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„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
(ks. Jan Twardowski)

Ostatnie pożegnanie
Przewodniczącego Rady Powiatu

Edwarda Nowaka

Z

głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Przewodniczącego Rady Powiatu Edwarda Nowaka, radnego powiatu w latach 20032017, Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Jedliczu,
dyrektora banku.
Odszedł po długiej i ciężkiej chorobie, 2 stycznia 2017 roku, w wieku 61 lat.
W ostatniej drodze zmarłemu towarzyszyło kilkaset osób – rodzina, przyjaciele, współpracownicy, przedstawiciele samorządu powiatu i gmin, służb mundurowych, wielu instytucji, harcerze oraz poczty sztandarowe. Żegnały Go tłumy – bo był to człowiek, który
zasłużył na takie pożegnanie.
Swoje życie dzielił pomiędzy pracę zawodową, a działalność na rzecz innych. Wielki
społecznik i oddany sprawom swojej Małej Ojczyzny samorządowiec, obdarzony wrażliwością i otwartością na potrzeby drugiego człowieka.
Jego pasją, której był wierny do końca była służba w Ochotniczej Straży Pożarnej,
zawsze nosił ją w sercu. W swej pracy społecznej dbał o młodzież z którą miał dobry
kontakt. Zaangażowany był również w rozwój lokalnego sportu. Był człowiekiem pełnym
pomysłów i inicjatyw.
Cieszył się zaufaniem społecznym, a współpraca z Nim była cennym doświadczeniem
i wyzwaniem. Zawsze służył pomocą i dobrą radą.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Urna z prochami zmarłego spoczęła na cmentarzu parafialnym w Jaszczwi.

Był inicjatorem konferencji „Życie z życia”
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Aktywnie uczestniczył w imprezach organizowanych przez powiat

Nasz Powiat

Nowy Przewodniczący Rady Powiatu

N

a ostatniej sesji Rady Powiatu
Krośnieńskiego (6.02) wybrano
nowego przewodniczącego rady, którym został Kazimierz Gładysz.
Kazimierz Gładysz zastąpił na tym stanowisku Edwarda Nowaka, który zmarł
2 stycznia br.
Na funkcję przewodniczącego rady zgłoszono dwóch kandydatów, Kazimierza Gładysza zarekomendował wicestarosta Adolf
Kasprzyk i Stanisława Kenara zgłoszonego
przez radnego Andrzeja Krężałka w imieniu
Klubu radnych PiS.
Po prezentacji kandydatów przeprowadzono głosowanie tajne. Kazimierz Gładysz

Zmiany w składzie Rady

otrzymał 14 głosów „za”, Stanisława Kenara
poparło 9 radnych.
Kazimierz Gładysz jest radnym powiatowym z terenu gminy Chorkówka. Ma 61 lat,
mieszka w Szczepańcowej. Jest emerytowanym oficerem Państwowej Straży Pożarnej
w stopniu starszego brygadiera, był Komendantem Wojewódzkim PSP w Rzeszowie.
Od 1996 r. pełni funkcję Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepańcowej, a od
2011 r. funkcję Prezesa Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP w Chorkówce, jest
wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia na
Rzecz Bezpieczeństwa w Krośnie i członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Wsi Szczepańcowa.

Podczas sesji ślubowanie złożył nowy radny Piotr Waśko, który wstąpił w mandat
zmarłego Edwarda Nowaka. Piotr Waśko
uzyskał kolejno największą liczbę głosów
z tej samej listy (PSL), podczas ostatnich
wyborów samorządowych.
Piotr Waśko ma 40 lat, mieszka w Jedliczu. Wykształcenie wyższe, pracuje w banku na stanowisku dyrektora.
W latach 2002-2010 był radnym gminy
Jedlicze (pełnił funkcje przewodniczącego
Komisji Budżetu i Finansów i zastępcy
przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji).
Ewa Bukowiecka

Godziny przyjęć interesantów w Starostwie Powiatowym w Krośnie
Starostwo Powiatowe w Krośnie informuje, że interesanci przyjmowani są w następujących godzinach:
1. Wydział Komunikacji i Transportu:
poniedziałek: 7.45-16.15
wtorek, środa, czwartek: 7.45-15.00*
piątek: 7.45-14.15

2. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

3. W pozostałych sprawach
interesanci przyjmowani są w godzinach
pracy Starostwa tj.:
poniedziałek: 7.30-16.30
wtorek, środa, czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

w sprawach związanych z wnoszeniem opłat za: wypisy,
wyrysy, inne materiały z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego, obsługa geodezyjna, uzgodnienia dokumentacji na naradzie koordynacyjnej:
poniedziałek: 7.30-16.15
wtorek, środa, czwartek: 7.30-15.00*
piątek: 7.30-14.15
*B
 ank przyjmuje wpłaty do godz. 15.15
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Odstąpienie od umowy poza lokalem przedsiębiorstwa

U

mowy sprzedaży zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa
np. podczas prezentacji, należą do dość powszechnych, zwłaszcza
wśród osób starszych. Nie zawsze jednak towary zakupione w ten sposób są
skutkiem przemyślanych decyzji. Często
bowiem wynikają z zastosowania przez
sprzedawcę efektu zaskoczenia lub
nawet pewnej presji. Aby zabezpieczyć
interesy konsumenta, zostało mu przyznane prawo do odstąpienia od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy
Prawo odstąpienia od umowy zawartej
poza lokalem przedsiębiorstwa reguluje
ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta. Zgodnie z art. 27 ustawy, konsument który zawarł umowę poza lokalem
przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni
odstąpić od niej bez podawania przyczyny,
co w praktyce oznacza, że umowę uważa
się za niezawartą.
Aby skorzystać z tego prawa, należy złożyć przedsiębiorcy oświadczenie
o odstąpieniu od umowy, wysyłając przed
upływem terminu odpowiednie pismo.
Oświadczenie można także złożyć drogą
elektroniczną, jeżeli przedsiębiorca taką
możliwość zapewni.

Skutki odstąpienia od umowy
Skutkiem odstąpienia od umowy jest obowiązek niezwłocznego zwrotu konsumen-

towi przez przedsiębiorcę wszystkich płatności w tym kosztów dostarczenia towaru,
nie później niż w terminie do 14 dni od
dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument winień natomiast zwrócić przedsiębiorcy zakupioną
rzecz w terminie do 14 dni od odstąpienia
od umowy, ponosząc koszty tego zwrotu.
Jeżeli jednak przedsiębiorca sam zobligował
się do odbioru rzeczy lub rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym
zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy,
przedsiębiorca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu
na charakter rzeczy nie można jej odesłać
w zwykły sposób pocztą.
Warto dodać, że skutkiem odstąpienia
od umowy będzie również wygaśniecie
dodatkowej umowy kredytowej, która jako umowa wiązana została zawarta w celu
nabycia towaru.

Pamiętaj: Odstępując od umowy, konsument może ponosić odpowiedzialność
za zmniejszenie wartości rzeczy. Z tego
powodu, należy zadbać o to, aby korzystanie z zakupionego towaru nie wykroczyło poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy sposób.

Kiedy konsument nie może odstąpić
od umowy zawartej poza lokalem
przedsiębiorstwa?
Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy
nie przysługuje w sytuacji gdy np.:
– przedmiotem umowy jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb,
– przedmiotem umowy jest rzecz ulegająca
szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
termin przydatności do użycia,
– przedmiotem umowy jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania, nie
można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych,
– przedmiotem umowy są rzeczy, które po
dostarczeniu, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
–przedmiotem umowy są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona
przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość
zależy od wahań na rynku, nad którymi
przedsiębiorca nie ma kontroli,
– przedmiotem umowy są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu,
– um
 owa została zawarta w drodze aukcji
publicznej.
Oprac. Elżbieta Sługocka-Krupa
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Kursy reedukacyjne dla kierowców
Od 1 stycznia 2017 roku weszły w życie przepisy dotyczące osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Osoby te otrzymają
skierowanie od Starosty na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii na podstawie prawomocnego wyroku sądu.
Kurs prowadzą Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego na terenie całego kraju za opłatą wg programu
określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Po ukończeniu kursu kierowca otrzymuje zaświadczenie,
które ma obowiązek dostarczyć do właściwego Wydziału Komunikacji.
Ewa Bukowiecka
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URZĄD PRACY

Szkolenia Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie
Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie realizuje projekt
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)”.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa
I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie
osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków specjalnej linii budżetowej
Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Jego głównym celem jest zwiększenie możliwości
zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób,
które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu
(tzw. młodzież NEET).

Projektem planujemy objąć 384 osoby w następujących zadaniach:
– staże – 260 osób – wartość zadania 1 950 706 złotych
(z tego wydatki w 2017 r. wyniosą 1 536 000 złotych,
a w 2018 r. 414 706 złotych),
– środki na podjęcie działalności gospodarczej
– 44 osoby – wartość zadania 880 000 złotych
(z tego wydatki w 2017 r. wyniosą 600 000 złotych,
a w 2018 r. 280 000 złotych),
– szkolenia dla bezrobotnych – 40 osób – wartość
zadania 125 026 złotych,
– bon na zasiedlenie – 40 osób – wartość zadania
280 000 złotych.
Całkowita wartość projektu wyniesie 3 235 732 złotych z tego wartość projektu w 2017 r. wynosić będzie
2 541 026 złotych, a w 2018 r. 694 706 złotych.
Okres realizacji projektu od 01.01.2017 r. do 30.06.2018 r.

Bezpłatna pomoc prawna w powiecie krośnieńskim

P

owiat Krośnieński przypomina,
że od stycznia 2016 roku mieszkańcy powiatu krośnieńskiego,
ponownie mają dostęp do bezpłatnej
pomocy prawnej świadczonej przez
radców prawnych i adwokatów wyznaczonych przez samorządy prawnicze.
Założeniem ustawy jest umożliwienie
osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej bezpłatnego dostępu
do pomocy prawnej.
Na terenie powiatu funkcjonują cztery
punkty pomocy prawnej. Zlokalizowane
są w Starostwie Powiatowym w Krośnie
(pokój nr 024) oraz w siedzibach urzędów
gmin w Dukli, Jedliczu i Rymanowie.
Darmową pomoc prawną (na etapie
przedsądowym) otrzymają:
– młodzież do 26. roku życia,
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– osoby posiadające ważną Kartę Dużej
Rodziny,
– s eniorzy po ukończeniu 65 lat,
– osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane
świadczenie z pomocy społecznej na
podstawie ustawy o pomocy społecznej,
– kombatanci,
– weterani,
– z agrożeni lub poszkodowani katastrofą
naturalną, klęską żywiołową lub awarią
techniczną,
– k obiety w ciąży w zakresie związanym
z ciążą i urodzeniem dziecka, a w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.
Zakres świadczonej pomocy dotyczyć
będzie wszystkich dziedzin prawa: cywilne-

go, rodzinnego, karnego, pracy z wyłączeniem między innymi: prawa dewizowego,
celnego, spraw podatkowych, prowadzenia
działalności gospodarczej.
Pomoc udzielana jest przez pięć dni
w tygodniu od poniedziałku do piątku cztery godziny dziennie.
Usługi finansowane są z budżetu państwa.
Szczegółowe informacje znajdują się na
stronie BIP Starostwa Powiatowego w Krośnie http://spkrosno.bip.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń w urzędach gmin gdzie
zlokalizowane są punkty pomocy prawnej.
Uprawnionych mieszkańców powiatu
zachęcamy do korzystania z profesjonalnych porad prawnych.
Ewa Bukowiecka

5

Nasz Powiat

Trzy nowe mosty w ciągu drogi Sulistrowa – Draganowa – Głojsce

P

owiat Krośnieński zakończył
inwestycję polegającą na przebudowie trzech mostów nad potokiem Iwiełka w ciągu drogi powiatowej nr 1993R Sulistrowa – Draganowa
– Głojsce.
Zadanie realizowano ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.
Mosty były w bardzo złym stanie technicznym i wymagały gruntownej przebudowy. Wychodząc naprzeciw mieszkańcom

gmin Chorkówka i Dukla, przy zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa ruchu
drogowego, Powiat podjął się realizacji tej
inwestycji.
Zakres prac obejmował przebudowę obiektów mostowych w Draganowej
i Głojscach. Wykonano między innymi
prace montażowe polegające na wyprofilowaniu skarp i dna potoku, remont i odbudowę podpór, żelbetowej płyty pomostu,
nawierzchni, wyremontowano także dojaz-

dy do mostów. Po przebudowie zmieniły
się parametry techniczne oraz nośność
obiektów. Uzupełnieniem inwestycji była
przebudowa drogi powiatowej polegająca
na wzmocnieniu nawierzchni i budowie
chodnika w miejscowości Głojsce.
Wartość inwestycji wyniosła 2 663 727 zł,
z czego dofinansowanie z budżetu państwa
to kwota 1 331 863 zł.
Wykonawcą prac była firma Strabag.

Spotkanie partnerów w sprawie Interreg

W

Starostwie Powiatowym
w Krośnie (02.02), z inicjatywy
urzędującego członka zarządu powiatu krośnieńskiego Aleksandra
Mercika, odbyło się robocze spotkanie
partnerów projektu realizowanego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.
W spotkaniu uczestniczyła delegacja
z Preszowskiego Samorządowego Urzędu na
czele z dyrektorem Jozefem Havrila, radny
Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciech Zając. Powiat Krośnieński, który jest
liderem projektu, reprezentowali starosta Jan
Juszczak, wicestarosta Adolf Kasprzyk oraz
pracownicy merytoryczni odpowiedzialni
za realizację projektu.
Podczas spotkania omówiono stan realizacji projektu po stronie polskiej i sło-
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wackiej oraz zasady składania wniosków
o płatność. Przedstawiono harmonogram
prac na ten oraz przyszły rok. Powiat krośnieński ogłosił przetarg na przebudowę
drogi powiatowej nr 1956 Zręcin – Wietrz-

no – Zboiska, którego otwarcie ofert zaplanowano na 28.02.br.
Projekt zakłada modernizację jednego
ciągu komunikacyjnego Snina – Medzilaborce – Krosno.
Ewa Bukowiecka

Nasz Powiat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie pełniące funkcję Organizatora Rodzinnej
Pieczy Zastępczej w Powiecie Krośnieńskim poszukuje kandydatów na:
rodziny zastępcze niezawodowe, rodziny zastępcze zawodowe, rodziny zastępcze zawodowe
o charakterze pogotowia rodzinnego i rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne

Zostań rodzicem zastępczym!!!
Chcesz pomagać dzieciom skrzywdzonym przez los?

Jeżeli TAK to przyjdź do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie na rozmowę wstępną, na której
dowiesz się jakie warunki musisz spełnić, by stać się rodzicem zastępczym.
Jeżeli spełnisz określone przepisami wymagania zaprosimy Cię na szkolenie, które uzupełni Twoją wiedzą
z zakresu rodzicielstwa zastępczego, rozwieje Twoje obawy i wątpliwości.
Decyzję o tym czy zostaniesz rodziną zastępczą podejmiesz po szkoleniu, a także po rozmowie ze specjalistami
i doświadczonymi rodzinami zastępczymi.
Będziemy Ci towarzyszyć na każdym etapie i udzielać wsparcia i wskazówek!
Zapraszamy mieszkańców Powiatu Krośnieńskiego!
Dane kontaktowe:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie
ul. Bieszczadzka 1
38-400 Krosno
Telefon i fax 13 34 75 732 i 13 43 75 766

GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Z TERENU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

P

owiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie pełniące funkcję
Organizatora Rodzinnej Pieczy
Zastępczej w Powiecie Krośnieńskim dla
chętnych rodzin zastępczych z terenu
Powiatu Krośnieńskiego organizuje
utworzenie Grupy Wsparcia dla rodzin
zastępczych.

Czym jest grupa wsparcia?
Grupa wsparcia jest to grupa samopomocowa, którą tworzą osoby przeżywające podobne trudności i osoby pełniące podobną
rolę – w tym wypadku funkcję rodziny
zastępczej. Grupa wsparcia ma być prowadzona przez pracowników Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Krośnie
w oparciu o program obejmujący bloki te-
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matyczne stworzone na podstawie potrzeb
i oczekiwań uczestników. Treści programowe będą ustalane, modyfikowane i dostosowywane do potrzeb uczestników.
Docelowo grupa taka ma być prowadzona przez samych jej uczestników, którzy
w obecności np. pedagoga czy psychologa
dzielą się swoimi doświadczeniami, emocjami i przeżyciami.

Jak wygląda spotkanie grupy?
Spotkanie to zwykle opowiadania o swoim
problemie, historii życia, dzielenie się emocjami, przeżyciami, słuchanie opowiadań
innych, wymienianie się spostrzeżeniami,
poglądami, dyskutowanie.

Korzyści z uczestnictwa w grupie:

– poczucie, że jest się częścią grupy ludzi,
dla których twoje problemy są ważne
i którzy pragną cię wesprzeć,
– wzrost świadomości własnych zachowań,
potrzeb, mocnych stron i ograniczeń,
– wzmocnienie umiejętności komunikowania się z innymi,
– uzyskanie wsparcia w rozwiązywaniu
własnych problemów,
– podniesienie własnej samooceny i wiary we własne umiejętności kierowania
własnym życiem,
– poznanie interesujących ludzi zmagających się z podobnymi problemami.
Zapraszamy się do włączenia się
w planowanie działania!!!
Osoba odpowiedzialna: Barbara Kielska-Bardanaszwili – pedagog w PCPR Krosno, tel. 13 43 75 766
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Finał Plebiscytu na Najpopularniejszego
Sportowca, Trenera i Działacza Powiatu Krośnieńskiego

A

licja Staroń, Grzegorz Argasiński i Krzysztof Krukar otrzymali tytuł Najpopularniejszego
Sportowca, Trenera i Działacza Powiatu Krośnieńskiego w 2016 roku.
Uroczysta gala wręczania statuetek odbyła się 16 lutego w Zespole Szkół w Korczynie. Po powitaniu gości, minutą ciszy
uczczono pamięć Przewodniczącego Rady
Powiatu Edwarda Nowaka i jednocześnie
Przewodniczącego Kapituły Plebiscytowej,
którego pożegnaliśmy kilka tygodni temu.
XVI Plebiscyt mógł zaistnieć dzięki organizatorom, którymi byli: Starostwo Powiatowe w Krośnie, dziesięć urzędów gminnych
z terenu powiatu krośnieńskiego i tygodnik
„Nowe Podkarpacie”. Organizatorzy desygnowali do organizacji tego przedsięwzięcia
swoich przedstawicieli i w ten sposób powstała 16.osobowa Kapituła.
Na listach wytypowanych przez Kapitułę znalazły się nazwiska osób, które
mają na swym koncie sportowe sukcesy
i osiągnięcia. Swoich faworytów spośród
kilkudziesięciu kandydatów wybierali czytelnicy tygodnika „Nowe Podkarpacie”. To
oni wysyłając kupony i SMS-y decydowali
kto otrzyma ten zaszczytny tytuł. W sumie
czytelnicy „Nowego Podkarpacia” wypełnili 258 kuponów i wysłali 2635 SMS-ów.
Tytuł najpopularniejszego działacza
otrzymał Krzysztof Krukar, prezes Ludowego Klubu Sportowego Beskid w Posadzie
Górnej. Wśród nominowanych znaleźli się
również: Robert Jakubczyk, Mariusz Biskup, Marek Marcisz, Dawid Kudła, Marian
Janik, Mariusz Rogala, Marek Farbaniec,
Ryszard Bargiel, Bogusław Rogowski.
Za najpopularniejszego trenera uznano
Grzegorza Argasińskiego, trenera piłki ręcznej w UKS GEM Posada Górna, nauczyciela
wychowania fizycznego. Nominowani w tej
kategorii byli: Witold Zatorski, Dariusz Soliński, Beata Wosiewicz, Konrad Cieślak,
Paweł Gazda, Mariusz Jakieła, Roman Lechoszest, Waldemar Szafran.
Najpopularniejszym sportowcem powiatu krośnieńskiego została Alicja Staroń,
piłkarka ręczna, zawodniczka Klubu Sportowego Handball Posada Górna najmłodsza
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Najpopularniejsi Działacze Powiatu

Orkiestra Dęta OSP z Iskrzyni

z nominowanych do plebiscytu sportowców. Kolejne miejsca w tej kategorii zajęli:
Sławomir Farbaniec, Weronika Bykowska,
Józef Maraj, Radosław Niepokój.
Zwycięzcy w kategorii Najpopularniejszy otrzymali pamiątkowe statuetki autorstwa artysty rzeźbiarza Andrzeja Samborowskiego-Zajdla.
Po raz kolejny nagrody dla Najlepszych
sportowców przyznał Starosta Krośnieński.
Wyboru tych najlepszych dokonała Kapituła plebiscytu biorąc pod uwagę wyniki
sportowe i osiągnięcia przyznała 8 nagród

w trzech kategoriach: najlepsi sportowcy,
piłkarze i sportowcy niepełnosprawni.
Za Najlepszego piłkarza uznano Kamila Pęcaka, zawodnika V ligowej drużyny
Przełęcz Dukla. Drugie miejsce zajął Robert Kozubal reprezentujący LUKS Partyzant Malbut 1 Targowiska. Miejsce trzecie
przypadło Sławomirowi Zygarowiczowi
z LKS Orzeł Pustyny.
Najlepszym sportowcem roku 2016 została Kamila Cichoń, biathlonistka reprezentująca IKN Górnik Iwonicz-Zdrój. Na
miejscu drugim uplasował się Szymon Saj-
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dak strzelec sportowy z UKS Olimpijczyk
Krosno. Trzecią lokatę zdobył Kryspin Paradysz karateka, zawodnik Krośnieńskiego
Klubu Kyokushin Karate.
W kategorii sportowcy niepełnosprawni
dwie równorzędne nagrody Kapituła przyznała Józefowi Marajowi, który uprawia
strzelectwo pneumatyczne oraz Piotrowi Grabowskiemu, narciarzowi i biathloniście. Zawodnicy reprezentują Przemyski Klub Sportu
i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących.
Nagrodzonym i nominowanym nagrody wraz z podziękowaniami i gratulacjami
wręczali: poseł na Sejm Bogdan Rzońca,
przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz
Gładysz, starosta krośnieński Jan Juszczak,
wicestarosta Adolf Kasprzyk, urzędujący
członek Zarządu Powiatu Aleksander Mercik, wójtowie i burmistrzowie gmin, prezes
tygodnika „Nowe Podkarpacie” Tadeusz
Więcek, wiceprezes Okręgowego Związku
Piłki Nożnej Bogdan Józefowicz.
Na zakończenie spotkania głos zabrali
gospodarze wójt gminy Korczyna Jan Zych
oraz starosta Jan Juszczak. – Już po raz szesnasty Powiat Krośnieński organizuje galę
sportu krośnieńskiego i dzięki temu mamy
okazję zobaczyć tych najlepszych, najpopularniejszych, tych którzy są widoczni na tej
ziemi oraz tych, którzy osiągają dobre wyniki już na arenie międzynarodowej – podkreślił starosta Jan Juszczak. To daje nam
powód do radości i satysfakcji. Samorządy
gminne poprzez dobrą współpracę z klubami, działaczami i trenerami promują tych
najlepszych w różnych dziedzinach sportu.
Za te działania dziękuję wszystkim samorządom, ale również trenerom, działaczom
za trud i pasję oraz sportowcom za dostarczanie nam pozytywnej adrenaliny i rywalizacji. Dziękuję za te osiągnięcia w roku
ubiegłym i pozostaję w nadziei, że ten rok
będzie również udany, zarówno w nowe
talenty, ale także nowe wyniki sportowe.
– Słowa podziękowania za współorganizację starosta złożył wójtowi gminy Korczyna,
dyrektorowi obiektu szkolnego za wspaniałe
przyjęcie oraz wszystkim obecnym podczas
gali. – Myślę, że atmosfera, która nam towarzyszy pozostanie w naszych sercach i zachęci nas do tego, aby kontynuować plebiscyt
i organizować tą galę ku zadowoleniu, tych
którzy uprawiają różne dyscypliny sportu.
Galę sportu uatrakcyjniły występy
solistów, formacji tanecznych ze Studia
Tanecznego Gracja z Krosna i Korczyny,
występ Zbigniewa Mięsowicza na harmonijce ustnej, pokaz sportowy karateków
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Najpopularniejsi Trenerzy Powiatu

Najpopularniejsi Sportowcy

Najlepsi sportowcy, piłkarze i zawodnicy niepełnosprawni

prowadzonych przez Romana Woźniaka,
Orkiestra Dęta OSP z Iskrzyni.
Organizatorzy składają podziękowania
sponsorowi imprezy, którym był Bank
Spółdzielczy w Rymanowie, dyrektorowi

ZS w Korczynie Arturowi Stodolakowi,
dyrektorowi GOK Wojciechowi Tomkiewiczowi oraz pracownikom tych jednostek za
pomoc przy organizacji imprezy.
Ewa Bukowiecka
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„Człowiek jest tyle wart, ile może dać drugiemu człowiekowi” – Jan Paweł II

25 Finał WOŚP w Jedliczu

P

o raz kolejny Fundacja WOŚP
zezwoliła na utworzenie sztabu
w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu. W tym roku do sztabu należało 48 wolontariuszy, wśród
których byli uczniowie z Zespołu Szkół
im. AK w Jedliczu i z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej
w Jedliczu oraz uczniowie z krośnieńskich szkól. Jak co roku, dopisali ab-

solwenci obu szkół, którzy kwestują
od wielu lat. Dla rekordzistów: Kamila
Wasylewicza, Piotra Mielecha i Grzegorza Żychowskiego (absolwentów ZS
im. AK w Jedliczu) był to już dziesiąty
finał. Rekordzistką w wysokości zebranej kwoty została Klaudia Wielobób
(uczennica LO im. M. Konopnickiej w Jedliczu), która zebrała 909,20 zł.
Słowa uznania należą się nie tylko wolontariuszom, ale i pomocnikom, bez których

praca sztabu byłaby trudniejsza. Patryk Wójcik – uczeń ZS im. AK w Jedliczu, Krzysztof
Bienia, Konrad Bargiel i Tomasz Chorzepa
– absolwenci ZS im. AK w Jedliczu pomagali
w liczeniu i pakowaniu pieniędzy.
15 stycznia br. mieszkańcy naszej gminy okazali się bardzo hojni. Wolontariusze naszego sztabu zebrali bowiem kwotę
11608,79 zł. Dodatkowo w puszkach znalazła się obca waluta.
Dziękujemy za wszelkie przejawy życzliwości i deklarujemy, że będziemy grać
w orkiestrze Jurka Owsiaka: do końca świata, i o jeden dzień dłużej.
Grażyna Twardzik
Szefowa Sztabu w Jedliczu

Wielki sukces barmański uczniów z ZSGH w Iwoniczu-Zdroju

Ewelina Józefczyk

U

czniowie Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
w Iwoniczu-Zdroju, Ewelina
Józefczyk z klasy 2 technikum w zawodzie kelner i Maciej Dudek z klasy
3 technikum żywienia i usług gastronomicznych, po raz kolejny zanotowali udany występ na Ogólnopolskich
Zawodach Barmańskich, rywalizując
z czterdziestoma barmanami z całej
Polski o udział w zawodach na arenie
międzynarodowej we Francji.
Maciej Dudek – wielokrotny zwycięzca
konkursów barmańskich – pokonał wszystkich zawodników w kategorii „Barman Profesjonalny” w Ogólnopolskim Konkursie
Barmańskim „Calvados NouvelleVogue”,
zajmując I miejsce. Natomiast Ewelina Józefczyk wywalczyła III miejsce w kategorii „Młody Talent” również w Ogólnopolskim Konkursie Barmańskim „Calvados
NouvelleVogue”. W zawodach tych, które
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Maciej Dudek

odbyły się 6 lutego 2017 r. w Krakowie, Ewelina rywalizowała z uczniami szkół gastronomicznych z całego kraju, a Maciek z barmanami zawodowymi zrzeszonymi w SPB.
Maciek Dudek będzie reprezentował
Polskę w międzynarodowym finale konkursu barmańskiego „Calvados NouvelleVogue International Trophies 2017”,
która odbędzie się w Granville zwanym
Monaco w północnej Francji w dniach
09.04–11.04.2017r.
Jako pierwsi do rywalizacji stanęli
uczniowie szkół gastronomiczno-hotelarskich, którzy mieli 15 minut na przygotowanie dekoracji (open space) do czterech
porcji short drinków, a następnie w ciągu 5
minut na scenie zaprezentować swoje techniczne umiejętności barmańskie. Ewelina
Józefczyk bezbłędnie wykonała blind test,
znakomicie poradziła sobie także w pozostałych konkurencjach i od pierwszego
miejsca dzieliły ją tylko 2 punkty.

Nieco większe emocje towarzyszyły
zmaganiom barmanów profesjonalnych.
Podczas rozgrywek finałowych najlepsi
polscy barmani przygotowywali na scenie
5 porcji napoju w kategorii „Long drink”
w czasie 7 minut, a także garni dla 5 drinków w czasie 15 minut. Po tym etapie konkursu już żaden z konkurentów nie zdołał
Maćka dogonić. Finał tegorocznego konkurs
stał na najwyższym, światowym poziomie.
Doskonała technika, styl i finezja, niesamowite wyczucie czasu oraz dekoracje wszystkich finalistów to prawdziwy obraz najwyższych umiejętności i profesjonalizmu.
Maciek Dudek – zeszłoroczny zwycięzca w kategorii „Młody Talent” pojedzie do
Normandii po raz drugi z rzędu, tym razem
jako barman profesjonalny.
Opiekunem podczas przygotowań
uczniów do konkursu była pani Irena Ząbkiewicz.
Gratulujemy Ewelinie i Maćkowi oraz
życzymy dalszych sukcesów!
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Starostwo Powiatowe w Krośnie
zaprasza do udziału
w Konkursie Recytatorskim Polskiej Poezji Sybirackiej

oraz Powiatowej Olimpiadzie Tenisa Stołowego.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.powiat.krosno.pl

VII POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI POLSKIEJ POEZJI SYBIRACKIEJ

dla dzieci i młodzieży powiatu krośnieńskiego i miasta Krosna
1. Konkurs organizowany jest w dwóch etapach: szkolnym i powiatowo-miejskim.
2. Uczestnicy konkursu podzieleni są na kategorie wiekowe:
– uczniowie szkół gimnazjalnych,
– uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
3. Etapy eliminacji:
– szkolny do 14 marca br.
– przesłuchania finału powiatowo-miejskiego odbędą się 23 marca br. w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu:
– dla gimnazjów – godz. 9.00
– dla szkół ponadgimnazjalnych – godz. 12.00
Zgłoszenia max. 3 laureatów w każdej kategorii wiekowej dokonują szkoły do 15 marca do Starostwa Powiatowego w Krośnie (Biuro Promocji – tel. 13 43 75 779, e-mail: gjo@tlen.pl Zgłoszenie winno zawierać: imię i nazwisko ucznia, imię i nazwisko
nauczyciela, nazwę gminy, szkoły, wiek laureata, tytuł wiersza i nazwisko autora.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi po przesłuchaniach konkursowych

Regulamin Powiatowej Olimpiady Tenisa Stołowego – 2017
W Olimpiadzie uczestniczyć mogą osoby niepełnosprawne oraz wszyscy chętni nie zrzeszeni od trzech lat w sekcjach
tenisa stołowego w klubach sportowych.
Eliminacje środowiskowe, miejskie i gminne odbędą się w terminie do 9.03. br. w miejscach określonych przez organizatorów. Wykaz zakwalifikowanych zawodników na etap powiatowy należy przesłać e-mail (gjo@tlen.pl) do 16.03.br.
Eliminacje powiatowe – hala sportowa w Świerzowej Polskiej – 25.03.17 r. – kat. I, II, III – godz. 9.00 – 25.03.17 r.
– kat. IV, V i niepełnosprawni – godz. 12.00
Finał wojewódzki – termin i miejsce zawodów na stronie internetowej Podkarpackiego Związku Tenisa Stołowego.

System współzawodnictwa:
Zawody przeprowadzone będą w grach indywidualnych wg przepisów Polskiego Związku Tenisa Stołowego systemem
pucharowym lub każdy z każdym. Decyzję dotyczącą wyboru systemu podejmuje organizator przed zawodami.
Współzawodnictwo rozgrywane będzie w sześciu grupach wiekowych dla dziewcząt i chłopców oraz kobiet i mężczyzn:
– do 13 lat (ur. w 2004 r. i młodsi)
– od 14-16 lat (ur. w latach 2001-2003)
– od 17-19 lat (ur. w latach 1998-2000)
– od 20-44 lata (ur. w latach 1973-1997)
– 45 lat i powyżej (ur. w roku 1972 i starsi)
– osoby niepełnosprawne bez względu na wiek
Do eliminacji wyższego szczebla aż do finału przechodzą zdobywcy I i II miejsca w poszczególnych kategoriach.
We wszystkich sprawach związanych z Organizacją Olimpiady należy się zwracać do Biura Promocji Starostwa
Powiatowego w Krośnie tel. (13) 43 75 779
Organizatorzy
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Prezentacja gmin – miejsca warte zobaczenia

Gmina Dukla
Atrakcje turystyczne gminy Dukla
Gmina Dukla to: dziewicza przyroda, czyste
ekologicznie środowisko naturalne, zabytki
architektury, zajazdy, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne, a także gościnni
i twórczy mieszkańcy.
Położenie w najniższej części Beskidu
Niskiego, Beskidzie Dukielskim w dorzeczu
Jasiołki w sposób istotny decyduje o wybitnych walorach przyrodniczych i krajobrazach. Znajdują się tu obszary o cennych
wartościach przyrodniczych: Magurski Park
Narodowy, Jaśliski Park Krajobrazowy (obejmujący południową część gminy), rezerwaty
przyrody i liczne pomniki przyrody. Ciekawostką jest „aleja akacjowa” w Dukli, składająca się z 213 sztuk robinii akacjowej. Warto
również zobaczyć park pałacowy w Dukli, ze
stawami i licznymi drzewami pochodzącymi
z innych krajów, a nawet z innych kontynentów m.in. miłorząb japoński, tulipanowce,
surnia, sosna czarne, dąb grecki – drobnolistny, liczne odmiany klonów i inne.
Pierwsza pisana wzmianka o Dukli pochodzi z 1366r, prawa miejskie uzyskała natomiast w 1380 roku. Przez miasto
przebiega dawny „Trakt Węgierski” – szlak
handlu winem, na którym to bogacili się
mieszczanie dukielscy w XVII i XVIII w.
W ostatnim czasie Dukla stała się miejscem
pielgrzymek. Ojciec Święty Jan Paweł II
w czasie pielgrzymki do Dukli 10 czerwca
1997 roku, kanonizował naszego rodaka.
Miejscami kultu św. Jana jest Pustelnia znajdująca się w Trzcianie na wzgórzu Zaśpit,
ze źródełkiem mającym uzdrawiającą moc,
klasztor OO. Bernardynów w Dukli, a także
„Złota Studzienka” na górze Cergowej.
Najcenniejsze zabytki w gminie Dukla
to: kościół pw. św. Marii Magdaleny
– „perła rokoko”, późnobarokowy, z unikatowym nagrobkiem Marii Amalii z Bruhlów-Mniszchowej, pałac wraz z zespołem
pałacowo-parkowym – dawna siedziba
właścicieli Dukli, obecnie muzeum historyczne. W muzeum wystawia się ekspozycje stałe i okazjonalne. Na dziedzińcu pałacu znajduje się skansen militarny z okresu
drugiej wojny światowej. Ratusz z XIX w.,
obecnie własność prywatna, odzyskany
przez rodzinę Tarnowskich, ostatnich wła12

ścicieli Dukli. Klasztor OO. Bernardynów
z relikwiami św. Jana z Dukli. Zabytki po
dawnych mieszkańcach Dukli to ruiny synagogi i cmentarze. Cmentarze wojenne
z okresu pierwszej i drugiej wojny światowej są świadectwem wojen, które nie
oszczędzały tych nadgranicznych terenów.
Przez gminę przebiegają szlaki tematyczne jak: „Szlak Architektury Drewenianej”, na trasie którego znajduje się
w gminie Dukla: Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej, prezentujące
dziedzictwo kultury materialnej: zabytkowe łemkowskie zabudowania drewniane
z 1860 r., przydrożne krzyże, przedmioty
codziennego użytku., cerkiew w Chyrowej,
drewniany kościół parafialny w Wietrznie.
Szlak Świątyń Karpackich, Szlak Naftowy,
przebiegający w gminie Dukla przez Rów-

ne–Wietrzno–Ropiankę. W 1866 r. powstała w Ropiance spółka, której udziałowcem
był Ignacy Łukasiewicz, uruchomiła ona
jedną, a później dwie kolejne kopalnie.
W 1882 roku funkcjonowały tu 63 szyby.
W 1885 roku z inicjatywy Władysława Fibicha, kontynuującego starania zmarłego
Łukasiewicza, ruszyła w Ropiance pierwsza w Polsce, a może i w Europie, zawodowa szkoła nafciarska – Praktyczna Szkoła
Wiercenia Kanadyjskiego, wyposażona
w najnowocześniejsze ówcześnie urządzenia. W 1888 roku została przeniesiona
do Wietrzna, a następnie do Borysławia,
gdzie działała do 1944 roku. Szlak Papieski
w gminie Dukla biegnie szlakiem czerwonym z zachodu przez Chyrową na Pustelnię
św. Jana z Dukli (Trzciana), stąd na górę
Cergową przez Nową Wieś. Z Pustelni bie-
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gnie również drogą E 371 do sanktuarium
św. Jana z Dukli. Z sanktuarium przez most
na Jasiołce, Cergową, Cergową-Zakluczynę
do „Złotej Studzienki” na Górze Cergowej
i łączy się z czerwonym szlakiem.
Atrakcją turystyczną są szlaki: piesze,
rowerowe i konne. W ostatnich latach rozwija się turystyka wiejska (agroturystyka).
Gospodarstwa agroturystyczne oferują
swoim gościom nie tylko noclegi, ale regionalne jadło, jak również ciekawe formy
spędzania wolnego czasu np. zajęcia z ceramiki, tkactwa.

Tradycyjna kultura ludowa jest wciąż
obecna w życiu mieszkańców regionu.
Przejawia się ona w utrzymaniu i kultywowaniu dawnych obyczajów i obrzędów ludowych, a także w sztuce ludowej.
Żywe są tradycje wykonywania pisanek,
palm wielkanocnych, wieńców dożynkowych, tradycyjnych ozdób choinkowych
co znajduje odzwierciedlenie w corocznie
organizowanych jarmarkach bożonarodzeniowych i wielkanocnych.
Tradycją stało się coroczne świętowanie
Dni Dukli (dni miasta) w pierwszą sobo-

tę-niedzielę lipca. Oprócz różnorodnych
imprez kulturalnych, sportowych, wokalnych, nieodłącznym elementem tego święta
są prezentacje jadła regionalnego. Gmina
Dukla to także znakomita kuchnia karpacka: prosta i zdrowa. Na uwagę zasługują produkty lokalne: kozie sery i wyroby
masarskie: kiełbasa swojska krajana, pasztetowa, salcesony i szynki produkowane
w lokalnych firmach. Produkty te opierają
się na surowcach ekologicznych wyprodukowanych w gospodarstwach rolnych z certyfikatem jakości.
Krystyna Boczar-Różewicz

Moje Łęki Dukielskie

W

Muzeum Historycznym – Pałac
w Dukli 3 lutego br. odbyło się
spotkanie autorskie z Henrykiem
Kycem, autorem książki „Moje Łęki Dukielskie
na przestrzeni dziejów”, wydanej przez Gminę Dukla w ramach Biblioteki Dukielskiej.
Ten XII już tom z serii wydrukowany został
przez krośnieńskie Wydawnictwo Ruthenus. Publikacja ukazała się z okazji jubileuszu 650-lecia
Łęk Dukielskich. Dzieje Łęk Dukielskich, zawarte
w XIV rozdziałach, mocno osadzone są w kontekstach i realiach historycznych Dukielszczyzny
i Polski, co podkreślali prowadzący spotkanie:
Stanisław Kalita i Jerzy Możdżan. Do tematu
wprowadził i czuwał nad całością dyrektor Muzeum Waldemar Półchłopek. Współorganizatorem
tej prezentacji i promocji było Liceum Ogólnokształcące w Dukli. Oryginalną oprawę wokalno
-instrumentalną zapewnił zespół folklorystyczny
Młodzi Łęcznianie.
Aleksandra Żółkoś
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KALENDARZ IMPREZ
marzec-kwiecień
Kultura
marzec
3 III –	III Gminny Konkurs Poezji Obcojęzycznej w Dukli
5 III –	Gminny Dzień Kobiet w Jaśliskach
7-18 III –	Gminny Przegląd Twórczości Wielkanocnej w Chorkówce
8 III –	Koncert z okazji Dnia Kobiet w Dukli
11 III –	Koncert z okazji Dnia Kobiet w Rymanowie
17 III –	XXIII Gminny Konkurs Inscenizacji Wiersza w Iwoniczu
-Zdroju
23 III –	Powiatowy Konkurs Poezji Sybirackiej w Jedliczu
III –	Gminny Konkurs Wielkanocny w Chorkówce
III –	Wystawa Fotografii Chmielowskiego w Rymanowie Zdroju
III –	Wieczór Poezji Jerzego Bolanowskiego w Rymanowie
III –	„Każdy nowy dzień jest kwiatem, który rozkwita jak wiosna” Gminny Konkurs Recytacji i Piosenkw Wojaszówce
III –	Gminny Konkurs Kulinarny dla Dzieci i Młodzieży
III –	„Dziejowa rola Tadeusza Kościuszki” – wykład prof. Mieczysława Rokosza w Dukli
III –	Konkurs Talentów Przedszkolnych „O Nagrodę Pluszowego Misia” w Rymanowie
III –	Przegląd Chórów w Korczynie
III –	Konkurs Wielkanocny na terenie gminy Korczyna
III–V –	Wystawa „Tadeusz Kościuszko w historii i tradycji polskiej.
W 200. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki” w Dukli

oprac. Grażyna Ostrowska

kwiecień
1 IV –	„Piosenki, które kochamy” Koncert „Ivo Stars Band”
w Iwoniczu-Zdroju
2 IV – Dzień Papieski w Jaśliskach
2 IV –	IV Przegląd Artystyczny Szkół i Przedszkoli w Jedliczu
3 IV –	Wieczór Malowania Jaj w Dukli
5 IV –	Gminne Eliminacje do XI Powiatowego Konkursu Polskiej
Poezji Patriotycznej w Iwoniczu-Zdroju
8 IV –	XVIII Karpacka Wielkanoc w Faliszówce
8 IV –	Kiermasz Wielkanocny, Konkurs na Gigantyczną Palmę
Wielkanocną w Jedliczu
9 IV –	Kiermasz Wielkanocny w Dukli
9 IV –	XV Prezentacja Obrzędów i Zwyczajów Wielkanocnych
w Iwoniczu-Zdroju
9 IV –	Parada Palm Wielkanocnych połączona z konkursem na
plamę i pisankę w Posadzie dolnej
10 IV –	Rocznica Katyńska w Rymanowie Zdroju
12 IV –	Powiatowe Uroczystości Rocznicowe Zbrodni Katyńskiej
i Tragedii Smoleńskiej w Krośnie
20 IV –	Powiatowy Konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej w Iwoniczu
21 IV –	XX Jubileuszowy Gminny Przegląd Piosenki Znanej i Lubianej w Dukli
21 IV –	XXII Gminny Konkurs Piosenki w Iwoniczu-Zdroju
22 IV –	Biesiada „Na Lubatowską Nutę” w Lubatowej
23 IV –	Święto Książki w Krościenku Wyżnym
23 IV –	Koncert Wielkanocny w Rymanowie
23 IV –	Międzynarodowy Dzień Baletu w Dukli
23 lub 30 IV – Spektakl „Brat Naszego Boga” w Jedliczu
26 IV –	XXII Wojewódzki Festiwal Piosenki – etap gminny
w Miejscu Piastowym
27 IV –	Powiatowy Konkurs Pieśni Religijnej „Śpiewajmy Świętym” w Korczynie
29 IV –	VI Gosposiada KGW Gminy Dukla w Wietrznie
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IV
IV

–	Warsztaty Wielkanocne – Malowanie Pisanek w Żarnowcu
–	Elimanacje Gminne Powiatowego Konkursu Polskiej
Poezji Patriotycznej w Rymanowie
IV –	Elimanacje Gminne Powiatowego Konkursu Polskiej
Poezji Patriotycznej w Dukli
IV –	Wystawa Malarstwa Zenona Patli w Rymanowie Zdroju
IV –	Eliminacje Gminne Konkursu o Puchar Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Krosno w Chorkówce
IV –	Gminne Eliminacje do Powiatowego Konkursu Polskiej
Poezji Patriotycznej w Bratkówce
IV –	Dzień Seniora w Pietruszej Woli
IV –	Eliminacje Gminne Powiatowego Konkursu Polskiej Poezji Patriotycznej w Chorkówce
IV –	Majówka w Jedliczu
IV–V –	Turniej Wiedzy Ekologicznej w Rymanowie

Sport
marzec
4 III –	Otwarty Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora GOSiR Jedlicze w Jedliczu
4 III –	XVII Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta
Gminy Miejsce Piastowe w Rogach
11 III –	Gminne Eliminacje do Powiatowej Olimpiady w Tenisie
Stołowym w Jedliczu
11 III –	Otwarty Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Dukli
18 III –	VIII Gminny Turniej Piłki Siatkowej Drużyn OSP w Jedliczu
19 III –	Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia Młodzieżowców
w Tenisie Stołowym w Krościenku Wyżnym
21 III –	IX Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Ferii
w Rogach
23 III –	VII Gminna Liga Szachowa o Puchar Burmistrza Dukli
– edycja wiosenna w Dukli
25 III –	Powiatowa Olimpiada Tenisa Stołowego w Świerzowej
Polskiej
25 III –	VIII Ogólnopolski Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych
Zespołów Tanecznych Jedlicze 2017
III – Gminna Olimpiada Tenisa Stołowego
III – Gminne Zawody w Piłce Nożnej Halowej w Korczynie
III – Turniej Halowej Piłki Nożnej dla Klas I–III w Sieniawie
III – Gminna Olimpiada Tenisa Stołowego w Sieniawie
III –	Zimowy Turniej w Piłce Koszykowej o Puchar Burmistrza
Gminy Rymanów w Sieniawie
III – Szkolna Liga Tenisa Stołowego w Dukli
III – Otwarte Mistrzostwa w Trójboju Siłowym w Sieniawie

kwiecień
13 IV –	Wielkanocny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt oraz Turniej Halowej Piłki Nożnej Chłopców w Jedliczu
18 IV –	Wielkanocny Turniej Halowej Piłki Nożnej Chłopców
w Jedliczu
23 IV –	VII Gminna Liga Szachowa o Puchar Burmistrza Dukli
– edycja wiosenna w Dukli
29 IV –	Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin Dzieci i Młodzieży „Przełęcz Dukla”
IV – Gminna Olimpiada Tenisa Stołowego w Dukli
IV –	Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego pod Patronatem Wójta
Gminy Krościenko Wyżne Jana Omachla
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IV

–	Turniej Tańca Towarzyskiego „Uśmiechnij się i Tańcz”
w Sieniawie
IV –	Harcerski Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Hufca Krosno w Jedliczu
IV –	Wielkanocny Turniej w Piłce Siatkowej o Puchar Burmistrza Gminy Rymanów dla Klubów Sportowych
IV-X –	Indywidualny i Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego w Krościenku Wyżnym

Edukacja zdrowotna
marzec
III–V –	Konkurs Literacki w ramach Obchodów Narodowego Dnia
Życia w Krośnie

kwiecień
IV

–	VI Powiatowy Piknik Artystyczny „Żyj Zdrowo i Kolorowo” w Krośnie

Turystyka
marzec
24 III – XLI Rajd Górski „Powitanie Wiosny” w Prządkach

kwiecień
2 IV –	„Płomień Pamięci” – XII rocznica śmierci Papieża Św.
Jana Pawła II w Lipowicy i Cergowej
7 IV –	V Rajd „Poznajemy Pogórza – Korona Pogórzy” na Suchą
Górę
14 IV – XVII Rajd Wielkopiątkowy na Tarnicę
28 IV –	XXIX Wojewódzki Rajd „Śladami Historii i Legend” w Beskidzie Niskim
IV –	VII Powiatowy Konkurs „Powiat Krośnieński – Moja Mała
Ojczyzna” w Dukli

UWAGA

Organizatorzy imprez zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu
bądź odwołania imprezy z przyczyn niezależnych

Elektroniczna Tablica Ogloszeń

W

Starostwie Powiatowym w Krośnie działa już Elektroniczna Tablica Ogłoszeń (ETO), która docelowo
ma zastąpić papierowe tablice ogłoszeniowe. Tablica
znajduje się na pierwszym piętrze w holu urzędu, obok portierni.
Służy do podawania do publicznej wiadomości ogłoszeń, obwieszczeń, informacji między innymi z zakresu geodezji, gospodarki
nieruchomościami, przetargów, informacji z Biura Rady Powiatu
czy wiadomości kulturalno-sportowych.
Tablica pozwala na obsługę poprzez ekran dotykowy, jak klasyczny smartfon. Czytelny układ i wygodna nawigacja pozwalają szybko
przeglądać ogłoszenia, aby znaleźć poszukiwaną informację. Estetyczny
wygląd, wygoda, łatwa obsługa oraz menu dla prawo i leworęcznych
gwarantują zadowolenie petentów.

Zachęcamy wszystkich do korzystania z Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń.
Ewa Bukowiecka

Zapadła decyzja w sprawie budowy łącznika

linii kolejowej Rzeszów – Krosno

S

półka PKP Polskie Linie Kolejowe
podjęła decyzję o budowie łącznika pomiędzy linią kolejową nr 106
(Rzeszów – Jasło) a linią nr 108 (Jasło
– Zagórz).
PLK szukając optymalnego rozwiązania
budowy łącznika uwzględniającego czas
przejazdów, koszty inwestycji i eliminującego szkody społeczne, ostatecznie spośród
trzech wariantów wybrała wariant nr 2:
Moderówka – Męcinka.
Łącznik będzie miał 3,5 km długości, jego
częścią będzie 425 m tunel. Szacowany czas
przejazdu pociągiem ma ulec skróceniu z 117
do 66 minut, pociągiem międzyregionalnym
(przyśpieszonym). Składy osobowe, zatrzymujące się na wszystkich stacjach, do stolicy
województwa dojadą w około 80 minut.
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Powiat Krośnieński od momentu pojawienia się pomysłu realizacji tej inwestycji
aktywnie uczestniczył w wyborze najkorzystniejszego wariantu. Temat ten był wielokrotnie przedmiotem obrad sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego. Już w 2015 roku radni
jednogłośnie przyjęli stanowisko popierające
Apel Rady Miasta Krosna o podjęcie działań
przez Zarząd Województwa Podkarpackiego zmierzających do budowy łącznicy oraz
wsparcie tej inwestycji za środków RPO.
W roku 2016 poparcie dla idei realizacji
inwestycji wyraziła Komisja Transportu,
Budownictwa, Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego, która podczas dwóch posiedzeń zapoznała się z koncepcją budowy
łącznicy kolejowej i proponowanych wariantów jej przebiegu wysłuchując opinii

mieszkańców Ustrobnej, przedstawicieli
gmin Jedlicze i Wojaszówka. Efektem spotkań było przyjęcie przez Radę Powiatu
kolejnego stanowiska popierającego przedsięwzięcie, optując za rozwiązaniem, które
oprócz aspektu ekonomicznego i technicznego uwzględni interes społeczny.
Ewa Bukowiecka
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Tadeusz Kościuszko w historii i tradycji polskiej

Przysięga na rynku w Krakowie Dnia 1794, Walery Eljasz-Radzikowski, 1894

W

związku z przypadającą w tym
roku 200. rocznicą śmierci Tadeusza Kościuszki w Muzeum
Historycznym – Pałac w Dukli w drugiej połowie marca odbędzie się wykład
prof. dra hab. Mieczysława Rokosza pt.:
„Dziejowa rola Tadeusza Kościuszki”
oraz zostanie otwarta wystawa poświęcona Tadeuszowi Kościuszce, generałowi
dwóch armii, Najwyższemu Naczelnikowi
Insurekcji 1794 roku i bohaterowi wojny
o niepodległość Stanów Zjednoczonych.
Trzon wystawy stanowić będą obiekty udostępnienie przez Fundację imienia Tadeusza

Kościuszki w Krakowie, uzupełnione zabytkami ze zbiorów naszego Muzeum i prywatnych
kolekcji. Na wystawie będzie można zobaczyć
różnego rodzaju pamiątki, materiały ikonograficzne, zbiory numizmatyczne, przykłady biżuterii patriotycznej i innych upamiętnień oraz
rekonstrukcje mundurów.
Celem tej wystawy jest podkreślenie roli, jaką w dziejach naszego narodu odegrał
Naczelnik Insurekcji oraz pokazanie tradycji
kościuszkowskiej w procesie kształtowania się
naszej świadomości narodowej. Przy okazji
tej wystawy zostanie poruszony mało znany
epizod dotyczący pobytu Tadeusza Kościuszki

w Dukli. Miał on miejsce po powrocie do kraju
ze studiów we Francji (1774). Ponieważ nie
został przyjęty do służby w Wojsku Polskim,
wiosną 1775 roku przyjął posadę guwernera
córek Józefa Sosnowskiego, senatora, pisarza
polnego litewskiego i wojewody smoleńskiego.
Jednak we wrześniu musiał opuścić Sosnowicę
z powodu romansu z córką senatora, Ludwiką. Tadeusz Kościuszko udał się do Sławinka
(obecnie dzielnica Lublina), do stryja Jana
Nepomucena Kościuszki, starosty krzemienieckiego, byłego konfederata barskiego, licząc
na jego wsparcie. Jan Nepomucen Kościuszko
wyposażył go w list polecający do właściciela
Dukli Jerzego Augusta Mniszcha, marszałka
nadwornego koronnego, związanego wcześniej również z konfederacją barską, szukając
jego poparcia i wstawiennictwa w przyjęciu
bratanka do saskiej służby wojskowej lub dyplomatycznej. Kościuszko w Dukli nie zastał
magnata, jednak pozostawił Mniszchowi list
datowany 19 października 1775 roku, by Mniszech „wniósł poważną instancję do dworu
saskiego […]”. Podążył za nim do Krakowa,
a następnie do Saksonii, do Drezna. Ostatecznie z Francji w czerwcu 1776 roku wyruszył
do Ameryki i wziął udział w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Po powrocie
do Polski otrzymał podpisaną przez króla nominację na generała majora wojsk koronnych.
Jego dokonania w czasie insurekcji zapisały
się na zawsze na kartach historii. Pamięć
o Kościuszce jako polskim bohaterze narodowym trwa do dziś, czego dowodem są
obchody 200. rocznicy śmierci Naczelnika,
w które wpisuje się ta wystawa.
Aleksandra Żółkoś

Spotkanie jubileuszowo-noworoczne krośnieńskich Sybiraków

T

radycyjny opłatek krośnieńskiego Związku Sybiraków połączony
z jubileuszem 27 rocznicy powstania Oddziału miał miejsce 2 lutego 2017 roku w sali konferencyjnej na Plebanii Parafii Farnej
w Krośnie na zaproszenie kapelana Związku Sybiraków w Krośnie księdza dr. Andrzeja Chmury, który objął patronat nad uroczystościami.
Związek Sybiraków został założony 20 stycznia 1990 r. i liczył około
400 osób. Dzisiaj zrzesza 150 osób.
Wzięli w nim udział Ci, którzy przeżyli zesłanie na Syberię: członkowie
Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, działacze Związku
Sybiraków oraz zaproszeni goście. Zaproszenie na spotkanie przyjęli m.in. Poseł
na Sejm RP Piotr Babinetz, Prezydent miasta Krosna Piotr Przytocki, przedstawiciele Senator RP Alicji Zając, Posła na Sejm RP Stanisława Piotrowicza
oraz Starosty Krośnieńskiego Jana Juszczaka.
Uroczystość otworzył skarbnik Oddziału Adam Kozłowski – w imieniu nieobecnego prezesa Władysława Kuźmy, który podziękował wszystkim za przybycie
i przywitał coraz mniejszą grupę Sybiraków oraz zaproszonych gości. Po powita-
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niu odegrano hymn Sybiraków, którym jest „Marsz Sybiraków”.
Pamięć wszystkich zmarłych zebrani uczcili minutą ciszy.
Spotkanie upłynęło pod znakiem życzeń, wspólnego kolędowania i wspomnień, którymi chętnie dzielili się Ci, którzy
przeszli i pamiętają zsyłkę i życie na Syberii.
Jolanta Przybyła, fot. Sabina Kozubal

