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KATYŃ
ROCZ
Starosta krośnieński Jan Juszczak składa podziękowania ks. Tadeuszowi Isakowiczowi-Zaleskiemu

73.

rocznica Zbrodni Katyńskiej, 3. rocznica Katastrofy Smoleńskiej i 70. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu, zgromadziły
12 kwietnia 2013 r. pod pomnikiem Ofiar Katynia przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Krośnie parlamentarzystów,
władze powiatu krośnieńskiego, miasta Krosna, radnych, wójtów, burmistrzów, księży, delegacje XVII dzielnicy Budapesztu,
służby mundurowe, wojska, straży pożarnej, straży granicznej, przedstawicieli NSZZ „Solidarność”, Związku Sybiraków, AK, żołnierzy
WP, kombatantów, dyrektorów szkół i jednostek organizacyjnych, młodzież oraz mieszkańców.

Uczestnicy uroczystości oddali hołd i złożyli kwiaty pod pomnikiem Ofiar Katynia

Laureaci konkursu Polskiej Poezji Sybirackiej wraz z organizatorami i zaproszonymi gośćmi
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– SMOLEŃSK – WOŁYŃ
NICE PAMIĘCI
Gościem honorowym uroczystości był
ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.
Samorząd Powiatu Krośnieńskiego upamiętniając ofiary tych tragicznych wydarzeń, organizuje od kilku lat takie uroczystości rocznicowe by łączyły, a nie dzieliły.
– Stoimy tu wezwani przez tych, których
krew została przelana 73 lata temu w dołach i w lesie katyńskim. Woła do nas krew
pomordowanych kilkudziesięciu tysięcy Polaków na Wołyniu. Pomordowanych tylko
dlatego, że byli Polakami. I woła do nas krew
zmieszana z błotem smoleńskim. Wołają do
nas i proszą o pamięć – tymi słowami powitał przybyłych na uroczystość Starosta Krośnieński Jan Juszczak. Ale wierzę w to, że nie
tylko pamięć nam pozostała. Patrząc tutaj,
na nas tak licznie zgromadzonych, jestem
przekonany, że pozostała nam mocna wiara
w to, że warto być Polakiem, kochać swoją
ojczyznę i mieć nadzieję – mówił starosta.
Dając świadectwo swojej obecności tutaj
wierzę, że przyszłość Polski będzie wspaniała, a pamięć o tych tragicznych wydarzeniach nie będzie tylko zwykłym rozdrapywaniem ran, ale ziarnem budującym
wspólnotę – podkreślił starosta J. Juszczak.
I z taką nadzieją pozostaję, dziękując Państwu za obecność.
Po wspólnej modlitwie w intencji ofiar,
odmówionej przez ks. Archiprezbitera Kazimierza Kaczora, w ciszy, zadumie, chyląc
czoło, wysłuchano listy 96. Ofiar Katastrofy
Smoleńskiej oraz Katyńskiego Apelu Pamięci. Dla upamiętnienia tych ważnych dla
narodu polskiego rocznic kompania honorowa V Batalionu Strzelców Podhalańskich
z Przemyśla oddała salwę honorową.
Następnie delegacje złożyły kwiaty,
wieńce i zapaliły znicze w hołdzie tragicznie zmarłym i pomordowanym.
Uroczystości towarzyszyły Orkiestra
Wojskowa 21. Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa, poczty sztandarowe:
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Związku Kombatantów i Byłych Więźniów
Politycznych, Związku Sybiraków, PSP
w Krośnie, ZS w Jedliczu, LO w Jedliczu,
ZSGH w Iwoniczu Zdroju, Towarzystwa
„Sokół” w Rymanowie, Technikum Naftowego w Krośnie, Michalickiego Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym.
Głównym punktem drugiej części uroczystości była prelekcja ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego na temat „Ludobójstwa
na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej”.
Wprowadzeniem do wykładu była projekcja filmu z archiwum IPN pt. „Wołyń
w pożodze”. Odnosząc się do filmu ksiądz
potwierdził, że wiernie oddaje tragedie
tamtych wydarzeń. Ksiądz Isakowicz-Zaleski jest zaangazowany w pielęgnowanie pamięci o pomordowanych Polakach na Wołyniu, Podolu, Podkarpaciu. Jak twierdzi,
jest to przemilczane ludobójstwo. Mówiąc
o tych krwawych wydarzeniach, wielokrotnie podkreślał, że nie cały naród ukraiński
odpowiedzialny jest za rzeź, a tylko ukraińscy nacjonaliści. Według księdza rzeź wołyńska była świadomym i systematycznym
ludobójstwem i ubolewa, że do dzisiaj nie
zostało osądzone i potępione.
W tym roku przypada 70. rocznica
„krwawej niedzieli” z 11 lipca 1943 r., która
była apogeum ludobójstwa w latach 19391947. Szacuje się, że łącznie w tym okresie
wymordowano od 150 do 200 tys. Polaków
oraz obywateli polskich, a także Ukraińców,
którzy pomagali Polakom. Kończąc wykład
ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski podkreślił,
że wszyscy mamy moralny obowiązek by
pamiętać o tamtych wydarzeniach. Liczy
także, że w tym roku z okazji okrągłej rocznicy zostanie ona zauważona przez władze
państwowe, samorządowe i społeczeństwo.
Powiatowe obchody Zbrodni Katyńskiej
stały się okazją do uroczystego podsumowania i wręczania nagród laureatom konkursu Polskiej Poezji Sybirackiej.

Należy przypomnieć, że inicjatorką
przedsięwzięcia, którego celem jest propagowanie wśród młodzieży wiedzy historycznej i pamięci o losach Sybiraków jest
Romana Zoła przewodnicząca Koła Terenowego Związku Sybiraków w Krośnie, która
osobiście przeszła przez „piekło” Sybiru.
Na eliminacje powiatowe zgłosiło się
ponad stu wykonawców ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu
powiatu krośnieńskiego i miasta Krosna.
Każdy z uczestników przygotował jeden
utwór o tematyce Sybiru. Jury oceniało
zrozumienie tematu, interpretację, dykcję
i ogólne wrażenie artystyczne.
Nagrody zwycięzcom konkursu wręczali ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, dyrektor
– etatowy członek Zarządu Powiatu Jan
Pelczar. Dodatkowe upominki uczestnikom
konkursu wręczył poseł RP Piotr Babinetz.

Wyniki konkursu:
GIMNAZJA
I m-ce – Dawid Stanek G. Potok
II m-ce – Marlena Niemiec G. Przybówka
II m-ce – Julia Styrkosz G. Nr 1 Krosno
III m-ce – Paweł Nikody G. Jaszczew
III m-ce – Maria Guzik G. Nr 4 Krosno
Wyr.
– Maciej Maląg G. Odrzykoń
Wyr.
–	Adriana Bukała G. Katolickie
Krosno
Wyr.
–	Patrycja Rajchel G. Krościenko
Wyżne
PONADGIMNAZJALNE
I m-ce –	Gabriela Łopatkiewicz I LO
Krosno
II m-ce – Marcin Lidwin LO Jedlicze
II m-ce – Karolina Mrozek I LO Krosno
III m-ce – Joanna Górecka LO Dukla
III m-ce – Klaudia Wantuch LO Rymanów
Wyr.
– Angelika Bocheńska ZS Jedlicze
Wyr.
–	Angelika Lągawa ZSGH Iwonicz-Zdrój
Wyr.
–	Maria Masłyk Techn. Nr 4 Krosno
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W OBRONIE GABINETU LEKARSKIEGO W MIEJSCU PIASTOWYM
Rada Powiatu Krośnieńskiego na ostatniej sesji, która odbyła się 25 marca br., przyjęła stanowisko w sprawie ponownego uruchomienia
gabinetu lekarskiego w Miejscu Piastowym w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
Treść stanowiska wraz z uzasadnieniem przedstawił wicestarosta Andrzej Guzik. Jest ono odpowiedzią na zamknięcie dobrze funkcjonującego i niezwykle potrzebnego gabinetu, zlokalizowanego w gminie Miejsce Piastowe.

R

ada Powiatu Krośnieńskiego mając
na względzie właściwe zabezpieczenie medyczne lokalnych społeczności
widzi konieczność ponownego uruchomienia
gabinetu lekarskiego w Miejscu Piastowym
przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, w ramach kontraktu
z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie zapewnienia nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej mieszkańcom regionu.
Od dnia 1 marca 2011roku do dnia 28 lutego 2013roku w Samodzielnym Publicznym
Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Miejscu Piastowym funkcjonował gabinet lekarski w ramach nocnej i świątecznej
opieki zdrowotnej, zorganizowany przez Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe
w Krośnie, z którego pomocy tylko w 2012
roku skorzystało 4 300 pacjentów. Gabinet
zlokalizowany był w miejscu bardzo dobrze

POWIAT PRZYGOTOWUJE SIĘ DO
ZBYCIA AKCJI PKS

S

ześć firm z Chorzowa, Gdańska,
Wrocławia, Warszawy, Katowic
i Krakowa jest zainteresowanych
świadczeniem doradztwa prywatyzacyjnego dla Starosty Krośnieńskiego w procesie zbycia akcji PKS S.A. w Krośnie.

W dniu 3 kwietnia br. o godz. 11.00
w Starostwie Powiatowym w Krośnie
odbyło się otwarcie ofert na postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego świadczenia
doradztwa prywatyzacyjnego w procesie
zbycia akcji Przedsiębiorstwa Komunikacji
Samochodowej w Krośnie.
Obecnie trwają prace Komisji Przetargowej polegające na sprawdzeniu czy firmy
spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Ewa Bukowiecka
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dostępnym komunikacyjnie, zarówno dla pacjentów z gminy Miejsce Piastowe, jak również mieszkańców gmin ościennych, tj.: Rymanowa, Iwonicza-Zdroju i Krościenka Wyżnego.
Zamknięcia dobrze funkcjonującego
i niezwykle potrzebnego gabinetu nic nie
tłumaczy. Pomimo braku rejonizacji i możliwości korzystania z opieki medycznej w nocy
i święta w dowolnym miejscu (NZOZ „Viva”
w Dukli lub krośnieński szpital) pacjenci już
teraz narażeni są na pokonywanie większych
odległości, a w okresie wzmożonych zachorowań z pewnością będą narażeni na długie
oczekiwanie w kolejkach w krośnieńskim
Szpitalu.
Zmiana zasad świadczenia usług zdrowotnych (w tym zmniejszenie liczby gabinetów lekarskich z trzech do dwóch) została wprowadzona przez Szpital bez analizy potrzeb lokalnych
społeczności, a przede wszystkim bez konsultacji
z samorządami, które statutowo odpowiadają za

bezpieczeństwo, w tym także bezpieczeństwo
zdrowotne.
Podejmując działania na rzecz przywrócenia nocnej i świątecznej opieki w Miejscu
Piastowym chcemy podkreślić jak ważnym
jest zapewnienie mieszkańcom stabilnego
i dobrze funkcjonującego zabezpieczenia medycznego, również w porze nocnej i w święta.
Uważamy, że zarówno NFZ, jak i Szpital powinny brać pod uwagę dostępność pacjenta do
świadczonych usług, a z tego punktu widzenia
najkorzystniejszym byłoby, utrzymać dotychczas funkcjonujący punkt lekarski w Miejscu
Piastowym, optymalny lokalizacyjnie pomiędzy
Duklą, a Krosnem.
Wychodząc naprzeciw słusznym oczekiwaniom mieszkańców naszego powiatu, zwracamy się do Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie
o ponowne uruchomienie nocnej i świątecznej
opieki lekarskiej w Miejscu Piastowym.

ODWOŁANIE PREZESA PKS

R

ada Nadzorcza, 12 kwietnia
br. odwołała Janusza Fudałę
ze stanowiska prezesa PKS S.A
Krosno, który pełnił tę funkcję od
września 2012 r.
Rada Nadzorcza od wielu miesięcy wnikliwie analizowała bieżącą sytuację dotyczącą spółki od strony finansowej, ekonomicznej i kadrowej. Podstawą do odwołania
było nierealizowanie programu przedłożonego przy obejmowaniu stanowiska przez
Janusza Fudałę. – W znacznym stopniu zadania nakreślone przez byłego już prezesa
nie były realizowane. Nie są to spektakularne zarzuty – przyznaje starosta krośnieński
Jan Juszczak. Są to przede wszystkim plany
odnoszące się do zwiększenia przychodów
spółki, które nie tylko nie nastąpiły, a wręcz
przeciwnie są w tendencji spadkowej i nieograniczenie kosztów, wynikające z bieżącego funkcjonowania, były zasadniczą podstawą do takiej decyzji – wyjaśnia. Według
starosty pracownicy PKS Krosno ponieśli

już bardzo dużo wyrzeczeń i nie jest dobrym pomysłem szukać kosztów po stronie
pracowników. Oszczędności należy szukać
gdzie indziej. W ocenie Rady Nadzorczej
zmniejszenie kosztów przyniosłyby zmiany
organizacyjne.
W związku z trwającą procedurą dotyczącą wyboru firmy, która ma przeprowadzić wycenę zbycia akcji przedsiębiorstwa,
zarówno Powiat Krośnieński jako właściciel
jak i Rada Nadzorcza bacznie przyglądają
się temu co się dzieje w spółce, aby przyszły nabywca przejął PKS w niepogorszonym stanie. Do zakończenia procedury
nie planuje się powołania nowego prezesa.
Obowiązki te powierzono członkowi Rady
Nadzorczej, Piotrowi Masłowskiemu, który
zna problemy i oczekiwania spółki.
Starosta uspokoił także, że zaistniałe zmiany w żaden sposób nie zakłóciły
działania spółki i dla pasażerów nic się nie
zmienia.

Nasz Powiat

WIOSENNE REMONTY
P

Jedlicze – Żarnowiec – Zręcin

owiat krośnieński otrzymał promesę powodziową w wysokości
1. 400 tys. zł na odbudowę drogi
Jedlicze – Żarnowiec – Zręcin.
Roboty będą prowadzone na dwóch
odcinkach dróg o łącznej długości 4660 m.
Zakres prac obejmuje ścięcie i uzupełnie-

nie poboczy, odmulenie rowów, wykonanie
nawierzchni, remonty dwóch przepustów,
montaż barier energochłonnych na długości
330 mb oraz oznakowanie poziome jezdni.
Koszt całej inwestycji wyniesie ponad
1.662 tys. zł.

Remont rozpocznie się w połowie kwietnia br., przy sprzyjających warunkach pogodowych. Wykonawcą prac wyłonionym
w drodze przetargu jest Rejon Budowy
Dróg i Mostów w Krośnie. Roboty mają
potrwać do 31 lipca 2013 r.

Krościenko Wyżne

J

uż wkrótce rozpoczną się prace związane z przebudową ulicy
Północnej w Krościenku Wyżnym
w ciągu drogi powiatowej Krościenko
Wyżne – Iskrzynia.
– Decyzję o realizacji i współfinansowaniu przebudowy całego odcinka drogi
Północnej podjęliśmy wspólnie na spotkaniu z przedstawicielami gminy Krościenko
Wyżne – podkreślił dyrektor – etatowy
członek Zarządu Powiatu Jan Pelczar.

Stosowne uchwały w tej sprawie podjęły Rada Powiatu Krośnieńskiego i Rada
Gminy Krościenko Wyżne.
– Odcinek wymaga kapitalnego remontu. Stan techniczny nawierzchni, z licznymi przełomami i wyrwami, zagraża
bezpieczeństwu jej użytkowników. Jest to
ważny ciąg komunikacyjny łączący dwie
gminy Krościenko Wyżne i Korczynę. Stanowi łącznik z drogą międzynarodową Nr
9 Radom – Barwinek – informuje dyrektor
J. Pelczar.

Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni mineralno – asfaltowej (dwie
warstwy), regulacja studzienek, wykonanie nawierzchni na zjazdach i uzupełnienie
poboczy na długości 2830 m.
Wartość zadania, które sfinansują po połowie gmina Krościenko Wyżne i Powiat
Krośnieński, zamknie się kwotą 774 780 zł.
Planowany termin realizacji inwestycji
od 1 maja do 31 lipca br.
Wykonawcą, wyłonionym w drodze
przetargu jest RBDiM w Krośnie.
Ewa Bukowiecka

W

Chorkówka/Korczyna

najbliższych dniach rozpoczną się prace związane
z przebudową skrzyżowania
drogi powiatowej Krosno – Kobylany
– Toki z drogą powiatową Chorkówka
– Bóbrka w miejscowości Chorkówka.
W ramach zadania przeprowadzone
zostaną roboty rozbiórkowe i ziemne, wykonana podbudowa i nawierzchnia mineralno-asfaltowa, odwodnienie oraz prace
wykończeniowe mające na celu poprawę
parametrów technicznych skrzyżowania.

P

nie korytowania, podbudowy i nawierzchni, czyszczenie rowów, montaż przepustów
pod zjazdami, wykonanie nawierzchni poboczy i oznakowanie pionowe i poziome.
Przebudowa poprawi geometrię skrzyżowania, dzięki czemu zwiększy się bezpieczeństwo ruchu drogowego w tym rejonie.
Wykonawcą robót, które mają potrwać do
31 sierpnia br., jest ZUH Drogbud z Golcowej. Inwestycja zamknie się w kwocie
71740 zł.
Ewa Bukowiecka

Remonty dróg powiatowych

owiatowy Zarząd Dróg w Krośnie wkrótce przystąpi do naprawy nawierzchni dróg powiatowych zniszczonych po okresie zimowym.
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Wykonawcą jest ZP UH „Bogbud”
z Rymanowa. Koszt zadania wyniesie
96 215 zł. Termin realizacji przewidziano
do 30 czerwca br.
Kolejne prace dotyczące przebudowy
skrzyżowania drogi powiatowej Korczyna –
Kombornia – Jabłonica Polska z drogą powiatową Korczyna – Krościenko Wyżne w miejscowości Korczyna rozpoczną się w maju br.
Przewidziany zakres robót obejmuje
m.in. roboty rozbiórkowe, ziemne, wykona-

Robotami objęte zostaną wszystkie odcinki o nawierzchni bitumicznej, które tego
wymagają.

W ramach prac drogowych wykonanych
zostanie prawie 3 km nowych nawierzchni.
Termin zakończenia zaplanowano do
15 czerwca br.
5
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TARGI EDUKACYJNE – OFERTA DLA GIMNAZJALISTÓW

P

o raz dziesiąty w Krośnie zorganizowano Targi Edukacyjne,
podczas których swoje stoiska
prezentowały szkoły ponadgimnazjalne
z terenu powiatu krośnieńskiego i miasta Krosna.
Przez dwa dni gimnazjaliści mieli okazję zapoznać się z bogatą ofertą edukacyjną
oraz porozmawiać z nauczycielami i uczniami aby zdobyć informacje na temat kierunków kształcenia oraz warunkach naboru.
Gimnazjaliści z klas trzecich stają przed
podjęciem trudnej decyzji jaką jest wybór
dalszej drogi kształcenia. Targi mają im
w tym pomóc.
Jak co roku zainteresowanie było bardzo
duże. Szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krośnieński, dostosowują swoją ofertę do zmieniającego się zapotrzebowania na rynku pracy i własnych
możliwości.
Wszyscy zainteresowani otrzymali informatory dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok 2013/2014. Oferta

edukacyjna dostępna jest także na stronie
internetowej: www.powiat.krosno.pl w menu Edukacja.
Na Targach swoją ofertę zaprezentowały
m.in.
– Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Jedliczu
– Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu

– Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu – Zdroju
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy funkcjonujący w ramach ZSGH
w Iwoniczu-Zdroju
– Zespół Szkół w Iwoniczu
– Zespół Szkół przy Ośrodku Szkolenia
i Wychowania OHP w Iwoniczu.
Ewa Bukowiecka

NOWE WYPOSAŻENIE WARSZTATÓW SZKOLNYCH W IWONICZU

W

związku z wiosenną aurą
Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół w Iwoniczu zapraszają do korzystania z oferty obsługi i napraw pojazdów samochodowych.
Zapewniamy szybką i fachową obsługę
oraz konkurencyjne ceny. Oferta m.in.
obejmuje:
6

– sezonową obsługę układu klimatyzacji
wraz z jej odgrzybianiem
– d iagnostykę silnika oraz diagnostykę
komputerową
– s prawdzenie i ustawienie geometrii
kół
– zmianę opon i wyważanie kół

Część z nowoczesnego wyposażenia
warsztatów, jak np. stacja obsługi klimatyzacji Valeo Clim lub diagnoskop Bosch KTS,
została zakupiona w ramach kursów specjalizujących dla uczniów, w ramach projektu
„Podkarpacie stawia na zawodowców”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
T. K.

Nasz Powiat

„ZSG'i}

Zespół Szkół

Gastronomiczno-Hotelarskich
w Iwoniczu-Zdroju
ul Piwarskiego 19, 38·440 Iwonicz-Zdrój,
tel. 13 437 54 31 , fax 13 435 03 26, www.zsgh.pl, e-mail: sekretariat@zsgh.pl

proponuje gimnazjalistom atrakcyjne zawody:

TECHNIKUM - 4 lata
O technik hotelarstwa
O technik obsługi turystycznej
O kelner

O technik żywienia i usług
gastronomicznych
o technik technologii żywności
(z kwalifikacją cukiernika)

-J/I>

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA - 3 lata
o kucharz
o piekarz

o cukiernik
Specjalny

Ośrodek

w Zespole

Szkół

Szkolno-Wychowawczy

Gastronomiczno-Hotelarskich

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna - 3 lata
• kucharz
• cukiernik
• pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
• piekarz
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
Szkoła ma status Ośrodka Egzaminacyjnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla
wszystkich kształconych zawodów. Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej z sukcesem przystępują do
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, osiągając jedne z najwyższych wyników na obszarze
podległym OKE w Krakowie.
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SZKOŁA TECHNICZNA W JEDLICZU
Kształci w zawodach:

•
•
•
•
•
•

w Technikum:
Ć!
technik mechatronik NOWOŚ
technik handlowiec
technik pojazdów samochodowych
technik mechanik
technik energetyk
technik informatyk

•
•
•
•
•
•

w Zasadniczej Szkole Zawodowej: OWOŚĆ!
N
elektromechanik pojazdów samochodowych
ślusarz-spawacz
mechanik pojazdów samochodowych
operator obrabiarek skrawających CNC
blacharz samochodowy
lakiernik

SZKOŁA TECHNICZNA
Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu
ul. Tysiąclecia 15, tel/fax 13 43 520 20

www. zsjedlicze.internetdsl.pl
8
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ZESPÓŁ SZKÓŁ
PRZY OŚRODKU SZKOLENIA I WYCHOWANIA OHP W IWONICZU
IWONICZ, UL.ZADWÓR S, 38-440 IWOHIU-ZDRÓJ • TEL. 13 4250267 • SZKOLAOSIW@INTERIA.EU • WWW.ZSPRZYOSIW.IWONIU.PL
OFERTA EDUKACYJNA:

GIMNAZJUM DLA

DOROSŁYCH

o ZASADNICZA

SZKOŁA

ZAWODOWA

I. GIMNAZJUM DLA DOROSLYCH
li. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
o KUCHARZ
o MONTER ZABUDOWY I ROBÓT
WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWN ICTWIE

INTERNAT
DYSPONUJEMY ŚWIETNĄ BAZĄ LOKALOWĄ. MIE';ZKAŃCY MAJĄ
DO DYSPOZYCJI POKOJE DWUOSOBOWE, STOl.ÓWKĘ, ŚWIETLICĘ,
SI LOWNIĘ, SALĘ KOMPUTEROWĄ ORAZ POMIESZCZENIA DO
REKREACJI I INDYWIDUALNEJ NAUKI.

WYŻYWI ENIE I ZAKWATEROWANIE W OSiW OHP

o
)
o
o
- iREDHIEJ KRAJOWEJ

ZESPÓŁ SZKÓŁ W IWONICZU

UCZNIOWIE ZESPOŁU BIORĄ UDZIAŁ
W ROŻNOROONYCH KONKURSACH I TURNIEJACH,
UZVSKUJĄC WYSOKIE MIEJSCA W WOJEWOOZTWIE
I W POWIECIE. W KLASYFIKACJI SPORTOWEJ SZKOL
PONADGIMNAZJALNYCH WOJEWOOZTWA
PODKARPACKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2011/2012
SZKOŁA ZAJĘŁA 8 MIEJSCE NA 180 SZKOL .

• ,.•.,
,

KIERUNKI

KSZTAŁCENIA

... „„ •.

TECHNIKA KSZJAŁ.CAC..E
~WODACH :
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

NASZYM UCZNIOM PROPONUJEMY CIEKAWE I BEZPŁATNE
KURSY Z PROGRAMÓW UNIJNYCH

(SPECJAl.NOSĆ FLORYSTYKA I OEKOAACJA WNĘTRZ)

TECHNIK EKONOMISTA
TECHNIK INFORMATYK
TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA
TECHNIK POJAZ00W SAMOCHODOWYCH
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG
GASTRONOMICZNYCH
(SPECJAl.NOSć

TURYSTYKA WINIARSKA)

.LlkEA.QGOLM.OK~
LICEUM OG0LNOKSZTAŁCĄCE SPORTOWO-MUNDUROWE
O KIERUNKU POLICYJNO·POŻARNICZVM
LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE O KIERUNKU SPORTOWYM

ZASADNICZE SZKOŁY
W ZAWODACH:

KSZTAŁCĄCE

MECHANIK POJAZOOW SAMOCHODOWYCH
MECHANIK-OPERATOR POJAZOOW I MASZVN ROLNICZVCH

00 ROKU SZKOLNEGO 201 3114 WPROWADZAMY NOWE KIERUNKI KSZTAŁCENIA
NA POZIOMIE SZKOLY ZASADNICZEJ:

• MURARZ-TYNKARZ

• :ę~ó~~:::I~~~ I ROBÓT
W BUDOWNICTWIE
2 (33)
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• OGRODNIK

W INTERNACIE SZKOLNYM ZNAJDUJĄ SIĘ POKOJE
DWU I TRZYOSOBOWE Z PEŁNYM WĘZŁEM
SANITARNYM. UCZNIOM ZAPEWNIAMY WARUNKI
I WYPOCZYNKU.
00 SPOKOJNEJ NAUKI, JAK
PRZY INTERNACIE ZNAJDUJĄ SIĘ OBIEKTY
SPORTOWE •
UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH ZWOLNIENI SĄ
Z OPŁATY STAŁEJ ZA INTERNAT

• KURS KOMPUTEROWEGO PROJEKTOWANIA
I ZAGOSPODAROWANIA TEREN0W ZIELONYCH
• KURS SZCZEPIENIA I OKULIZACJI DRZEW
I KRZEWOW OZDOBNYCH
• KURS W0ZK0W JEZDNIOWYCH
• KURS SPAWANIA METODĄ TIG I MAG
• KURS BARMANSKI
• KURS KELNERSKI
• KURS ECOL
• KURS DIAGNOSTYKI I OBSŁUGI KLIMATYZACJI
POJAZOOW SAMOCHODOWYCH
• DORADZTWO ZAWODOWE DLA KAżDEGO
UCZESTNIKA KURSOW
G IMNAZJALISTO, ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁYI

*
*
*

*

ŁATWYDOJAZOPOOSAMĄSZKOŁĘ

NOWOCZESNA I ROZBUDOWANA BAZA SZKOŁY
FACHOWA I WYROZUMIAŁA KADRA
SPRZVJAJĄCE WARUNKI DO NAUKI I ROZWOJU
ZAJNTERESOWAN

ZAPRASZAMY DO IWONICZA!!!
UL. ZADWOR 15, 38-440 IWONICZ-ZDROJ
9
TEL. 0-13 43 518 11, HTTP://ZS.IWONICZ.PL
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I TURNIEJ JUNIORSKI W SZACHACH SZYBKICH O PUCHAR STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO

O

drzykoń, 9 marca 2013 r.,był
szachową stolicą powiatu krośnieńskiego.
Pomysł organizacji turnieju szachowego przez Starostwo Powiatowe w Krośnie
radnego powiatu krośnieńskiego Andrzeja Dziugana został zrealizowany z dużym
sukcesem.
Do turnieju zaproszono dzieci i młodzież
od lat 6 do 18 z terenu powiatu i miasta Krosna. Uczestniczyło ponad 50 zawodników
którzy reprezentowali gminy: Chorkówka,
Dukla, Jedlicze, Krościenko Wyżne, Miejsce
Piastowe, Rymanów, Wojaszówkę, gminę
Krosno. Gościliśmy również zawodników
z Rzeszowa i Przemyśla. Zawodnicy grali
9 rund, każda po 30 minut. Podczas gry było
wiele emocji i to nie tylko ze strony zawodników, ale także rodziców i opiekunów.
Zawody sędziował i przeprowadził bardzo sprawnie Adam Składanowski.

Wyniki:
Kat. do 10 lat dziewczynki
I m-ce – Anna Gdula – Przemyśl

II m-ce – Katarzyna Uliasz – Krosno
III m-ce – Gabriela Czekańska – Jedlicze
Kat. Do 10 lat chłopcy
I m-ce – Guzik Michał – Krosno
II m-ce – Mateusz Jaszczuk – Krosno
III m-ce – M
 aksymilian Nowak – Odrzykoń
Kat. 11 – 13 lat dziewczynki
I m-ce – Patrycja Miąsik – Rzeszów
II m-ce – Gabriela Mrozowska – Kobylany
III m-ce – Anna Winter – Krosno
Kat. 11 – 13 lat chłopcy
I m-ce – Adrian Miąsik – Rzeszów
II m-ce – Jakub Krukar – Rymanów
III m-ce – Szymon Stasz – Moderówka
Kat. 14-16 lat chłopcy
I m-ce – Patryk Mrozowski – Kobylany
II m-ce – Kamil Szwast – Iwla
III m-ce – Paweł Fałatowicz – Rymanów
Kat. 17 – 18 lat chłopcy
I m-ce – Janusz Styrkosz – Krosno
Za m-ca I–III organizatorzy – Starosta
Krośnieński Jan Juszczak i Radny Andrzej
Dziugan ufundowali puchary i nagrody,
które wręczali radni powiatu Andrzej Dziu-

gan i Jan Krygowski. Nagrody otrzymali
również goście z Przemyśla i Rzeszowa oraz
najmłodsi zawodnicy: Kasia Uliasz i Michał
Guzik.
Grażyna Ostrowska

I TURNIEJ

KOSZYKÓWKI DRUŻYN

OSP W POWIECIE

KROŚNIEŃSKIM

W

róblik Szlachecki gościł 2 marca br.
drużyny sportowe Ochotniczych
Straży Pożarnych z Posady Górnej,
Przybówki, Iwonicza-Zdroju, Łęk Dukielskich
i Odrzykonia.
Dzięki uprzejmości Dyrektora Zespołu Szkół
Urszuli Deptuch Starostwo Powiatowe w Krośnie
zorganizowało w hali sportowej dla drużyn strażackich turniej koszykówki.
Rozgrywki toczyły się w sportowej i koleżeńskiej atmosferze, ale nie brakowało sportowych
emocji. Każda z drużyn rozegrała 4 spotkania systemem „każdy z każdym”.
10

Wyniki turnieju:
I m-ce – OSP Iwonicz Zdrój
II m-ce – OSP Przybówka
III m-ce – OSP Łęki Dukielskie
IV m-ce – OSP Posada Górna
V m-ce – OSP Odrzykoń
Po zakończeniu rozgrywek sędziowie turnieju – Wołczański i Łopuszański przeprowadzili dodatkową konkurencję, rzuty bezpośrednie do kosza. Każda drużyna
miała 10 rzutów (5 zawodników – każdy miał rzuty). W tej konkurencji zwyciężyła
również OSP Iwonicz-Zdrój.
Po sportowych zmaganiach wręczono puchary, dyplomy i nagrody.
Puchary wręczał pomysłodawca turnieju dyrektor Jan Pelczar – urzędujący
członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego, a nagrody wręczali goście – Przew. Rady

Nasz Powiat
Powiatu Krośnieńskiego Andrzej Krężałek,
Z-ca Burmistrza Iwonicza Zdroju Wiesław
Polek, Burmistrz Rymanowa Wojciech
Farbaniec, Przewodniczący Rady Gminy
Wojaszówka Tadeusz Wójcik oraz Radny
Powiatu Andrzej Dziugan. Drużyna z Iwonicza otrzymała za zwycięstwo w rzutach

do kosza specjalny puchar ufundowany
przez dyrektora Jana Pelczara, który podsumowując imprezę
podziękował wszystkim za udział, pogratulował także zwycięzcom podkreślając,
że wszyscy, którzy przyjęli zaproszenie na
turniej są zwycięzcami bo propagują zdro-

wy styl spędzania czasu wolnego oraz
koszykówkę – dyscyplinę mało popularną w naszym powiecie. Przewodniczący
Andrzej Krężałek z kolei podziękował serdecznie sędziom, dyrekcji i pracownikom
szkoły za pomoc przy organizacji turnieju.

XIV POWIATOWA OLIMPIADA TENISA STOŁOWEGO

W

hali sportowej Zespołu
Szkół w Kopytowej 16 marca br. odbyła się Powiatowa
Olimpiada Tenisa Stołowego, zorganizowana przez Starostwo Powiatowe
w Krośnie wspólnie z GOK Chorkówka.
Tradycyjnie olimpiadę powiatową poprzedziły olimpiady gminne.
Zdobywcy I i II m-ca zostali zgłoszeni
do rozgrywek powiatowych. W sumie 136
zawodników.
Rozgrywki przeprowadzono w 6 kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn, a także
osób z niepełnosprawnością. W olimpiadzie
uczestniczył Starosta Krośnieński Jan Juszczak i Wicestarosta Andrzej Guzik.
Zawody sędziowali: Marek Zaremba
i Bogusław Pacek.

Wyniki:
Dziewczynki do 13 lat
I m-ce – Gabriela Nowak – g. Chorkówka
II m-ce – Agata Kandefer –. g. Iwonicz-Zdrój
III m-ce – Izabela Sajdak – g. Jedlicze
Chłopcy do 13 lat
I m-ce – Paweł Pecherek – g. Miejsce Piastowe
2 (33) III/IV 2013

II m-ce – Maciej Lidwin – g. Rymanów
III m-ce – Dominik Czaja – g. Chorkówka
Dziewczęta 14-16 lat
I m-ce – Aleksandra Zajdel – g, Jedlicze
II m-ce – Iwona Orlińska – g. Jaśliska
III m-ce – Patrycja Józefowicz – g. Rymanów
Chłopcy 14-16 lat
I m-ce – Kazimierz Boczar – g. Iwonicz-Zdrój
II m-ce – Mateusz Buda – g. Chorkówka
III m-ce – Kamil Wiernasz – g. Rymanów
Dziewczęta 17-19 lat
I m-ce – Klaudia Paszek – g. Miejsce Piastowe
II m-ce – Anita Matelowska – g. Jedlicze
III m-ce – Anna Muszyńska – g. Miejsce
Piastowe
Chłopcy 17-19 lat
I m-ce – Sebastian Czekański – g. Miejsce
Piastowe
II m-ce – Kamil Winnicki – g. Jaśliska
III m-ce – Bogusław Kozubal – g. Miejsce
Piastowe
Kobiety 20-44 lata
I m-ce – Elżbieta Hryniak – g. Jaśliska
Mężczyźni 20-44 lata

I m-ce – Krzysztof Przybylski – g. Wojaszówka
II m-ce – Ryszard Zygmunt – g. Jedlicze
III m-ce – Wojciech Patlewicz – g. Jaśliska
Mężczyźni powyżej 45 lat
I m-ce – Janusz Kędra – g. Wojaszówka
II m-ce – Jerzy Marczak – g. Jaśliska
III m-ce – Dariusz Kasprzyk – g. Chorkówka
Mężczyźni z niepełnosprawnością
I m-ce – Maciej Węgrzyn – g. Miejsce
Piastowe
Organizatorzy olimpiady przyznali
punkty za I m-ce – 3 pkt, za II m-ce – 2 pkt.
za III – 1 pkt
Starosta Jan Juszczak wręczył nagrody
i dyplomy zawodnikom młodszych 6 kat.
wiekowych i powitał kategorie starsze,
w swojej wypowiedzi pogratulował zwycięzcom i podkreślił, że wszyscy uczestnicy
olimpiady są zwycięzcami ponieważ wygrali olimpiady gminne. Z kolei olimpiadę
zakończył Wicestarosta Andrzej Guzik, który wręczył nagrody wspólnie ż sędziami
zawodów kategoriom starszym. Uczestnicy
otrzymali serdeczne gratulacje i zaproszenie na XV jubileuszową olimpiadę za rok.
Grażyna Ostrowska
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NOWA DYSPOZYTORNIA MEDYCZNA W KROŚNIE
– ZMIANY W SYSTEMIE

Z

godnie z założeniami nowego
sposobu organizacji systemu
Państwowe Ratownictwo Medyczne, mieszkańców województwa
podkarpackiego wkrótce czekają
zmiany. Służby wojewody już rozpoczęły wdrażanie systemu polegającego na utworzeniu skoncentrowanych
dyspozytorni medycznych w pięciu
miastach regionu: Rzeszowie, Krośnie,
Przemyślu, Sanoku i Mielcu.
Z inicjatywy Starosty Krośnieńskiego
Jana Juszczaka w Starostwie Powiatowym
w Krośnie (05.04) odbyło się spotkanie robocze, poświęcone uruchomieniu dyspozytorni medycznej w Krośnie, wspólnej
dla czterech powiatów: krośnieńskiego,
jasielskiego, dębickiego i ropczycko-sędziszowskiego.
W spotkaniu udział wzięli m.in: starosta krośnieński Jan Juszczak, wicestarosta
Andrzej Guzik, dyrektor SPPR w Krośnie
Andrzej Jurczak, przedstawiciele władz
samorządowych oraz dyrektorzy szpitali,
z tych powiatów, którzy w swoich strukturach posiadają jednostki systemu ratownictwa medycznego.
Uczestniczący w spotkaniu dyrektor
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego PUW w Rzeszowie Piotr
Skworzec szczegółowo przedstawił zasady
funkcjonowania nowego systemu, wynikającego z ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Jak podkreślił – wojewoda kierując się troską o bezpieczeństwo
mieszkańców, wyraziła zgodę na utworzenie maksymalnej liczby dyspozytorni na
obszarze województwa. System budowany
jest metodycznie, ostrożnie i rozważnie
w uzgodnieniu z samorządami i dyrektorami jednostek pogotowia ratunkowego.
Centrum Powiadamiania Ratunkowego
będzie mieć siedzibę w Rzeszowie. Celem
tej komórki będzie odbieranie zgłoszeń
z całego województwa przez operatora
numerów alarmowych i przekazywanie
go do właściwej dyspozytorni. Pozwoli
to precyzyjnie wskazać miejsce zdarzenia i skierować tam odpowiednie służby

12

Spotkanie robocze w Starostwie Powiatowym w Krośnie

ratownicze. Do korzyści nowego systemu
zaliczyć można lepszą koordynację pracy,
możliwość szybkiej alokacji karetek, większą ich dostępność oraz skrócenie czasu
dojazdu.
Jest to duże wyzwanie techniczno-organizacyjne, musi być odpowiednia sieć teleinformatyczna dla numeru alarmowego 112
(OST 112) oraz system łączności radiowej
i komórkowej.
– Utworzenie jednej dyspozytorni medycznej na obszarze czterech, a być może
pięciu powiatów wiąże się z wyróżnieniem,
ale przede wszystkim dużą odpowiedzialnością i obowiązkiem, zarówno dla stacji
pogotowia ratunkowego jak i samorządu –
przyznał starosta krośnieński Jan Juszczak.
Jednak wierzymy, że podejmując wspólny
wysiłek nasze działania zaowocują zbudowaniem profesjonalnego systemu zapewniającego bezpieczeństwo mieszkańcom.
Nowa skoncentrowana dyspozytornia
medyczna w Krośnie powstanie w Samodzielnym Publicznym Pogotowiu Ratunkowym przy ulicy Grodzkiej. Swoim zasięgiem obejmować będzie cztery powiaty
zapewniając pomoc medyczną dla około pół
miliona mieszkańców. Obecni na spotkaniu
przedstawiciele władz powiatów i dyrektorzy jednostek medycznych dzielili się swoimi wątpliwościami, rozważając podpisanie porozumienia, jego formę i określając
zasady na jakich oprzeć to współdziałanie.

Dyrektor SPPR w Krośnie Andrzej Jurczak, na którym ciążyć będzie największa
odpowiedzialność za funkcjonowanie dyspozytorni w Krośnie, zaproponował formę
konsorcjum, jako najlepszą, gdzie każdy
z partnerów zachowuje status quo i współdecyduje o wszelkich kwestiach związanych
z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom, na równych zasadach. Docelowo
w dyspozytorni powstanie 3 stanowiska
dyspozytorskie do obsługi 18-20 karetek,
które będą bazować w swoich miejscach
stacjonowania.
Podsumowując spotkanie wicestarosta Andrzej Guzik zapewnił obecnych,
że władze powiatu krośnieńskiego są do
dyspozycji na każdym etapie rozmów
dotyczących budowania wspólnej dyspozytorni. – Współdziałanie poszczególnych
stacji pogotowia ratunkowego, które będą
funkcjonować w ścisłej współpracy, może
w przyszłości skutkować tym, że w ramach
jednej grupy, najlepiej konsorcjum, będą
mogły wspólnie kontraktować świadczenia
ratownictwa medycznego w tych rejonach
operacyjnych – podkreślił.
System zostanie uruchomiony wówczas
gdy wojewoda będzie miała całkowitą pewność co do jego technicznych możliwości
i niezawodności. W okresie przejściowym
równolegle będą funkcjonować dwa systemy.
Ewa Bukowiecka
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M

uzeum Historyczne – Pałac w Dukli wystawą W hołdzie Powstańcom 1863-1864 wpisuje się w cało-

W HOŁDZIE POWSTAŃCOM 1863-1864

roczny kalendarz uroczystości poświęconych
150. rocznicy Powstania Styczniowego, jednego
z największych narodowych zrywów niepodległościowych. Otwarcie wystawy połączone
było z prelekcją multimedialną Mariana Huberta Terleckiego Udział mieszkańców Regionu Krośnieńskiego w Powstaniu Styczniowym.

Na wystawie można zobaczyć przykłady
powstańczej broni palnej, wojskowej i myśliwskiej, po którą zwłaszcza na początku, powstańcy
sięgali w związku z brakiem broni wojskowej.
W kolekcji jest pamiątkowa armatka z 1863 r., pistolety kapiszonowe oraz strzelby myśliwskie kapiszonowe, m.in. systemu Lefaucheux, jak również inne elementy uzbrojenia i wyposażenia.
Warto też zwrócić uwagę na pamiątki po
powstańcach z formacji „Żuawów Śmierci”, którzy, nosili charakterystyczne czarne mundury
z naszytymi białymi krzyżami i czerwone fezy
(czapki). Na wystawie znajduje się m.in. skrzynia
I pułku Żuawów Śmierci.
Sporo pamiątek na wystawie pochodzi z okresu
„żałoby narodowej”, ogłoszonej w marcu 1861 roku
jeszcze przed wybuchem powstania – po pogrzebie pięciu Polaków zabitych podczas manifestacji
patriotycznej 27 lutego 1861 r. Są to m.in. elementy czarnych strojów, jak również różnego rodzaju
ozdoby i biżuteria patriotyczna z emblematami
narodowymi, religijnymi i symbolami patriotycznymi. Na uwagę zasługują medaliki z wizerunkiem
Matki Boskiej Częstochowskiej i żeliwne krzyżyki
związane z krwawo stłumionymi manifestacjami

patriotycznymi. Z tego okresu pochodzą też pamiątkowe karabele, na jednej z nich, na głowni
widoczny jest rok 1861, godło polskie, wizerunek
Matki Boskiej z Dzieciątkiem i napis „Boże zbaw
Polskę”. W czasie Powstania Styczniowego wydawano podziemną prasę – ponad 300 numerów
różnych pism. Część z nich to pisma Rządu Narodowego, do nich należy pokazany na wystawie Tygodnik Polityczny Rządu Narodowego „Wolność”
z 1863 r., eksponowane są też inne tytuły.
W części dokumentacyjnej ekspozycji przedstawiono fotografie dowódców i weteranów powstania, także z regionu krośnieńskiego. Wśród
fotografii pomników nagrobnych powstańców
jest m.in. fotografia grobu Teofila Szczurka,
powstańca styczniowego z Cergowej. Z Dukli
w powstaniu brali również udział Franciszek
Paluch, Ludwik Warchałowski (Warchołowski)
i Aleksander Paskiewicz (Paszkiewicz).
Na szczególną uwagę zasługuje bogata kolekcja pocztówek sprzed I wojny światowej, przed-

„ŻYJ ZDROWO I KOLOROWO” – POWIATOWY PIKNIK ARTYSTYCZNY
10 maja 2013 r. (piątek) w godzinach od 9.00 do 13.00 w sali artKina w Krośnie
przy ul. Bieszczadzkiej odbędzie się II Powiatowy Piknik Artystyczny
Impreza ma charakter otwarty, zapraszamy
wszystkich gimnazjalistów z miasta Krosna
i powiatu krośnieńskiego.

W programie:
– p odsumowanie IV edycji konkursu
literackiego w ramach Narodowego
Dnia Życia
– wręczenie listów gratulacyjnych stypendystom,
– badania młodzieży klas III gimnazjów
pod kątem predyspozycji zawodowych
(realizowane przez specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych),
2 (33) III/IV 2013

– indywidualne konsultacje i porady dla
uczniów oraz ich rodziców,
– występy artystyczne i pokazy z udziałem młodzieży szkolnej (m.in. pokaz
barmański, pokaz aerobiku, zespół
muzyczny)
– projekcja filmu pt. „Iron Man 3” premiera
– d odatkowe atrakcje (Schengenbus
– pojazd straży granicznej do mobilnej kontroli, prezentacja karetki pogotowia i zasad udzielania pierwszej
pomocy)
– drobny poczęstunek

stawiająca wydarzenia poprzedzające wybuch
powstania styczniowego, epizody walk i przywódców powstania. W tej kolekcji niezwykle
interesujące są m.in. cykle powstańcze Artura
Grottgera, które w popowstaniowych czasach
stały się nośnikiem idei niepodległościowej.
Powstanie styczniowe znalazło swój wydźwięk w medalierstwie, numizmatyce, filatelistyce i malarstwie, co można zauważyć również na tej wystawie. Dopełnieniem zbiorów są
publikacje o tematyce powstańczej.
Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli składa
serdeczne podziękowania Muzeum Podkarpackiemu w Krośnie, Muzeum Kultury Szlacheckiej w Kopytowej oraz Panom: Marianowi Terleckiemu, Andrzejowi, Piotrowi i Krzysztofowi
Babinetzom, Zbigniewowi Więckowi, Jackowi
Grocholskiemu, Wiesławowi Kopczykowi i Stanisławowi Szczurkowi za wypożyczenie eksponatów. Wystawa czynna będzie do końca maja.
Serdecznie zapraszamy.
Aleksandra Żółkoś

XV Międzynarodowy Rodzinny
Turniej w Tenisie Stołowym
Towarzystwo Sportowe Pro-Familia
w dniu 19.05.2013 r organizuje truniej rodzinny w tenisie stołowym
Impreza odbędzie się na terenie obiektu
sportowego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku.
Po raz pierwszy organizator wprowadza
kategorię amatorską dla rodzin nie grających w klubach.
Zapisy przyjmuje Jerzy Kaleta:
tel. 13 43 850 95 lub 511 496 054
Szczegółowe informacje o Turnieju na
stronie: www.pro-familia.net
Prezes Towarzystwa Jerzy Kaleta
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KALENDARZ IMPREZ

MAJ – CZERWIEC

Kultura
maj

24.05

–	II Powiatowy Bieg Rotmistrza Witolda Pileckiego w Iwoniczu

26.05

–	XXVI Bieg im. Ignacego Łukasiewicza Ziemią Krośnieńską w Rogach

30.05

–

Dzień Dziecka na sportowo w Krościenku Wyżnym

maj

–

Rodzinny Turniej Strzelecki w Jedliczu

maj

–

Szkolna liga piłki nożnej w Dukli

maj

–

Dukielskie Zawody Rowerowe MTB w Dukli

03.05

–

Powiatowe Obchody 3 Maja w Iwoniczu-Zdroju

maj

–

Mistrzostwa Polski w Biegach Anglosaskich w Chyrowej

03.05

–

Uroczystość 3 Maja w Gminie Jedlicze, Korczyna, Rymanów

maj

–

Turniej piłki nożnej OSP w Krościenku Wyżnym

–	Amatorskie Mistrzostwa Powiatu Krośnieńskiego w kolarstwie górskim
w Dukli

3-4.05

–	Dzień Strażaka – uroczystość otwarcia nowej remizy OSP w Pustynach

maj

05.05

–	Dzień Patrona Powiatu Krośnieńskiego św. Józefa Sebastiana Pelczara
w Korczynie

maj

–	Międzypowiatowy Turniej Piłki Siatkowej Krosno – Brzozów

09.05

–

XVII Gminny Konkurs Piosenki w Iwoniczu-Zdroju

maj

10.05

–

XVI Przegląd Piosenki Znanej i Lubianej w Dukli

–	Eliminacje Powiatowe Turnieju Piłkarska Kadra Czeka w Lubatówce,
Rogach

11.05

–

V edycja „Na Lubatowską Nutę” w Lubatowej

maj

–	I Rajd śladami ppłka dra Józefa Aleksiewicza w Iwoniczu-Zdroju

15.05

–

„Święto Polskiej Niezapominajki” w Krościenku Wyżnym

16.05

–

Festiwal Piosenki Obcojęzycznej w Chorkówce

01.06

–	Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka na zbiorniku „Chlebianka”

17.05

–

I Powiatowy Przegląd Piosenki Znanej i Lubianej w Dukli

01.06

–	Turniej piłki nożnej dla Gimnazjalistów – Orlik 2013 w Iwoniczu-Zdroju

18-19.05 –	II Międzynarodowy Festiwal „Dialog Kultur” w Rymanowie Zdroju

02.06

–

Gminny Dzień Dziecka w Dukli

19.05

„Imieniny Miasta” w Iwoniczu-Zdroju

09.06

–

Gminny Turniej Koszykówki “Trójek” w Rogach

22-26.05 –

Wojewódzki Festiwal Piosenki w Miejscu Piastowym

15.06

23.05

–

Powiatowy Dzień Działacza Kultury w Dukli

–	IV Bieg Ogólnopolski Bieg Uliczny – Jedlicka Siódemka – o Puchar Burmistrza Jedlicza

24.05

–

Dzień Rodziny w Iwoniczu-Zdroju

15.06

–

24.05

–

XXI Przegląd Piosenki Religijnej, Poezji i Plastyki w Dukli

23.06

–	III Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar Starosty Krośnieńskiego w Niżnej Łące

24.05

–	Iwonicki Dzień Młodych Wykonawców Muzyki Polskiej w Iwoniczu-Zdroju

26.05

–

Festyn Rodzinny w Iwoniczu

czerwiec –	X Gminny Turniej tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy Wojaszówka
w Bratkówce

26.05

–

Koncert dla Mam w Krościenku Wyżnym

czerwiec –

Turniej sportowy w piłce nożnej „Powitanie wakacji” w Wojaszówce

26.05

–

II Jedlickie Targowisko

czerwiec –

Gminny Turniej Tenisa Ziemnego dla szkół w Dukli

26.05

–

Gminny Dzień Dziecka – piknik rodzinny w Chorkówce

czerwiec –

„Bieg do Źródeł” w Rymanowie Zdroju

V-VI

–	Przegląd Pieśni i Muzyki Ludowej KROPA – KORCZYNA 2013

maj

–	Gminny Konkurs Matematyczno-Ortograficzny „Czar par” w Odrzykoniu

maj

–	Biesiada KGW z okazji Dnia Matki w Wojaszówce

V-VI

–	Wystawa „Sakralia Polski południowo-wschodniej od X do XIX wieku”
w Muzeum Historycznym – Pałac w Dukli

maj

–

maj

–	Powiatowy Piknik Rodzinny połączony z obchodami Dnia Matki

V-VI

–

–

„Złote Gody” – 50-lecie małżeństw w Rymanowie
„Zdrojowe Spotkania Pokoleń” w Rymanowie Zdroju

czerwiec

czerwiec

IV Gminny Turniej Piłki Siatkowej Plażowej w Niżnej Łące

Turystyka
maj
10.05

–	XXII Rajd im. Ignacego Łukasiewicza w Dukli-Pałacowej-Wietrznie-Bóbrce

16-17.05 –	XVI Wojewódzki Rajd Szkolnych Kół PTSM Między-Zdroje w Beskidzie
Niskim
23-25.05 –

VI Wojewódzki Rajd „Po Bezdrożach”

czerwiec

01.06

–

Dzień Dziecka w Gminie Dukla

14.06

–

XVI Rajd „Śladami Janka Wędrowniczka” w Beskidzie Niskim

01.06

–

Plenerowy Dzień Dziecka w Żarnowcu

15.06

–

Niedziela z PTTK

02.06

–

Dzień Dziecka w Rymanowie

22-23.06 –

02.06

–

Muzyczna Niedziela z Ośrodkiem Kultury w Dukli

czerwiec –	IX Wiosenny Rajd Szkół Ponadgimnazjalnych w Beskidzie Niskim

09.06

–	Międzynarodowy Przegląd Chórów Kościelnych i Cerkiewnych w Dukli

09.06

–

Dzień Dziecka w Lubatówce

09.06

–

Dzień Dziecka z Ruphertem i Rico w Krościenku Wyżnym

13.06

–	XX Powiatowy Festiwal Twórczości „Skrzacik” w Iwoniczu-Zdroju

13-15.06 –	Spotkanie autorskie z Joanną Papuzińską w Krościenku Wyżnym
Sobótki na Czarnym Moście w Miejscu Piastowym

II Rajd Rowerowy „Poznajemy Beskid Niski”

Edukacja zdrowotna
maj
maj

–	Czyste powietrze wokół nas – profilaktyka uzależnień. Rodzinny konkurs
plastyczny w SP w Wojaszówce

maj

–	Mamo tato nie pal – profilaktyka uzależnień. Konkurs plastyczny w SP
w Wojaszówce

V-IX

–	Uzależnienia od Internetu i gier komputerowych – warsztaty dla uczniów

22.06

–

22.06

–	Sobótkowe Spotkanie z Folklorem – Targi Rzemiosła i Rękodzieła Artystycznego w Dukli

23.06

–

Sobótki „Ropiorzy” w Bóbrce

23.06

–

Zakarpackie prezentacje artystyczne w Iwoniczu-Zdroju

23.06

–	Powitanie lata z Zespołem Song – koncert w Krościenku Wyżnym

czerwiec –	Przemoc i agresja wśród uczniów – konferencja dla nauczycieli w Starostwie Powiatowym w Krośnie

23.06

–

czerwiec –

24.06

–	Dzień Patrona Szkoły (konkurs wiedzy, rajd turystyczny) w Iwoniczu-Zdroju

Festyn „To już Lato” w Rymanowie Zdroju

29-30.06 –

XXI Dni Jedlicza

30.06

III Festiwal Pieroga w Iwoniczu-Zdroju

–

czerwiec –

„Michayland” w Miejscu Piastowym

„Nasz Powiat”

Muzyczny Koncert Charytatywny w Jedliczu

czerwiec –	Festyn dziecięcy z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka w Wojaszówce
czerwiec –

czerwiec

Jubileusz KGW w Łękach Strzyżowskich – Bartnem

czerwiec –	Sesja popularna z okazji 125 rocznicy urodzin dra Antoniego Lorensa

Dwumiesięcznik

Kontakt

Powiatu Krośnieńskiego

redakcja.np@interia.pl

Wydawca
Muzeum Historyczne-Pałac w Dukli
ul. Traktat Węgierski 5

Sport

38-450 Dukla
Zespół redakcyjny

maj

Grażyna Ostrowska, Mateusz Podkul,

03.05

–

Turniej szachowy z okazji 3 Maja w Jedliczu

Waldemar Półchłopek

12.05

–

IX Otwarty Turniej Szachowy w Rogach

Aleksandra Żółkoś

18.05

–	XIII Ogólnopolski Turniej Ringo o Puchar Burmistrza Gminy Jedlicze

19.05

–

20.05

–	XV Międzynarodowy Rodzinny Turniej w tenisie stołowym w Wojaszówce, Frysztaku

21.05

–

II Gminny Amatorski Turniej Piłki Nożnej w Rogach

Masowe Biegi Szlakiem Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce

Redaktor naczelna
Ewa Bukowiecka
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INAUGURACJA KLUBU HISTORYCZNEGO IM. ARMII KRAJOWEJ W IWONICZU-ZDROJU

W

sposób szczególny, 20 marca
2013 r., wpisał się w karty
historii Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju. W tym dniu miało miejsce
powstanie Szkolnego Klubu Historycznego im Armii Krajowej. Uroczystość
odbyła się w kinie „Wczasowicz” w Iwoniczu-Zdroju.
Zaszczycili nas swoją obecnością m.in.:
Jan Juszczak Starosta Powiatu Krośnieńskiego, Andrzej Guzik Wicestarosta Powiatu
Krośnieńskiego, radni powiatu krośnieńskiego Stanisław Kenar, Marek Bliżycki
i Dorota Tomasiewicz, Paweł Pernal Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój, przedstawiciel
IPN w Rzeszowie, Dyrektor Muzeum Historycznego-Pałac w Dukli, przedstawiciel
Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, dyrektorzy, opiekunowie i członkowie Szkolnym
Klubów Historycznych powiatu krośnieńskiego. Gośćmi honorowymi byli: Andrzej
Wojciechowski z Warszawy, Aleksander
Roman z Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej oraz Czesław Nowak koordynator Szkolnych Klubów Historycznych.
„Naród, który traci pamięć, przestaje
być Narodem. Naród, który traci pamięć,
traci sumienie”. Tymi słowami, dyrektor
Jan Barsznica, zainaugurował Szkolny Klub
Historyczny im Armii Krajowej w szkole.

Młodzież szkoły przygotowała wymowny program artystyczny, w którym połączyła tematykę uroczystości ze scenografią
spektaklu.
Publiczność zasłuchana w słowa Apelu
Pamięci, w głębokiej ciszy, z wielkim szacunkiem oddała hołd tym, którzy złożyli daninę krwi i męczeństwa na ołtarzu wolności.

Starosta Krośnieński Jan Juszczak,
w swoim podsumowaniu uroczystości
podziękował młodzieży za obecność, za
pogłębianie wiedzy o historii naszej małej
Ojczyzny. Podkreślił również rolę jaką odegrali Żołnierze Wyklęci w historii naszego
kraju, mimo iż przez tyle lat zostali wymazani z kart historii.
Inf. ZSGH

HALOWY TURNIEJ O PUCHAR STAROSTY

W

hali sportowej Zespołu
Szkół w Korczynie odbył
się Halowy Turniej Piłki
Nożnej Nauczycieli o Puchar Starosty
Krośnieńskiego Jana Juszczaka. W turnieju udział wzięło 5 drużyn reprezentujących gminy powiatu krośnieńskiego: Rymanów, Iwonicz Zdrój, Korczyna,
Dukla i Chorkówka.
Turniej rozegrano systemem „każdy
z każdym”.

Tabela końcowa turnieju:
1. Gmina Chorkówka
2. Gmina Rymanów
3. Gmina Dukla
4. Gmina Iwonicz-Zdrój
5. Gmina Korczyna
2 (33) III/IV 2013

Drużyny wystąpiły w następujących
składach:
CHORKÓWKA: Węgrzynowski Grzegorz, Serwiński Robert, Dubis Przemysław,
Foremny, Marcin, Guzik Mirosław, Jaskółka
Wojciech, Korzeniowski Tomasz.
RYMANÓW: Litarowicz Krzysztof, Penar Marian, Penar Lucjan, Konderak Sebastian, Bolanowski Łukasz, Rygiel Wojciech,
Betnarski Szymon.
DUKLA: Pietruszka Jerzy, Pęcak Jerzy,
Pęcak Kamil, Głód Wacław, Zieliński Andrzej, Kozuba Tomasz.
IWONICZ-ZDRÓJ: Kielar Jarosław,
Jasiński Marcin, Turek Bogdan, Szklar Łukasz, Zając Marcin, Jakieła Mariusz, Nycz
Michał.

KORCZYNA: Gazda Grzegorz, Paradysz
Tomasz, Zych Jacek Jagiełło Maciej, Wierdak, Hubert, Bargieł Artur.
Wszystkie uczestniczące drużyny
otrzymały dyplomy oraz nagrody rzeczowe a trzy najlepsze drużyny okazałe puchary, które wręczali obecni na turnieju
wicestarosta krośnieński Andrzej Guzik
oraz dyrektor – etatowy członek Zarządu
Powiatu Jan Pelczar. Podziękowania od
władz powiatu otrzymali wszyscy uczestnicy turnieju a w szczególności dyrektor
Zespołu Szkół w Korczynie Artur Stodolak
za udostępnienie obiektów i nauczyciel wychowania fizycznego w ZS Korczyna Janusz
Lenik za organizację i sędziowanie meczy
turniejowych.
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ŚWIĘTO NARODOWE WĘGIER

N

a zaproszenie burmistrza XVII
dzielnicy Budapesztu, w stolicy Węgier gościła delegacja
Powiatu Krośnieńskiego w składzie:
wicestarosta Andrzej Guzik, dyrektor
– etatowy członek Zarządu Jan Pelczar
i dyrektor Zespołu Szkół w Iwoniczu
Zbigniew Noga-Krzyżanowski.
Celem wizyty był udział w uroczystościach patriotycznych z okazji 165. rocznicy
Wiosny Ludów.

Obchody Święta Narodowego w XVII
dzielnicy rozpoczęły się złożeniem kwiatów
i oddaniem hołdu przy mogiłach powstańców, w miejscu symbolicznym, upamiętniającym poległych w walce o wolność i niezależność Węgier. Dalszy ciąg uroczystości
odbył się w Domu Kultury z udziałem
władz XVII dzielnicy Budapesztu, radnych,
przedstawicieli Samorządu Mniejszości Polskiej na Węgrzech oraz delegacji Powiatu
Krośnieńskiego.
Rocznicowe obchody to doskonała okazja, aby przekazać Węgrom, a w szczególności mieszkańcom zaprzyjaźnionej
z powiatem krośnieńskim XVII dzielnicy
Budapesztu, najserdeczniejsze pozdrowienia i życzenia. Wyrazem solidarności
z narodem węgierskim było przemówienie
wicestarosty Andrzeja Guzika, w którym
przypomniał wydarzenia z historii wzajemnych kontaktów i odniósł się do teraźniejszości w kontekście wyzwań jakie
stoją przed dwoma bliskimi sobie naroda-

mi. – Bohaterstwo powstańców z lat 18481849, jak i całe dziedzictwo tysiącletniej
przyjaźni polsko – węgierskiej pozwala
mieć nadzieję, że razem potrafimy sprostać
wyzwaniom współczesnego świata – mówił
wicestarosta. Głęboko wierzymy, że przykład bohaterstwa generałów Józefa Bema,
Henryka Dembińskiego czy Józefa Wysockiego będzie dla nas wszystkich źródłem
niesłabnącej inspiracji także teraz, kiedy
bliskie nam Węgry poddawane są presji
ze strony organizacji międzynarodowych.
W tych trudnych chwilach chcemy, abyście
wiedzieli, że nie jesteście sami. Nie zapomnieliśmy o tym, co nas łączy i pragniemy
dawać temu wyraz – podkreślił.
Na zakończenie spotkania przedstawiciele samorządu powiatu krośnieńskiego
przekazali na ręce burmistrza XVII dzielnicy Budapesztu Levente Riza i wiceprzewodniczącego Samorządu Mniejszości Polskiej
na Węgrzech Andrasa Busko, pamiątkowe
godło naszego kraju.
Ewa Bukowiecka

KONCERT WIELKANOCNY W RYMANOWIE

W

niedzielę 7 kwietnia br w Kościele pw. Św. Wawrzyńca w Rymanowie odbył się Koncert
Pieśni Wielkanocnych, który zorganizowali: Starostwo Powiatowe w Krośnie,
Parafia pw. Św. Wawrzyńca w Rymanowie,
Stowarzyszenie „Nasz Rymanów” oraz
Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie.

Organizatorzy w ten sposób chcieli
uświetnić zakończenie Oktawy Wielkanocnej. Zainicjował to wydarzenie artystyczne
radny powiatowy z gminy Rymanów Jan
Pelczar, wsparła go w tych działaniach również radna tej gminy Grażyna Skolarczyk.
Koncert zaszczycili swoją obecnością
znakomici goście m.in. Ks. Proboszcz Mieczysław Szostak, Poseł na Sejm RP Stanisław
Piotrowicz, Starosta Krośnieński Jan Juszczak, Przew. Rady Powiatu Andrzej Krężałek
i Z-ca Przew. Kazimierz Krężałek. Gminę reprezentował Z-ca Burmistrza Jan Materniak
i Przew. Rady Henryk Smolik oraz Dyr. GOK
w Rymanowie Danuta Litarowicz.

Koncert uświetniły występy chórów
„Koloryt” z Rymanowa, „Cantate” z Iwonicza oraz Zespoły Śpiewacze „Prządki”
z Odrzykonia i „Rogowice” z Rogów.
Organizatorzy na pamiątkę tego koncertu przygotowali pamiątkowe baranki wielkanocne które dyrygentom chórów i kierownikom zespołów wręczyli Starosta Jan
Juszczak i pomysłodawca koncertu Jan Pel-

czar, natomiast bukietami kwiatów obdarował artystów Poseł Stanisław Piotrowicz.
W swoich wystąpieniach gospodarze
uroczystości o kontynuowaniu organizacji tego koncertu w latach następnych
i podziękowali wszystkich organizatorom
oraz mieszkańcom Rymanowa i gościom
za udział.
Grażyna Ostrowska

