizyczne,
kryminalistyczne, demonstrowało roboty i uczyło udzielania pierwszej pomocy. Regionalnym koordynatorem akcji
„Młody Nobel” jest Kamil Wrzos.
Uczniowie SP i Gimnazjum w Milczy oraz zaproszeni przez
nas gimnazjaliści z Wróblika Szlacheckiego, Sieniawy i Klimkówki
na własne oczy mogli przekonać się jak działają prawa nauki,
samodzielnie przeprowadzić naukowe eksperymenty czy wziąć
udział w doświadczeniach. Najżywiej reagowały najmłodsze
grupy – uczniowie klas IV i V. Mieli okazję zabezpieczyć miejsce
przestępstwa, zbadać odciski palców, zobaczyć komórkę DNA,
eksperymentować z gazami, pojedynkować się z robotem – kto
szybciej ułoży kostkę Rubika, poeksperymentować w laboratorium chemicznym czy spróbować własnoręcznie przyrządzonych
żelków.
Pikniki Edukacyjne to element trzeciej edycji akcji „Młody Nobel” – kampanii edukacyjnej, która pokazuje dzieciom i
młodzieży, że nauka, a w szczególności nauki ścisłe mogą być
pasjonujące. Akcję prowadzą Fundacja Rozwoju Wolontariatu
(realizator programu PROJEKTOR – wolontariat studencki) oraz
Fundacja PGNiG im. I. Łukasiewicza. Przedsięwzięciu patronuje
Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności.
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EDUKACJA ZDROWOTNA W POWIECIE

Spotkanie w Milczy

S

tarostwo Powiatowe w Krośnie
rozpoczęło cykl spotkań poświęconych profilaktyce i promocji
zdrowia. Akcja prowadzona jest w ramach przyjętego do realizacji przez
Zarząd Powiatu Planu Edukacji Zdrowotnej w Powiecie Krośnieńskim.
Ideą przedsięwzięcia jest zwiększanie
świadomości zdrowotnej mieszkańców.
Pierwsze spotkanie, z udziałem ponad
70 osób, odbyło się 11 grudnia w Zespole
Szkół Publicznych w Milczy. Kolejne zorganizowano w Domu Ludowym w Sieniawie, 14 grudnia. Tematyka konferencji
obejmowała zasady udzielania pierwszej
pomocy w nagłych przypadkach u dzieci
i młodzieży, które szczegółowo omówił
Bartosz Panek, specjalista pielęgniarstwa
ratunkowego z SPPR w Krośnie.
Życie przynosi nam różne nieszczęśliwe
zdarzenia. Niestety codzienność pokazuje,
że mało kto potraﬁ odpowiednio zachować
się będąc świadkiem np. wypadku i udzielić pomocy osobie poszkodowanej. Kieruje
nami zasada „najlepiej nie ruszać, bo można
zaszkodzić”. Tymczasem ideą pierwszej pomocy jest natychmiastowe działanie. Niekiedy o życiu decydują minuty. O tym należy
pamiętać. Dlatego tak ważna jest znajomość
podstawowych zasad udzielania pomocy.
6 (31) XII 2012

Pokaz pierwszej pomocy w Sieniawie

Zainteresowanie tematem było bardzo
duże. Wywiązała się dyskusja, uczestnicy
spotkania chętnie dzielili się własnymi
doświadczeniami związanymi z różnymi
przypadkami medycznymi. Prowadzący odpowiadał na pytania dotyczące wypadków
i zdarzeń losowych. Dzięki profesjonalnemu
pokazowi każdy z uczestników mógł pogłębić swoją wiedzę, aby ewentualnie zdobyte
informacje wykorzystać w życiu. Wszyscy
obecni na spotkaniu otrzymali upominki,
ufundowane przez Starostwo Powiatowe
w Krośnie. Specjalne odblaski przekazano

również dyrektor szkoły Beacie Kozerskiej-Szewczyk dla najmłodszych uczniów z klas
I-III.
Słowa podziękowania i wdzięczności
za organizację spotkań zarówno w Milczy
jak i Sieniawie skierowano pod adresem
władz powiatu na ręce obecnego urzędującego członka Zarządu Jana Pelczara,
który wyraził wdzięczność za zainteresowanie problematyką, zachęcając do udziału
w kolejnych konferencjach poświęconych
edukacji zdrowotnej.
Ewa Bukowiecka
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JUBILEUSZ SAMORZĄDU NARODOWOŚCI POLSKIEJ W BUDAPESZCIE

Z

okazji 10-lecia Samorządu Narodowości Polskiej w XVII dzielnicy Budapesztu z oficjalną wizytą w stolicy Węgier gościli wicestarosta krośnieński Andrzej Guzik, dyrektor – etatowy członek
Zarządu Powiatu Jan Pelczar i dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Krośnie Agnieszka Zygarowicz.
Podczas oﬁcjalnego spotkania z udziałem miejscowych władz oraz zaproszonych gości, przedstawiciele delegacji Powiatu Krośnieńskiego przekazali na ręce
Andrasa Busko, przewodniczącego Samorządu Narodowości Polskiej pozdrowienia od Zarządu Powiatu oraz gratulacje i podziękowania za dotychczasową
współpracę. Wyrazili nadzieję, iż podejmowane działania w dalszym ciągu będą
służyć podtrzymywaniu tożsamości narodowej wśród Polaków mieszkających na
Węgrzech i rozwijaniu przyjaznych relacji pomiędzy Polską i Węgrami. Zwrócili
także uwagę na liczne zasługi Samorządu Narodowości Polskiej we wzajemnych
kontaktach i pogratulowali dobrej współpracy z XVII dzielnicą Budapesztu,
z którą Powiat Krośnieński od 2008 roku utrzymuje kontakty partnerskie. W uroczystościach wzięło udział dwóch wiceburmistrzów XVII dzielnicy Budapesztu
Tivadar Fohsz i Tamas Horvath.
Jubileusz zakończył uroczysty koncert, który uświetnił Zespół Pieśni i Tańca
„Pogórzanie” z Głowienki.
Jak podkreślił wicestarosta Andrzej Guzik, w tak wyjątkowym i ważnym
dla Polaków mieszkających na Węgrzech dniu chcieliśmy zaprezentować zespół, jeden z najlepszych w Polsce, który w swoim repertuarze sięga do bogatej
skarbnicy kultury narodowej i ludowej.
Ewa Bukowiecka

DNI PODKARPACIA NA WĘGRZECH

W

dniach 8-9 listopada 2012 roku
w Ambasadzie Rzeczypospolitej
Polskiej w Budapeszcie odbyła
się konferencja poświęcona promocji Podkarpacia, które w stolicy Węgier reprezentowali przedstawiciele pięciu samorządów
terytorialnych, przedsiębiorcy i koordynujący wyjazd pracownicy Stowarzyszenia
Euroregion Karpacki.

Celem przedsięwzięcia była prezentacja
walorów turystycznych, gospodarczych oraz
lokalnych produktów z branży spożywczej
i tych dziedzin, które są najbardziej charakterystyczne dla danego terenu. Intencją organizatorów było również stworzenie warunków
do nawiązania szeroko rozumianej współpracy z partnerami węgierskimi.
Powiat Krośnieński reprezentował wicestarosta Andrzej Guzik oraz przedstawiciele lokalnych ﬁrm: PPH Kiełtyka z Łężan (Małgorzata
Michna), Gospodarstwo Pszczelarskie z Niżnej
Łąki (Marta Bałon), Zakład Mięsny «Jasiołka»
z Dukli (Teresa Derwich) i Uzdrowisko Iwonicz
S.A. (Krzysztof Guzik). Licznie odwiedzający
stoisko powiatu mogli zapoznać się z proﬁlem
produkcji krośnieńskich ﬁrm oraz możliwymi

Przedstawiciele powiatu z Ambasadorem RP na
Węgrzech Romanem Kowalski

formami współpracy. Częstowano ich również przeróżnymi wyrobami wędliniarskimi,
piekarniczymi, pszczelarskimi i ciastkami (od
państwa Sajdaków ze Zręcina). Zaprezentowano także naturalne kosmetyki uzdrowiskowe
„Iwoniczanka” z Iwonicza-Zdroju, ręcznie wykonane wazony z KHS Krosno i niepowtarzalne wyroby artystyczne produkowane w Hucie
Szkła „Sabina” z Rymanowa.
W pierwszym dniu ﬁrmy z regionu miały
okazję spotkać się z partnerami węgierskimi,

dla których przygotowano prezentacje multimedialne, ilustrujące tradycje, proﬁl działalności i zamierzenia poszczególnych ﬁrm. Zwieńczeniem pracowitego dnia była robocza wizyta
w urzędzie burmistrza X dzielnicy Budapesztu
(Kőbánya), nazywanej z racji uwarunkowań
historycznych „polską dzielnicą”. Ambasadora
RP na Węgrzech Pana Romana Kowalskiego,
Przewodniczącą Ogólnokrajowego Samorządu
Polaków na Węgrzech Panią Halinę Csúcs, starostów i burmistrzów z Podkarpacia, a także
przedstawicieli budapesztańskich zakładów,
sieci handlowych i targów gościł burmistrz
dzielnicy Pan Róbert Kovács, który – jak podkreślał – dokłada wszelkich starań, aby relacje
polsko-węgierskie nie ograniczały się tylko do
wymiany kulturalnej i sportowej, ale objęły
również nową sferę wspólnych działań jaką
jest gospodarka. W drugim dniu, podczas spotkania z miejscowymi organizacjami i biurami
turystycznymi, przedstawiciele samorządów
przedstawili walory turystyczne swoich regionów, podkreślając ich wyjątkową urodę,
bogactwo przyrody i dziedzictwa kulturalnego, zachęcając jednocześnie do odwiedzenia
tej części Polski.
Ewa Bukowiecka

