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Nasz Powiat

PRAWDA I PAMIĘĆ
OBCHODY 78 ROCZNICY TRAGEDII KATYŃSKIEJ
I 8 ROCZNICY KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

Powiat Krośnieński już od 2010 roku organizuje obchody rocznicowe zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej, by oddać hołd ofiarom tych tragicznych wydarzeń
i zachować je w pamięci.
Tegoroczne uroczystości odbyły się
12 kwietnia pod pomnikiem Ofiar Katynia
i tablicą smoleńską przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Krośnie z udziałem
zaproszonych gości.
Modlitwę w intencji ofiar odmówili ks.
archiprezbiter Jan Bielec, prałaci ks. Kazimierz Kaczor i ks. Edward Sznaj.
Wprowadzeniem do obchodów był referat okolicznościowy wygłoszony przez
dr. Zygmunta Pelczara, prezesa Polskiego
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
w Rymanowie. Następnie głos zabrała wicewojewoda podkarpacki Lucyna
Podhalicz, która odczytała list od Ministra
Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka,
skierowany do organizatorów i uczestników uroczystości. –Zbrodnia katyńska to
jedna z najtragiczniejszych kart w naszej
historii. Pamiętamy i będziemy pamiętać
o krwi naszych rodaków, którzy za polskość
i wierność Ojczyźnie zapłacili najwyższą cenę. Chcemy czcić bestialsko zamordowanych,
Polacy nigdy o nich nie zapomną.
Dla uczczenia ofiar Katynia odczytany
został Katyński Apel Pamięci, a kompania
honorowa V Batalionu Strzelców Podhalańskich z Przemyśla oddała salwę honorową.
Powiatowe uroczystości to także pamięć
i wspominanie ofiar katastrofy lotniczej
pod Smoleńskiem. W ciszy i zadumie wysłuchano raz jeszcze nazwisk tych, którzy
zginęli w drodze na uroczystości 70 rocznicy Zbrodni Katyńskiej.
Powiatowe obchody były okazją do
wręczenia medalu „Pro Patria”. Medal ten
otrzymał członek Zarządu Krośnieńskiego Koła Związku Sybiraków oraz członek
Zarządu Oddziału Związku Sybiraków
w Krośnie Adam Kozłowski, który aktywnie działa w Związku Sybiraków od 1989
roku. Medal wręczyli wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz i starosta krośnieński Jan Juszczak. Medal przyznawany
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jest przez Urząd do spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych w Warszawie
dla uhonorowania pamięci osób fizycznych i prawnych, szczególnie zasłużonych
w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość ojczyzny.
Kolejnym punktem uroczystości była ceremonia składania wiązanek kwiatów i zniczy przez poszczególne delegacje w hołdzie
pomordowanym i tragicznie zmarłym.
Na zakończenie uroczystości starosta Jan Juszczak, dziękując wszystkim za
przybycie i udział w tym ważnym wydarzeniu, przypominał, iż samorząd Powiatu
Krośnieńskiego już od ośmiu lat zarówno
indywidualnie jak i zbiorowo daje dowód
pamięci organizując rocznicowe obchody. –
Od 29 kwietnia 2010 roku, tutaj na tym placu
i już pod tym pomnikiem wspominaliśmy
i przywoływaliśmy tych z Katynia i niestety
również tych ze Smoleńska. Zarówno w wy-

stąpieniu prelegenta, jak i Apelu Katyńskim
przewijało się jedno słowo „Pamięć”. Bez
pamięci nie zbudujemy wielkiego, trwałego
i mocnego państwa polskiego. Nie zbudujemy mocnych więzi międzyludzkich, więzi
narodowych. Dziękuję Państwu, że przez
te osiem lat byliśmy razem. I wierzę w to,
że ten rok gdzie zostało wspomniane, że tą
uroczystością rozpoczynamy świętowanie
odzyskania niepodległości przyczyni się do
tego, że będziemy budować naszą wspaniałą przyszłość. Bo wolność, to nie tylko jest
coś co się otrzymuje. Jak św. Jan Paweł II
przypomina „wolność jest nie tylko dana, ale
zadana”. Wierzę, że ten rok jest szczególny
dla naszego narodu, 100 lecie odzyskania
niepodległości będzie dobrą okazją do tego,
abyśmy budowali dziś, ale też i przyszłość,
nie zapominając o tych, którzy oddali życie w „dołach nieludzkiej ziemi”. Dziękując
za obecność, proszę nieśmy pamięć, a nade
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wszystko miłość do swojej Ojczyzny w swoich sercach i przekazujmy ją następnym
pokoleniom – podkreślił starosta.
Uroczystości towarzyszyła Orkiestra
Dęta z Iskrzyni pod kierunkiem Wiesława Wojnara, poczty sztandarowe oraz
laureatki Powiatowego Konkursu Poezji
Sybirackiej, Dominika Góra, Ewelina Słota i Aleksandra Zwiercan. Po raz kolejny
w uroczystości wzięła udział młodzież
z klasy mundurowej Zespołu Szkół w Iwoniczu oraz z Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół” z Rymanowa.

RECYTOWALI POEZJĘ SYBIRACKĄ

Rekordowa ilość uczestników wzięła
udział w tegorocznej, dziewiątej edycji konkursu Poezji Sybirackiej, którego
organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Krośnie.
Przesłuchania uczniów, których zgłosiło się 115, odbyły się 22 marca br. w gościnnych murach Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Jedliczu.
Celem konkursu, którego inicjatorką
była prezes Związku Sybiraków w Krośnie
Romana Zoła, jest propagowanie wiedzy
historycznej, kultywowanie pamięci o losach Sybiraków.
Gratulacje i podziękowania dla uczestników konkursu i opiekunów przekazał
starosta krośnieński Jan Juszczak - Bardzo
się cieszę, że jest takie duże zainteresowanie
udziałem w konkursie, że podejmujecie ten
trud niełatwej tematyki, ale również rywalizacji w recytacji, emocjach, kto ładniej, bardziej autentycznie, ale także kto odda ducha
tego co jest trudne w historii wielu rodzin
i historii naszego narodu. Jestem przekona-
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ny, że ta dzisiejsza rywalizacja konkursowa
na pewno przełoży się na to, że albo głębiej
zainteresujecie się tematyką zsyłek, albo też
przynajmniej pozostanie w Waszym sercu
ta pamięć o tych milionach Polaków, którzy
zostali wywiezieni tylko dlatego, że byli Polakami. Za to uczestnictwo w łańcuchu pokoleń
Polaków, przenoszących pamięć dziękuję i życzę sukcesów bez względu na to jaką szkołę
reprezentujecie. Dziękuję również opiekunom
i wychowawcom, że być może to oni Was
zmotywowali do tego abyście się zainteresowali tą tematyką i wszystkim za obecność.
Po wysłuchaniu wszystkich recytacji
wyłoniono zwycięzców. Nagrody rzeczowe i dyplomy laureatom wręczali starosta
krośnieński Jan Juszczak i dyrektor LO
w Jedliczu Iwona Pytel.

Wyniki konkursu:
Kat. Gimnazja i klasy VII Szkół Podstawowych
I m. – Ewelina Słota (SP Piotrówka)
II m. – Weronika Kosiba (SP Wojaszówka)

II m. – Emilia Kiełtyka (SP nr 15 Krosno)
III m. – Joanna Frączek (Gimnazjum Katolickie Krosno)
III m. – Krystian Wołaczański (Gimnazjum Rymanów)
Wyróżnienia: Laura Zep (SP nr 6 Krosno);
Dominik Matuszewski (SP nr 6 Krosno);
Zuzanna Borek (Gimnazjum Lubatowa);
Julia Murdzek (Gimnazjum Lubatowa);
Jagoda Filipowicz (SP Iwonicz – Zdrój);
Wiktoria Mazurek (Gimnazjum Jasionka)
Kat. Szkoły ponadgimnazjalne
I m. – Dominika Góra ZSP nr 5 Krosno
II m. – Aleksandra Zwiercan (LO Jedlicze)
II m. – Aleksandra Łach (Katolickie LO
Krosno)
III m. – Karolina Borek (ZSGH Iwonicz
– Zdrój)
III m. – Jakub Lidwin (ZS Jedlicze)
Wyróżnienia: Joanna Cysarz (ZS OHP
Iwonicz); Julia Pakuła (Katolickie LO Krosno); Magdalena Mercik (I LO Krosno)
Ewa Bukowiecka
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ŚWIĘTO NARODOWE W STOLICY WĘGIER
Na zaproszenie samorządu VII dzielnicy Budapesztu delegacja powiatu krośnieńskiego pod przewodnictwem Jana
Juszczaka - Starosty Krośnieńskiego
przebywała w Budapeszcie w dniach
14–17 marca br.
Podczas pobytu delegacja uczestniczyła
w obchodach Święta Narodowego – uroczystościach patriotycznych upamiętniających ten szczególny dla Węgrów czas,
mający ogromne znaczenie dla historii ich
kraju i Europy.
Ponadto wizyta związana była także
z obchodami 10. rocznicy odsłonięcia
pomnika św. Jana Pawła II w dzielnicy
Budapeszt Rakoshegy, a także podsumo-

wanie dziesięciu lat współpracy powiatu
krośnieńskiego i samorządu XXVII dzielnicy Budapesztu.
W tych uroczystościach uczestniczyli
m.in. konsul RP w Budapeszcie Marcin
Sokołowski; biskup Ferenc Cserhati; Ewa
Słaba Ronayne, przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego; parlamentarzyści; przedstawiciele mniejszości
węgierskiej na Ukrainie i w Rumunii.
Burmistrz XVII dzielnicy Budapesztu
Riz Levente, podsumowując dziesięcioletni okres współpracy partnerskiej z powiatem krośnieńskim, zwrócił uwagę na jej
znaczenie dla obu partnerów.
Współpraca rozpoczęła się właśnie
w marcu 2008 r. uroczystościami związanymi z odsłonięciem pomnika Jana Pawła II . Podpisanie umowy partnerskiej nastąpiło w czerwcu 2008 r.
Przez minione 10 lat współpraca odbywała się w różnych dziedzinach kultury,
sztuki, turystyki, sportu oraz wymiany
dzieci i młodzieży. Burmistrz z wielką
atencją mówił o dotychczasowych kontaktach, przyjaźni i życzliwości. Owocem tej
współpracy jest także wzajemne poznanie
oraz zbliżenie się naszych społeczności lokalnych.
W trakcie spotkania omawiano również możliwości dalszego rozszerzenia
zakresu współpracy.

WSPÓLNY PLAN DZIAŁANIA (JOINT ACTION PLAN)
– NOWE NARZĘDZIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ WSPIERAJĄCE MŁODYCH
BEZROBOTNYCH Z PODKARPACIA

Joint Action Plan skierowany jest do
osób bezrobotnych do 29 roku życia,
z terenu Podkarpacia, które nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą. Działanie jest zbieżne z celami dotychczas
realizowanego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wspólny
Plan Działania realizowany będzie
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie we współpracy z powiatowymi
urzędami pracy z terenu województwa
podkarpackiego. JAP będzie miał charakter pilotażu – dotychczas w żadnym
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kraju, jak i regionie Unii Europejskiej,
ta nowa forma wsparcia nie była stosowana. Na realizację programu Podkarpacie otrzyma 35,5 miliona euro, co
w dwuipółletnim okresie realizacji pilotażu, ma pomóc znaleźć pracę blisko
13 tysiącom ludzi młodych. Efektywne
wsparcie tej grupy osób (bezrobotni do
29 roku życia z kategorii NEET), wymaga zastosowania przez powiatowe
urzędy pracy zarówno usług, jak i instrumentów rynku pracy, o których mowa w Ustawie o promocji zatrudnienia

i instytucjach rynku pracy. Prowa dz on e dz i a ł a n i a a k t y w i z ac y j n e m aj ą b yć ko m p l e k s ow e
i dopasowane indywidualnie do potrzeb
każdej osoby bezrobotnej.
Wspólny Plan Działania wspiera realizację założeń przyjętych przez Komisję Europejską w ramach Inicjatywy na
rzecz zatrudnienia ludzi młodych na lata
2017 – 2020. Wsparcie Komisji Europejskiej skierowane jest do osób młodych
mieszkających w regionach, w których
stopa bezrobocia wśród młodzieży prze-

Nasz Powiat

GIEŁDA SZKÓŁ DLA GIMNAZJALISTÓW
Po raz piętnasty w Krośnie odbyły się
Targi Edukacyjne, podczas których swoje
stoiska prezentowały szkoły ponadgimnazjalne z terenu miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego. Jak co roku zainteresowanie było bardzo duże.
Oficjalnego otwarcia targów dokonali
prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki
i wicestarosta krośnieński Adolf Kasprzyk.
Szacuje się, że targi odwiedziło około 1800 gimnazjalistów. Mają one pomóc
uczniom w podjęciu trudnej decyzji, jaką
jest wybór dalszej edukacji.
Podczas targów młodzi ludzie mogli
zdobyć informacje na temat kierunków
kształcenia, rekrutacji, dodatkowych zajęć

kracza 25%. Według danych Eurostatu
w województwie podkarpackim na koniec
2016 roku, bezrobocie wśród osób młodych
(w wieku 15-24 lat), wyniosło 31,6% i było najwyższe w Polsce. Podkarpacie to
jedyny region w kraju, w którym stopa
bezrobocia osób młodych przekracza 25%,
stąd zostało zakwalifikowane do objęcia
wsparciem w ramach Wspólnego Planu
Działania.
Materiał źródłowy:
http://wuprzeszow.praca.gov.pl/-/6090197-jap-wspolny-plan-dzialania-joint-action-plannowe-narzedzie-komisji-europejskiej-dla-mlodych-osob-bezrobotnych-z-podkarpacia
http://dziejesienapodkarpaciu.pl/wojewodzki-urzad-pracy-otrzyma-miliony-euro-znalezienie-pracy-dla-mlodych-regionu/#more-6248
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i atmosfery panującej w danej placówce
oraz porozmawiać z doradcami zawodowymi na stoisku poradni psychologicznopedagogicznych.
Szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat krośnieński, dostosowują
swoją ofertę kształcenia do zmieniającego
się zapotrzebowania na rynku pracy i własnych możliwości w zakresie bazy i kadry.
Oferują atrakcyjne kierunki kształcenia,
wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, pracownie dydaktyczne wyposażone w nowoczesny sprzęt, ciekawą ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz staże zagraniczne.
Na tegorocznych targach zaprezentowały się m.in.: Liceum Ogólnokształcące

im. Marii Konopnickiej w Jedliczu, Zespół
Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
w Iwoniczu-Zdroju, Zespół Szkół w Iwoniczu, Zespół Szkół przy Ośrodku Szkolenia
i Wychowania OHP w Iwoniczu.
Wszyscy zainteresowani otrzymali informatory dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019.
Oferta edukacyjna szkół prowadzonych
przez powiat dostępna jest także na stronie internetowej: www.powiat.krosno.pl
w menu Edukacja.
Ewa Bukowiecka

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE REGIONALNYM
Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie pozyskał dodatkowe środki finansowe
w wysokości 732 800 złotych na realizację programu regionalnego, w ramach
którego aktywizacją objęte zostaną
osoby długotrwale bezrobotne pomiędzy
30 a 50 rokiem życia.
W ramach programu planuje się realizację następujących zadań:
• Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
– 15 osób (wartość zadania 300 000 zł).
• Staże – 30 osób (wartość zadania 232 800 zł).
• Środki na podjęcie działalności gospodarczej – 10 osób (wartość zadania 200 000 zł).

Okres realizacji programu: 15.04.2018
– 31.12.2018
Zapraszamy pracodawców do składania
wniosków o doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy lub organizację staży, a osoby
bezrobotne do udziału w programie.

URZĄD PRACY
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INWESTYCJE DROGOWE
POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO
DROGA POWIATOWA CHRZĄSTÓWKA – BAJDY WKRÓTCE DOCZEKA SIĘ REMONTU
Powiat krośnieński otrzymał promesę
powodziową w wysokości 650 tys. zł
przyznaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z przeznaczeniem na remont lub odbudowę
infrastruktury zniszczonej w wyniku
klęski żywiołowej.
W dniu 5 kwietnia br. promesę z rąk
wojewody podkarpackiego Ewy Leniart
odebrał urzędujący członek Zarządu Powiatu Aleksander Mercik. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa
i zostaną przeznaczone na remont drogi
powiatowej nr 1942R Chrząstówka – Bajdy w miejscowości Bajdy. W ramach zadania zostanie wzmocniona nawierzchnia jezdni na długości 2632 m, ścięte
i uzupełnione pobocza oraz oczyszczone rowy. Zniszczona droga, wykazana
w stratach powodziowych w 2011 roku,

od dawna wymagała naprawy. Liczne
przełomy i wyboje stwarzały zagrożenie
dla użytkowników drogi.
Jest to druga promesa przyznana dla samorządu powiatu krośnieńskiego w tym
roku. Pierwsza została przyznana na opra-

cowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania polegającego
na stabilizacji osuwiska wraz z remontem
drogi powiatowej nr 1962R Krosno – Głębokie – Czarnorzeki – Jasienica Rosielna
w miejscowości Odrzykoń.

TRWAJĄ PRACE NA DRODZE POWIATOWEJ ISKRZYNIA – HACZÓW
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania
przetargowego i wyłonienia wykonawcy, którym jest Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie, rozpoczęto prace związane z przebudową drogi powiatowej nr
1972R Iskrzynia – Haczów – Trześniów.
Zakres prac zaplanowanych do wykonania obejmuje m.in. przebudowę nawierzchni
drogi na odcinku 1492 m, budowę nowego
chodnika i przebudowę istniejącego, przebu-

dowę skrzyżowania z ul. Ogrodową oraz ul.
Morawską, budowę kanalizacji deszczowej,
zatoki autobusowej, wykonanie przejścia dla
pieszych ze znakami aktywnymi, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni wraz z poszerzeniem, przebudowę poboczy, budowę
barier energochłonnych.
Takiej inwestycji od wielu lat oczekują
mieszkańcy zarówno Iskrzyni jak i gminy Haczów oraz powiatu brzozowskiego,

gdyż jest to główna droga prowadząca do
drogi krajowej nr 19, która łączy te tereny
z Krosnem.
Całkowity koszt zadania wynosi 2 mln
546 tys. zł. Inwestycja jest dofinansowana
w ramach Programu Rozwoju Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na
lata 2016–2019.
Prace zgodnie z planem mają się zakończyć 31 sierpnia br.

STARANIA POWIATU O DOTACJE NA PRZEBUDOWĘ DRÓG
Powiat krośnieński złożył dwa wnioski
do Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów
poprzez Wspieranie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.
Pierwszy z nich przewiduje przebudowę
drogi powiatowej nr 2009R – Droga przez
wieś Klimkówka wraz z budową chodnika

w Klimkówce. Droga wymaga pilnej modernizacji ze względu na zły stan nawierzchni
oraz niedostateczną nośność drogi.
Drugi wniosek dotyczy przebudowy
drogi powiatowej nr 1945R Jaszczew – Jedlicze na długości 2610 mb. Droga ta stanowi
połączenie drogi krajowej nr 28 w Jaszczwi
z drogą powiatową nr 1847R Szebnie – Tar-

nowiec – Jedlicze – Potok w miejscowości
Jedlicze.
Przebudowa dróg pozwoli na stworzenie bezpiecznego ciągu komunikacyjnego
dla ruchu pojazdów i pieszych oraz lepszą
widoczność co skutkować będzie zmniejszeniem zagrożenia wystąpienia kolizji
drogowych.
Ewa Bukowiecka
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ZDECYDOWANE „NIE”

DLA ZMIANY GRANIC POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

WSPÓLNA INWESTYCJA
Z GMINĄ WOJASZÓWKA
W połowie maja br. rozpoczną się prace związane z przebudową drogi powiatowej nr 1961R Odrzykoń – Sporne wraz z przebudową skrzyżowania
z drogą powiatową nr 1960R Krosno
– Odrzykoń na rondo.
Inwestycja obejmuje przebudowę
drogi na odcinku około 300 m. Drogi,
które mają szerokość 4,5 do 5 m zostaną
doprowadzone do standardu czyli szerokości 6 m, zostanie także położona
nowa nawierzchnia. Ponadto zostanie
wybudowany chodnik i pełnowymiarowe rondo oraz powstanie nowy system
odwodnienia.
Jest to ważny łącznik zarówno dla
mieszkańców gminy Wojaszówka jak i turystów, chętnie odwiedzających te rejony.
Wykonawcą prac wyłonionym w drodze przetargu jest FHU Tomasz Lech
z Jodłowej. Wartość zadania wyniesie
ponad 628 tys. zł środki pochodzą z budżetu powiatu i gminy.

REMONTY CZĄSTKOWE
Początkiem maja br. na drogach powiatu krośnieńskiego rozpoczną się
remonty cząstkowe. Wykonawcą wyłonionym w przetargu na wykonanie
prac jest Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie.
Remonty cząstkowe polegają na uzupełnianiu wszystkich ubytków powstałych na drogach i likwidacji przełomów.
Zgodnie z przyjętym przez wykonawcę harmonogramem wyremontowane
zostaną wszystkie drogi powiatowe
o nawierzchni bitumicznej.
Koszt wykonania remontów cząstkowych wyniesie ponad 375 tys. zł.
Remonty potrwają do końca maja.
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Na ostatniej sesji Rady Powiatu
Krośnieńskiego, która odbyła się 6
kwietnia w Urzędzie Gminy w Miejscu
Piastowym radni negatywnie zaopiniowali zmianę granic powiatu krośnieńskiego, polegającą na włączeniu
części terenów położonych w powiecie krośnieńskim w gminie Krościenko
Wyżne i w gminie Miejsce Piastowe do
terytorium Gminy Miasto Krosno.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem
przedstawiła sekretarz powiatu Zdzisława
Żywiec. – W dniu 23 stycznia 2018 r. Prezydent Miasta Krosna zwrócił się z wnioskiem
o wyrażenie opinii przez Radę Powiatu Krośnieńskiego w sprawie poszerzenia granic
administracyjnych Gminy Miasto Krosno
w sposób polegający na włączeniu do terytorium Gminy Miasto Krosno części terenów
położonych w powiecie krośnieńskim w gminie Krościenko Wyżne – część obrębu ewidencyjnego Krościenko Wyżne oraz gminie
Miejsce Piastowe – część obrębu ewidencyjnego Targowiska i część obrębu ewidencyjnego Łężany.
Przed wyrażeniem opinii przez Radę
Powiatu Krośnieńskiego odbyły się konsultacje z mieszkańcami gmin Krościenko
Wyżne i Miejsce Piastowe. Zdecydowana
większość mieszkańców, biorących udział
w konsultacjach, opowiedziała się przeciw
włączeniu terenów gmin Krościenko Wyżne i Miejsce Piastowe do Krosna.
O zmianie granic Gminy Miasto Krosno zdecyduje ostatecznie Rada Ministrów
w drodze rozporządzenia, po przedłożeniu
wniosku przez Radę Miasta Krosna wraz
z wymaganymi dokumentami, w tym opinią Rady Powiatu Krośnieńskiego.
Zanim radni przegłosowali uchwałę,
obecni na sesji wójtowie gmin Krościenko Wyżne i Miejsce Piastowe zabrali głos
w przedmiotowej sprawie.
Jan Omachel, wójt gminy Krościenko
Wyżne, przedstawił historię spornego
terenu.
– Zmiana granic ma dotyczyć lotniska
„Iwonicz”, które w 37 ha leży w gminie Miejsce Piastowe i 102 ha w gminie Krościenko
Wyżne, dotyczy także terenu 10 ha działek

prywatnych, które znajdują się w terenie Krościenka Wyżnego i odgradzają teren lotniska
od granicy administracyjnej miasta Krosna.
W listopadzie 2016 r. Bank Spółdzielczy
wykupił prawo użytkowania wieczystego tego
lotniska i w styczniu 2017 r. ogłosił sprzedaż
lotniska w całości. Dopiero od tego czasu gminy mogły zacząć działać. Po otrzymaniu tej
wiadomości wspólnie z wójtem Markiem Klarą
podjęliśmy inicjatywę i zaproponowaliśmy na
spotkaniu u Prezydenta Miasta Krosna, żeby
porozmawiać o przyszłości i wspólnie zagospodarować lotnisko. Wcześniej nie byliśmy
stroną w żadnym postępowaniu, nie byliśmy
właścicielem, ani też użytkownikiem wieczystym. Z wójtem M. Klarą jesteśmy otwarci na
współpracę i zagospodarowanie tego terenu –
podkreślił wójt Jan Omachel.
W podobnym tonie wypowiedział się
wójt gminy Miejsce Piastowe Marek Klara – Zarówno gmina Krościenko Wyżne, jak
i gmina Miejsce Piastowe widziały możliwość
współpracy z miastem Krosnem, aby ten teren wspólnie zagospodarować z korzyścią dla
trzech gmin, dla powiatu i dla regionu.
Wójtowie zwrócili się do radnych z prośbą o podjęcie uchwały negatywnie opiniującej zmianę granic powiatu.
Po wysłuchaniu informacji rozpoczęła się
dyskusja, radni w swoich wypowiedziach
zdecydowanie opowiedzieli się przeciw poszerzeniu granic Krosna, nie są natomiast
przeciwni rozwojowi tego obszaru. Poszerzenie granic administracyjnych Krosna nie jest
warunkiem koniecznym do inwestowania na
tym terenie. Ze zrozumieniem podeszli do
kwestii rozwojowych tego obszaru, dla dobra
lokalnych społeczności i całego regionu.
Dwukrotnie nad tym bardzo ważnym,
wzbudzającym wiele emocji tematem, pochyliła się Komisja Rozwoju i Promocji, która
poparła projekt uchwały Rady Powiatu, dotyczący negatywnej opinii w sprawie zmiany
granic powiatu.
Uchwała w sprawie wyrażenia opinii
w przedmiocie zmiany granic powiatu krośnieńskiego została przyjęta jednomyślnie.
Ewa Bukowiecka
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GIMNAZJALISTO!

WYBIERZ SZKOŁĘ PONADGIMNAZJALNĄ
W IWONICZU, IWONICZU-ZDROJU LUB JEDLICZU
Wkrótce w życiu gimnazjalisty zacznie się
nowy etap edukacyjny – nauka w szkole
ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej.
To bardzo ważny wybór, który może zaważyć na całym późniejszym życiu. Warto
wziąć pod uwagę swoje zainteresowania,
zdolności oraz możliwości.
Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone
przez powiat krośnieński oferują atrakcyjne kierunki kształcenia, wysoko wykwalifi kowaną kadrę pedagogiczną, systematycznie poprawiającą się bazę lokalową
i warsztatową, nowe obiekty sportowe pozwalające rozwijać własne pasje, pracownie
dydaktyczne wyposażone w nowoczesny
sprzęt, wysoką zdawalność na egzaminach
zawodowych, naukę w mało licznych oddziałach, dodatkowe kursy fi nansowane
ze środków UE, ciekawą ofertę zajęć pozalekcyjnych, staże zawodowe.
Z ofertą i warunkami lokalowymi wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się na
miejscu w każdej placówce oświatowej.

Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Konopnickiej
w Jedliczu
ul. Dubisa 7, 38-460 Jedlicze,
tel. 13 43 520 14;
e-mail: lojedlicze@krosno.home.pl
www.lojedlicze.pl
W roku szkolnym 2018/2019 szkoła oferuje kształcenie w oddziałach o profi lach:
• WOJSKOWYM (dla młodzieży lubiącej
wyzwania i aktywny tryb życia. Obozy
szkoleniowe, poligony, zajęcia z żołnierzami w różnych jednostkach wojskowych, treningi strzeleckie sprawią,
że 3 lata liceum miną błyskawicznie.
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Wejdź na stronę www.powiat.krosno.pl i kliknij na zakładkę „Nabór do szkół 2018”.
Przy pomocy tej strony będzie można poznać pełną ofertę szkół ponadgimnazjalnych
i ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat krośnieński, wypełnić podanie
on-line do wybranej szkoły, a w przyszłości sprawdzić wyniki rekrutacji.

Jeśli wybierzesz szkołę prowadzoną przez powiat krośnieński,
będziesz mógł między innymi:
• o
 trzymać stypendium powiatowe za wyniki w nauce, osiągnięcia na konkursach
przedmiotowych lub zgodnych z nauczanym zawodem bądź osiągnięcia sportowe,
• skorzystać z bezpłatnego zakwaterowania w internacie w większości szkół,
• ubiegać się o dofinansowanie do wyżywienia w internacie,
• skorzystać z profesjonalnej pomocy specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych,
• uczestniczyć w wymianie zagranicznej młodzieży i odbyć staże zagraniczne,
• skorzystać z bibliotek wyposażonych w multimedialne centra informacji.

Klasa wojskowa to gwarancja dobrego
przygotowania do służb mundurowych
potwierdzona certyfi katem)
• JĘZYKOWYM (dla osób lubiących języki obce. Kierunek pozwoli wykształcić
umiejętności potrzebne na rynku pracy
w kontekście międzynarodowym, turystycznym, politologii czy europeistyki)
• OGÓLNYM (dla uczniów, którzy nie
mają sprecyzowanych planów na przyszłość i chcą mieć więcej czasu na podjęcie ostatecznej decyzji. Zajęcia z doradcą zawodowym, pedagogiem i trenerami
pozwolą na określenie predyspozycji
oraz wybór dalszej kariery edukacyjnej)
• STRAŻACKIM (uczniowie zdobywają
wiedzę i umiejętności w oparciu o autor-

ski program szkoły – udział w zajęciach
praktycznych z wykorzystaniem sprzętu
technicznego czy szkoleniu w zakresie
udzielania pierwszej pomocy)
Szkoła oferuje: zajęcia outdoorowe, czyli
aktywną formę edukacji bazującej na doświadczeniu; park z miejscem wypoczynku
i miejscem odbywania się lekcji oraz zajęć
sportowych i wojskowych; różnego rodzaju
zajęcia, w tym warsztaty z kosmetologiem,
dietetykiem, trenerem personalnym, fotografem, zajęcia taneczne i artystyczne; salę
wyposażoną w pufy rehabilitacyjne, gdzie
można odpocząć, ale i przeprowadzić atrakcyjne zajęcia lekcyjne.

Nasz Powiat
Zespół Szkół w Iwoniczu
ul. Zadwór 15, 38-440 Iwonicz
tel. 13 43 518 11; e-mail: zs@iwonicz.pl
www.zs.iwonicz.pl
• TECHNIKUM: technik architektury krajobrazu (specjalność fl orystyka),
technik ekonomista, technik informatyk,
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik pojazdów samochodowych,
technik żywienia i usług gastronomicznych (specjalność turystyka winiarska),
technik logistyk (NOWOŚĆ).

Zespół Szkół im. Armii
Krajowej w Jedliczu

ul. 1000-lecia 15, 38-460 Jedlicze
Tel. 13 43 520 20;
e-mail: zs.jedlicze@idsl.pl
www.zsjedlicze.pl
• TECHNIKUM: technik mechanik (praktyka ukierunkowana na programowanie
i obsługę obrabiarek CNC), technik pojazdów samochodowych (praktyka ukie-

• L
 ICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: oddział mundurowy o profi lu bezpieczeństwo wewnętrzne, oddział sportowy.
• B RANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:
mechanik pojazdów samochodowych,
mechanik operator pojazdów i maszyn
rolniczych, operator maszyn i urządzeń
do robót ziemnych i drogowych (NOWOŚĆ), kierowca mechanik (NOWOŚĆ).

runkowana na komputerową diagnostykę
pojazdów), technik mechatronik (praktyka
ukierunkowana na automatykę i robotykę
w zakładach pracy), technik handlowiec
(praktyka ukierunkowana na zarządzanie
małą firmą lub prowadzenie kadr i płac
w przedsiębiorstwie handlowym).
• B RANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:
operator obrabiarek skrawających (tokarz, frezer); ślusarz z uprawnieniami
do wykonywania zawodu spawacza
metodami MAG oraz TIG; mechanik
pojazdów samochodowych (praktyka

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju w tym Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

z innowacją sommelier – profesjonalny
serwis win.
• B RANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:
kucharz z innowacją ekspedycja i podawanie potraw i napojów, cukiernik,
piekarz.

ul. Piwarskiego 19, 38-440 Iwonicz-Zdrój
tel. 13 43 754 31,
e-mail: sekretariat@zsgh.pl
• TECHNIKUM: technik hotelarstwa
z innowacją zarządzanie sekretariatem,
technik żywienia i usług gastronomicznych z innowacją dietetyka i fi tness, technik technologii żywności (kwalifi kacja
cukiernika) z innowacją barista – profesjonalne parzenie i podawanie kawy, kelner

Szkoła oferuje: doskonałą bazę do nauki
zawodów: pracownie technologii gastronomicznej, informatyczne, cukierniczą,
barmańską, hotelarską, ćwiczeń praktycznych; Szkolne Centrum Edukacyjne;
praktyki zawodowe w hotelach i lokalach
gastronomicznych; kursy i staże zawodowe w kraju i za granicą; ośrodek egzaminacyjny dla wszystkich nauczanych zawodów; internat dla 100 osób (uczniowie

Zespół Szkół przy Ośrodku
Szkolenia i Wychowania OHP
w Iwoniczu
ul. Zadwór 5, 38-440 Iwonicz
Tel. 13 42 502 67,
e-mail: szkolaosiw@interia.eu
www.zsprzyosiw.iwonicz.pl

W roku szkolnym 2018/2019 prowadzony jest nabór do:
• 7 i 8 klasy szkoły podstawowej dla dorosłych
• 3 klasy gimnazjum dla dorosłych
• 1 klasy Branżowej Szkoły I Stopnia na
kierunkach: kucharz, monter zabudowy
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Szkoła oferuje: bezpłatne prawo jazdy kat.
B (technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik) i kat. B, T (technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, mechanik
operator pojazdów i maszyn rolniczych),
bezpłatny kurs operatorów kombajnów
zbożowych, bezpłatne kursy z programów
unijnych, internat (pokoje dwu- i trzyosobowe; uczniowie klas pierwszych zwolnieni są z opłaty stałej za internat), wymiana
zagraniczna młodzieży i staże zagraniczne.

ukierunkowana na komputerową diagnostykę pojazdów); lakiernik (praktyka
ukierunkowana na renowację pojazdów
zabytkowych); blacharz samochodowy
(praktyka ukierunkowana na renowację
pojazdów zabytkowych).
Szkoła oferuje: nowocześnie wyposażone
pracownie, udział w projektach współfi
nansowanych przez Unię Europejską, boisko wielofunkcyjne dla uczniów chcących
rozwijać pasje sportowe, wycieczki zawodoznawcze (Targi Motoryzacyjne w Poznaniu, Targi Spawalnicze w Kielcach).

klas pierwszych są zwolnieni z opłat za
mieszkanie w internacie).
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
• B RANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:
kucharz, cukiernik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, piekarz.
• SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA
– klasy VII i VIII.
• SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY na podbudowie gimnazjum specjalnego dla dzieci i młodzieży
z umiarkowanym lub znacznym stopniem
niepełnosprawności intelektualnej oraz
niepełnosprawnościami sprzężonymi.
• ZAJĘCIA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

i robót wykończeniowych w budownictwie, fryzjer (planowany kierunek), kamieniarz (planowany kierunek), dekarz
(planowany kierunek)
Szkoła oferuje: wynagrodzenie: I klasa – 4
proc. średniej krajowej, II klasa – 5 proc.,
III klasa – 6 proc.; bezpłatne wyżywienie
i pobyt w internacie.
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PATRIOTYCZNE RECYTACJE
Tradycyjnie w Zespole Szkół w Iwoniczu odbył się XII Powiatowy Konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej,
organizowany z okazji Konstytucji
3 Maja. Celem konkursu, którego
organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Krośnie jest krzewienie
wśród dzieci i młodzieży wiedzy historycznej i postaw patriotycznych,
kształtowanie wrażliwości na piękno
języka polskiego oraz promocja lokalnych talentów. Podczas oficjalnego otwarcia w obecności nauczycieli, opiekunów i młodzieży szkolnej
wicedyrektor szkoły Jolanta Bajgier
zachęciła do zwiedzania placówki
i zapoznania się z bazą szkolną.
Na przesłuchania zgłosiło się ponad 53
wykonawców ze szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
z terenu powiatu krośnieńskiego. Każdy
przygotował jeden utwór o tematyce patriotycznej, dominowały wiersze autorów:
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Marii Konopnickiej Cypriana Kamila Norwida, Wisławy Szymborskiej, Jana Lechonia
oraz teksty piosenek.
Komisja konkursowa oceniała interpretację, dykcję, zrozumienie tekstu i ogólne
wrażenia artystyczne. Po wysłuchaniu
wszystkich recytatorów wyłoniono zwycięzców. Nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora wręczali dyrektor
szkoły Leszek Zajdel i wicedyrektor Jolanta Bajgier., życząc kolejnych sukcesów.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

w y n i k i kon k u r su
Szkoły Podstawowe:
I m. – Bartosz Mularski – SP Wojaszówka
II m. – Julian Sokół – SP Lubatowa
II m. – Izabela Siręga – SP Posada Górna
III m. – Maria Nowak – SP Ustrobna
Wyróżnienia: Aleksandra Hanus – SP Posada Górna; Donata Bielas – SP Łężany
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Gimnazja:
I m. – Diana Gałuszka – Przybówka
II m. – Marcelina Turek – Lubatówka
II m. – Bartłomiej Bodaszewski – Zręcin
III m. – Ewelina Słota – Piotrkówka
III m. – Karolina Górecka – Rogi
Wyróżnienia: Aleksandra Gałuszka –
Przybówka; Michalina Kmonk – Krościenko Wyżne; Mateusz Żytka – Wróblik
Szlachecki

Szkoły Ponadgimnazjalne:
I m. – Mateusz Buda – Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu
II m. – Aleksandra Zwiercan – Liceum
Ogólnokształcące w Jedliczu
III m. – Robert Filip – Zespół Szkół w Iwoniczu
Ewa Bukowiecka

Nasz Powiat

OGÓLNOPOLSKI SUKCES
LICEALISTEK Z JEDLICZA
Historią warto się interesować, a gdy
jeszcze tym zainteresowaniom towarzyszy talent plastyczny, to sukces jest
w zasięgu ręki. Takich zdolnych uczniów

w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii
Konopnickiej w Jedliczu jest sporo.
Uczennice pierwszej klasy jedlickiego
liceum - Klaudia Ginalska zajęła I miejsce,
a jej koleżanka - Monika Czupryn została
wyróżniona w ogólnopolskim konkursie
na projekt muralu poświęconego żołnierzom Cichociemnym.
W tym konkursie historyczno- plastycznym należało stworzyć pracę wykonaną
dowolną techniką w formacie A3, upamiętniającą konkretne wydarzenie z historii Cichociemnych, do której trzeba było dołączyć
krótki opis i datę tego wydarzenia.

Organizatorzy konkursu, którymi są
Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół
Mundurowych w Białymstoku, Związek
Polskich Spadochroniarzy VI Oddział w Białymstoku oraz Fundacja im. Cichociemnych
Spadochroniarzy Armii Krajowej, zadbali
o cenne nagrody rzeczowe. Niebanalną nagrodą główną jest wykonanie zwycięskiego projektu muralu, podpisanego imieniem
i nazwiskiem autora. Uroczyste odsłonięcie
muralu, na które zostanie zaproszony laureat, odbędzie się w maju.
Gratulujemy!

POKAZ PIERWSZEJ POMOCY
Starostwo Powiatowe w Krośnie przeprowadziło pokaz udzielania pierwszej
pomocy w nagłych przypadkach dla
mieszkańców Świerzowej Polskiej.
Akcja prowadzona była w ramach przyjętego do realizacji przez Zarząd Powiatu
Planu Edukacji Zdrowotnej w Powiecie
Krośnieńskim.
Ideą przedsięwzięcia jest zwiększenie
świadomości zdrowotnej wśród mieszkańców powiatu oraz promocja zdrowia.
Tematyka spotkania obejmowała zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych
przypadkach u dzieci i dorosłych, które
szczegółowo omówili i zaprezentowali Bartosz Panek, specjalista pielęgniarstwa ratunkowego i Magdalena Panek, ratownik MSW,
studentka pierwszego roku pielęgniarstwa.
Ideą udzielenia pierwszej pomocy jest
natychmiastowe działanie, dlatego tak ważna jest znajomość podstawowych zasad
i umiejętności radzenia sobie będąc świadkiem wypadku jak np. utrata przytomności,
złamania kończyn, oparzenia czy zachłyśnięcia. Zainteresowanie tematem było duże. Dzięki pokazowi każdy z uczestników
mógł dodatkowo pogłębić swoje umiejętności w praktyce z użyciem fantoma pod
nadzorem szkoleniowców, aby zdobyte informacje wykorzystać w życiu.
Ewa Bukowiecka
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I POWIATOWY KONKURS WIEDZY O PRYMASIE TYSIĄCLECIA
KARDYNALE STEFANIE WYSZYŃSKIM

13.04.2018 odbył się w LO im. M. Konopnickiej w Jedliczu I Powiatowy Konkurs
Wiedzy o Prymasie Tysiąclecia Stefanie
Kardynale Wyszyńskim. Organizatorami byli: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” – Oddział w Krośnie,
Starosta Powiatu Krośnieńskiego oraz
Liceum.
Wydarzeniu towarzyszyła wystawa
poświęcona życiu i dziełu Prymasa Polski
Stefana kardynała Wyszyńskiego, którego Św. Jan Paweł II określił słowami:„Taki
człowiek zdarza się raz na tysiąc lat”.

WŁOSKA
PRZYGODA

UCZNIÓW
„GASTRONOMIKA”
12

Zmagania konkursowe przebiegały
w dwóch etapach. Etap powiatowy poprzedziły testy przeprowadzone w szkołach i zwycięzcy tych zmagań zostali zakwalifikowani do dalszej rywalizacji. Do
Jedlicza przyjechali najlepsi.
W trakcie etapu powiatowego konkursu uczniowie pisemnie odpowiadali na 28
pytań. Zwycięzcy zaimponowali jury swoją ogromną wiedzą.
Miejsce I – Stanek Natalia -Zespół Szkół
Nr 5 w Krośnie;
Miejsce II –Wietecha Julia -Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej
w Jedliczu;
Miejsce III – Miś Beata, - Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich z Iwonicza
Zdroju;
Wyróżnienia: Lidwin Jakub - Zespół Szkół
im. Armii Krajowej w Jedliczu;
Różowicz Katarzyna - Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich z Iwonicza-Zdroju;

Krówka Jakub - Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu;
Twaróg Patrycja - Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich z Iwonicza Zdroju
Wszyscy laureaci wraz z gratulacjami otrzymali cenne nagrody ufundowane przez Starostę Krośnieńskiego - Jana
Juszczaka, oraz Przewodniczącego Rady
Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia
„Civitas Christiana” – Oddział w Krośnie
i jednocześnie przewodniczącego jury
konkursu – Krzysztofa Sterkowca.
Po teście wszyscy oglądnęli wystawę
oraz film przedstawiający historię internowania Prymasa Stefana Wyszyńskiego
w Komańczy„Jako w niebie, taki i w Komańczy”. Ten fabularyzowany dokument
w reżyserii Macieja Wójcika na podstawie
scenariusza Marcina Ziobro zrealizowany
przez Bogdana Miszczaka, właściciela Telewizji Obiektyw z Krosna wywarł duże
wrażenie na widzach.

Kolejna grupa stażystów z Zespołu
Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
w Iwoniczu-Zdroju wyjechała zdobywać wiedzę i doświadczenie zawodowe
w Bolonii, kulinarnej stolicy Włoch.
Uczennice i uczniowie biorą udział
w projekcie POWER „Skarby regionów
Europy/Treasure regions” finansowanym w całości ze środków Unii Europejskiej. To już czwarta i ostatnia grupa
wyjeżdżająca za granicę na staż zawodowy w obecnym projekcie, poprzednie
były w hiszpańskiej Maladze, włoskim
Reggio Emilia i bułgarskiej Sofii.
Głównym celem projektu jest zapewnienie uczniom ZSGH możliwości
zdobycia zawodowego doświadczenia
i wykształcenia na międzynarodowym
poziomie, co pozwoli na zwiększenie
szans na zatrudnienie poprzez zdobycie
nowych umiejętności, w tym językowych
i zawodowych.
Stażyści pracują w popularnych wśród
mieszkańców Bolonii restauracjach, trat-

toriach i kawiarniach. Uczą się przygotowywać lokalne dania, poznają regionalne
produkty, sposoby ich wykorzystywania
w kuchni, nowe techniki sporządzania
potraw i deserów. Poznają miasto i jego
mieszkańców, rozwijają umiejętności komunikacyjne w języku angielskim i włoskim.
Taki wyjazd uczy samodzielności, ale
również współpracy w grupie. Bariery
językowe znikają, młodzi ludzie otwierają się na świat, odkrywają nowe smaki,
wzrasta ich motywacja do dalszej nauki
i zdobywania doświadczeń. Staże zawodowe w ramach projektów POWER czy
Erasmus+ są w ZSGH dostępne dla każdego, kto zapracuje na nie dobrymi ocenami,
frekwencją i działalnością pozalekcyjną.
A dzięki temu, że są w całości sfinansowane ze środków Unii Europejskiej, nie stanowią obciążenia dla rodziców uczniów.
Polecamy wszystkim udział w projektach
unijnych.

Info LO w Jedliczu

Agnieszka Kasprzyk-Sowa
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OLIMPIADA TENISA STOŁOWEGO
- POWIAT KROŚNIEŃSKI
W hali sportowej w Sieniawie odbyła
się Powiatowa Olimpiada Tenisa Stołowego, zorganizowana przez Starostwo
Powiatowe w Krośnie wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rymanowie.
Tradycyjnie olimpiadę powiatową poprzedziły olimpiady gminne. Zdobywcy
I i II m-ca zostali zgłoszeni do rozgrywek
powiatowych. Rozgrywki przeprowadzono
w 5 kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn a także osób z niepełnosprawnością.
Zawody sędziowali: Jan Dembiczak – sędzia Główny oraz Kamil Penar, Daniela
Leśniak, Mateusz Kasperkowicz, Szymon
Penar, Dominika Szuba, Kacper Chentosz.

Wyniki:
Dziewczynki do 13 lat: I m-ce - Daniela
Leśniak - g. Rymanów; II m-ce – Guzik
Weronika -. g. Chorkówka; III m-ce – Gabriela Prochownik - g. Jaśliska
Chłopcy do 13 lat: I m-ce - Chentosz
Kacper – g. Rymanów; II m-ce – Kmonk

Towarzystwo Sportowe Pro- Familia,PZTS
w Warszawie, POWZTS w Rzeszowie zapraszają wszystkich chętnych, sympatyków tenisa stołowego - dzieci, młodzież, rodziców,
zawodników z województwa podkarpackiego, powiatu krośnieńskiego na:

XVIII MIĘDZYNARODOWY RODZINNY TURNIEJ
W TENISIE STOŁOWYM PRO- FAMILIA CUP 2018
Miejsce i czas: Frysztak – Specjalny
Ośrodek Szkolno Wychowawczy Wybickiego 25 (za gimnazjum publicznym nr.1).
Turniej odbędzie się w dniu – 10.06.2018
Zasady uczestnictwa: w turnieju
mogą uczestniczyć wyłącznie drużyny - (
rodziny ) w konfiguracjach rodzic + dziecko - tzn: ojciec + dziecko, matka + dziecko, dziadek + wnuczek - w turnieju nie
uwzględniamy rodzin w składzie dziecko
+ dziecko, rodzic + rodzic
Kategorie wiekowe: 1. kategoria rodzic +
dziecko do 11 lat – rocznik 2007 i młodsi; 2.
kategoria rodzic + dziecko od 12 do 13 lat
– rocznik 2006 - 2005; 3. kategoria rodzic
+ dziecko od 14 do 15 lat – rocznik 2004 2003; 4.kategoria rodzic + dziecko dod 16
do 17 lat - rocznik 2002, 2001; 5. kategoria
rodzic + dziecko powyżej od 18 lat i wyżej
– rocznik 2000 i starsi; 6. kategoria VIP–
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Hubert - g. Krościenko Wyżne; III m-ce –
Barć Szymon - g. Rymanów
Dziewczęta 14–16 lat: I m-ce - Gwiżdż
Wiktoria - g, Jaśliska; II m-ce – Lorenc
Julia - g. Rymanów; III m-ce – Jarosz Maria - g. Rymanów
Chłopcy 14–16 lat: I m-ce - Michalczyk
Jakub - g. Iwonicz Zdrój; II m-ce – Kenar
Marcin - g. Iwonicz Zdrój; III m-ce – Misiak Marcin - g. Rymanów
Dziewczęta 17–19 lat: I m-ce - Orlińska
Iwona - g. Jaśliska; II m-ce – Dąbrowska
Julia – g. Rymanów
Chłopcy 17–19 lat: I m-ce – Wiernusz
Patryk - g. Rymanów; II m-ce – Litwin
Maciej - g. Rymanów; III m-ce – Winnicki
Michał - g. Jaśliska
Mężczyźni 20 – 44 lata: I m-ce – Szuba Sebastian - g. Chorkówka; II m-ce – Gubała
Paweł - g. Rymanów; III m-ce – Barsznica
Piotr - g. Dukla
Mężczyźni powyżej 45 lat: I m-ce – Zygmunt Ryszard - g. Jedlicze; II m-ce – Pobuta Stanisław - g. Miejsce Piastowe; III m-ce
– Chentosz Krzysztof - g. Rymanów

Mężczyźni z niepełnosprawnością: I m-ce
– Pelczar Tadeusz – g. Jedlicze; II m-ce
– Węgrzyn Maciej - g. Miejsce Piastowe;
III m-ce – Mańka Dariusz – g. Dukla

władze samorządowe, sponsorzy, prezesi,
patronaci działacze
Cel organizowanej imprezy: promocja Tenisa Stołowego na terenie województwa podkarpackiego i Polski południowo
– wschodniej; aktywizacja sportowa jednym z warunków wpływających na rozwój kultury fizycznej dzieci, młodzieży
rodziców i całych rodzin; popularyzacja
Tenisa Stołowego jako aktywnej formy
spędzania wolnego czasu wśród rodzin,
osób nieaktywnych zawodowo i społecznie; tworzenie warunków dla sportu rodzinnego mającego na celu zapobieganiu
patologiom społecznym poprzez celową,
optymalną organizacją czasu wolnego
System rozgrywek: w każdej kategorii rozlosowane zostaną grupy w której
uczestniczyć będzie cztery, lub trzy rodziny będzie to zależne od ilości zgłoszonych
rodzin; awans do dalszych gier uzyskają
po dwie najlepsze rodziny z grupy; po
rozgrywkach grupowych turniej zostanie przeprowadzony systemem pucharowym; wszystkie mecze będą rozgrywane
do dwóch wygranych setów; drużyny zajmujące trzecie, czwarte miejsca w grupach
kończą udział w zawodach; mecze główne
- finałowe w każdej kategorii do trzech

wygranych setów; organizator zastrzega
sobie zmianę systemu rozgrywek ( w przypadku późnego; rozgrywania meczy finałowych możliwość zmiany, do dwóch
wygranych setów; w zawodach obowiązują przepisy PZTS i POZTS – szczególna
uwaga dotyczy sprzętu sportowego deski,
okładziny, strój sportowy; w spornych
kwestiach ostateczną decyzję podejmuje
Sędzia Główny zawodów; Sędzia Główny
i Organizatorzy są uprawnieni do sprawdzania tożsamości uczestników zawodów
NAGRODY w poszczególnych kategoriach od 1 do 4 miejsca. Dla wszystkich
rodzin którzy ukończą zawody po rozgrywkach grupowych nagrody pocieszenia od sponsorów, władz samorządowych,
organizatorów. Możliwość nagród indywidualnych od sponsorów - do wyboru przez
nagrodzonych. Przewidziana nagroda dla
najmłodszego i najstarszego zawodnika na
turnieju – nagrody specjalne
Zapisy przyjmuje Jerzy Kaleta pod numerem 13-43-850-95 kom. 511496054 lub
mail:jerzy.kaleta@pro-familia.net
Informacje o Turnieju: www.pro-familia.net, zgłoszenia zawodników na bieżąco
w wszystkich kategoriach

Organizatorzy olimpiady przyznali punkty za I m-ce – 3 pkt, za II m-ce – 2 pkt. za
III – 1 pkt
Według tej klasyfikacji miejsca poszczególnym gmin przedstawiają się następująco: I m-ce - gmina Rymanów - 21 pkt.; II mce - gmina Jaśliska - 8 pkt.; III m-ce - gmina
Jedlicze - 6 pkt.; IV m-ce - gmina Iwonicz
Zdrój - 5 pkt.; IV m-ce - gmina Chorkówka
- 5 pkt; VI m-ce - gmina Miejsce Piastowe
- 4 pkt.; VII m-ce - gmina Krościenko W. 2 pkt.; VII m-ce - gmina Dukla - 2 pkt.
Starostwo Powiatowe w Krośnie bardzo dziękuje gminom za przeprowadzenie
eliminacji i udział w kolejnej Powiatowej
Olimpiadzie Tenisa Stołowego a także
pracownikom GOK Rymanów i Dyrekcji Gimnazjum w Świerzowej Polskiej za
współorganizację zawodów.
Grażyna Ostrowska

Prezes Towarzystwa Jerzy Kaleta
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KALENDARZ IMPREZ MAJ – CZERWIEC
1 V	Koncert Kapeli Ludowej Rymanowianie w Rymanowie Zdroju
| Muzyczna Niedziela Koncert Zespołu „Diamond Duo” w Iwoniczu-Zdroju | Rajd Pieszy po Wzgórzach Rymanowskich
2 V	Koncert Jacka Szyłkowskiego z okazji Święta Flagi W Iwoniczu-Zdroju
3 V	Powiatowe Uroczystości Święta Narodowego Konstytucji 3-go
Maja w Iwoniczu-Zdroju | Uroczystości 3-majowe w Rymanowie |
Obchody Święta Konstytucji 3 Maja na terenie Gminy Korczyna |
Święto Konstytucji 3 Maja w Jedliczu | Koncert Jacka Szyłkowskiego w Rymanowie | Rodzinny Turniej Strzelecki z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Jedliczu | X Otwarty Turniej Szachowy
z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Jedliczu
4 V	VII Edycja MTB Wietrzno o Puchar Dworu Kombornia
w Wietrznie
5 V Półmaraton Biegowy Dukla Wolf Run w Dukli
4-6 V Dukla WOLF RACE
6 V Dzień Patrona Powiatu w Korczynie
10 V	Powiatowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej w Chorkówce
10-20 V	XXIII Wojewódzki Festiwal Piosenki – przesłuchania w Miejscu Piastowym
11 V	Powiatowy Przegląd Piosenki Znanej i Lubianej w Dukli | XXVII
Rajd im. Ignacego Łukasiewicza – Olchowiec - Baranie- Olchowiec
12 V	I Międzynarodowy Turniej Karate Kyokushin IKO PRZEŁĘCZ CUP-DUKLA
11-12 V	XIX Wojewódzki Rajd Szkolnych Kół PTSM Między – Zdroje
w Beskidzie Niskim, w okolicach Iwonicza i Rymanowa
13 V	Koncert Papieski w Rymanowie Zdroju | Muzyczna Niedziela
w Iwoniczu-Zdroju
15 V	„Święto Polskiej Niezapominajki” w Krościenku Wyżnym
19 V	XIX Ogólnopolski Turniej Ringo o Puchar Burmistrza Gminy
Jedlicze w Jedliczu
20 V	Koncert Rymanowskiej Orkiestry Dętej w Rymanowie Zdroju | XIII Imieniny Miasta w Iwoniczu - Zdroju | Podkarpacka
Liga Rowerowa w Fomule XC w Bóbrce
25 V	Powiatowy dzień Działacza Kultury w Targowiskach
24-26 V	XI Wojewódzki Rajd „Po Bezdrożach…” - Beskid Niski, Dukla
25 V	Gminny Konkurs Piosenki, Poezji i Prozy Religijnej w Dukli
27 V	Koncert Laureatów Gminnego Konkursu Piosenki, Poezji
i Prozy Religijnej w Dukli | Rodzinna Majówka w Rymanowie | Ultramaraton Jaga-Kora w Rymanowie Zdroju
V	Tydzień Bibliotek w Krościenku Wyżnym | Dzień Rodziny w Iwoniczu-Zdroju | „Złote Gody” – 50-lecie Małżeństw w Rymanowie
| Gminny Konkurs Matematyczno – Przyrodniczy w Odrzykoniu
| Gminna Biesiada KGW z okazji Dnia Matki w Odrzykoniu |
Gminny Konkurs Patriotyczny „Wolność. Kocham i Rozumiem”
w Przybówce | Plener Malarski w Rymanowie Zdroju | Między-
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narodowa Konferencja naukowa w 250. Rocznicę zawiązania
Konfederacji Barskiej (1768-1772) w Dukli | Koncert Rockowy
w Rymanowie | XXVIII Łemkowski Kermesz - Olchowiec 2018
| VI Powiatowy Bieg Rotmistrza Witolda Pileckiego w Iwoniczu | Zlot Pojazdów Zabytkowych
V-VI	Przegląd Pieśni i Muzyki Ludowej KROPA – Korczyna 2018
2 VI Piknik Rodzinny w Krościenku Wyżnym
3 VI	Koncerty Gminnej Orkiestry Dętej z Iwonicza w Iwoniczu-Zdroju | Gminny Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny
w Chorkówce | „Czytamy Bajki” w Rymanowie Zdroju
8 VI	XIII Rajd Śladami Jana Pawła II po Ziemi Krośnieńskiej”
- Beskid Niski, Komańcza | XXI Rajd „Śladami Janka
Wędrowniczka”
9 VI	120-lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym | Gminny Dzień Dziecka w Jaśliskach
10 VI	Międzynarodowy Przegląd Chórów Kościelnych i Cerkiewnych w Dukli | Międzynarodowy Festiwal „Dialog
Kultur” w Rymanowie Zdroju | Muzyczna Niedziela
w Iwoniczu-Zdroju
17 VI	Koncert Rymanowskiej Orkiestry Dętej w Rymanowie
Zdroju | II ROCK STAW FESTIWAL w Niżnej Łące
23 VI Powitanie lata w Krościenku Wyżnym
24 VI	Podsumowanie Projektu pn. „Ocalmy od Zapomnienia”
w Jaśliskach | Festyn „To już Lato” w Rymanowie Zdroju
| Sobótkowe Spotkania z Folklorem 2018 Targi Rzemiosła
i Rękodzieła Artystycznego w Dukli
VI	Dzień Dziecka w Jedliczu | Powiatowy Festiwal Twórczości
Dziecięcej „Skrzacik” w Iwoniczu-Zdroju | Noc Bibliotek w Posadzie Jaśliskiej | Festyn z okazji Dnia Dziecka w Wojaszówce
| Dzień Patrona w Iwoniczu-Zdroju | „Cała Polska Czyta
Dzieciom” – Przedstawienie dla przedszkolaków w Jedliczu |
Podsumowanie Roku Artystycznego GOK Jedlicze - Koncert
w Jedliczu | Wystawa „Życie i działalność prof. Stanisława Tarnowskiego (1837-1917) w Dukli | MICHAYLAND w Miejscu
Piastowym | Gminny Turniej Badmintona w Odrzykoniu |
Gminny Dzień Dziecka w Dukli | X Wojewódzkie Mistrzostwa
Podkarpacia Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Piłce
Siatkowej w Jedliczu | XV Gminny Turniej Tenisa Stołowego
„O Puchar Wójta Gminy Wojaszówka” w Ustrobnej
VI–IX Festiwal Pieroga w Iwoniczu-Zdroju
1-3 VI Sportowy Dzień Dziecka w Jedliczu
3 VI Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka w Jedliczu
9 VI	VIII Ogólnopolski Bieg Uliczny „Jedlicka Siódemka” w Jedliczu
10 VI	XVIII Międzynarodowy Rodzinny Turniej w Tenisie
Stołowym w Ustrobnej i Frysztaku
23 VI	III Bieg „Powitanie Lata – Sport, Rodzina i Ja” w Krościenku Wyżnym
23-24 VI IX Rajd Rowerowy z GOSiR-em po Beskidzie Niskim
24 VI	Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Dobieszynie |
Zamczyska Trail w Rymanowie Zdroju
29–30 VI I Otwarty Turniej w Siatkówce Plażowej – Grand Prix
Gminy Jedlicze
30 VI	46 Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Ringo w Jedliczu

www.powiat.krosno.pl
tel. +48 13 437 57 78
ISSN 1898-7532
Nakład 1500 egz.
Skład i druk
Wydawnictwo Ruthenus
ul. Łukasiewicza 49
38-400 Krosno
www.ruthenus.pl

UWAGA!!! Organizatorzy imprez zastrzegają sobie możliwość

zmiany terminu bądź odwołania imprezy z przyczyn niezależnych.
Oprac. Jolanta Przybyła
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DZIEŃ SOŁTYSA W POWIECIE KROŚNIEŃSKIM
Społecznik, otwarty na potrzeby innych, umiejący słuchać, sprawny organizator, który potrafi aktywizować
i motywować mieszkańców do włączania się w życie wsi. To tylko kilka cech,
jakie powinien mieć dobry sołtys.
Tegoroczne uroczystości z okazji Dnia
Sołtysa w powiecie krośnieńskim, odbyły
się w Domu Ludowym w Targowiskach
(gmina Miejsce Piastowe). Spotkania organizowane są od pięciu lat i stały się tradycją, a ich pomysłodawczynią jest Ewa
Więckowska – Kaczmarska, prezes Koła
Sołtysów Powiatu Krośnieńskiego i jednocześnie sołtys Mszany w gminie Dukla.
Święto sołtysów rozpoczęło się od powitania gości. Gospodarze Ewa Kaczmarska – Więckowska i Aleksander Mercik,
sołtys Targowisk powitali przybyłych gości wśród których znaleźli się m.in. przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego
Kazimierz Gładysz, wicestarosta krośnieński Adolf Kasprzyk, członkowie Zarządu
Powiatu Iwona Stefanik i Stanisław Józefczyk, wiceprzewodniczący Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Stanisław Lawera,
wójtowie i burmistrzowie gmin z terenu
powiatu, radni powiatowi i gminni.
Następnie głos zabrali zaproszeni goście m.in. wicestarosta Adolf Kasprzyk,
wójt gminy Miejsce Piastowe Marek Klara, którzy w tym wyjątkowym dniu życzyli sołtysom wiele sukcesów w pracy

społecznej, satysfakcji z pełnionej funkcji
i społecznego uznania.
Swoimi spostrzeżeniami na temat roli
sołtysa i zmian jakie zaszły w pełnieniu
tej funkcji na przestrzeni lat podzielił się
najstarszy stażem sołtys na Podkarpaciu
Tadeusz Stefanik z Przybówki, który swój
urząd sprawuje nieprzerwanie od 46 lat.
Wymienił problemy z jakimi najczęściej
spotykają się w swojej pracy. Jak wspomina – Przeżyłem różne okresy. Początki
były trudne, bo nic nie było, a większość
rzeczy trzeba było robić czynami. Dzisiaj
społeczność jest inna, bardziej roszczeniowa. Ale czasy się zmieniają i tak musi być,
musimy się z tym pogodzić. Dużo też zależy
od władz gminnych. Największą satysfakcję
daje jak uda się coś zrobić dla ludzi. Przez
ten okres zrobiliśmy wiele, wybudowaliśmy
kościół, cmentarz, drogi i chodniki– przyznaje T. Stefanik. Największym marzeniem sołtysa jest dokończenie kanalizacji,
a potem jak mówi może odejść na zasłużoną emeryturę.
Aleksander Mercik, sołtys Targowisk od
16 lat podkreśla – My nie jesteśmy politykami, jesteśmy społecznikami i samorządowcami. Kiedyś sołtys był dla ludzi powiernikiem, mieszkańcy przychodzili z różnymi
problemami, często sprawami osobistymi,
żeby się wygadać. Każdy z nas sołtysów ma
dużo pomysłów i staramy się je realizować.
Najczęściej mieszkańcy zwracają się do nas

z tematem naprawy dróg, bo każdy chce
jeździć po dobrych, odśnieżonych zimą
drogach. Największą satysfakcję daje gdy
ludzie widzą i doceniają, że coś we wsi jest
zrobione. Mieszkańcy chętnie angażują się
we wspólne inicjatywy.
Z kolei Teresa Sirko sołtys Głowienki
od 12 lat przyznaje że jest dyspozycyjna
o każdej porze dnia i nocy dla swoich
mieszkańców. Potwierdza, że sołtys jest
łącznikiem miedzy władzą gminną a lokalną społecznością. Wsłuchuje się we
wszystkie problemy z którymi przychodzą mieszkańcy. Największa satysfakcja
jest wtedy, gdy powstaje dużo inwestycji.
Według niej dobry sołtys to taki, który
potrafi rozmawiać z ludźmi i jest otwarty
na potrzeby innych. Raz w tygodniu idzie
pieszo od początku do końca wsi i sprawdza co się dzieje.
Druga część spotkania upłynęła w ciepłej i życzliwej atmosferze. Oprawę artystyczną zapewniły Kapela „Piasty”
z Miejsca Piastowego, Zespół Śpiewaczy
„Tereśniacy” z Zawadki Rymanowskiej
i Mszany i kabaret „Okrągloki” z Jasła.
Organizatorami Dnia Sołtysa byli Prezes Koła Sołtysów Powiatu Krośnieńskiego, Wójt Gminy Miejsce Piastowe i Sołtys
Wsi Targowiska.
Ewa Bukowiecka
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POWIATOWY PIKNIK ARTYSTYCZNY „ŻYJ ZDROWO I KOLOROWO”

Barwnym polonezem i z przytupem
w wykonaniu zespołu tańca „Krakowiak” działającego przy Zespole Szkół
w Iwoniczu rozpoczął się VII Powiatowy Piknik Artystyczny. Impreza zorganizowana pod hasłem „Żyj zdrowo i kolorowo” przez Starostwo Powiatowe
w Krośnie we współpracy z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat krośnieński.
Uczestnikami Pikniku, którego celem
jest promowanie rodzinnych wartości,
dobrych wzorców oraz zdrowego stylu
życia, byli gimnazjaliści, uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych wraz z nauczycielami i opiekunami.
W ramach imprezy swoją ofertę edukacyjną przedstawiły szkoły: Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu, Zespół Szkół
w Jedliczu, Zespół Szkół Gastronomiczno _ hotelarskich w Iwoniczu – Zdroju,
Zespół Szkół w Iwoniczu i Zespół Szkół
przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania
OHP w Iwoniczu. Ponadto uczniowie
mogli skorzystać z porad pracowników
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych
z Krosna i Miejsca Piastowego. Badania
prowadzono pod kątem predyspozycji
zawodowych. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem, uczniom udzielono również indywidualnych porad dotyczących
wyboru dalszej drogi kształcenia.
Tradycyjnie Powiatowy Piknik był okazją do podsumowania i rozstrzygnięcia
konkursu literackiego zorganizowanego
w ramach obchodów Narodowego Dnia
Życia pod hasłem „Rodzinna i Niepodległa”. Powiat krośnieński po raz kolejny

włączył się w ogólnopolską kampanię
promującą zdrowe relacje rodzinne. Laureatki konkursu literackiego: Zuzanna
Dzieża, Angelika Źrebiec, Joanna Gajda
i Sara Kuliga.
Kolejnym punktem spotkania było nagrodzenie stypendystów. Od 2010 roku
Starosta Krośnieński wspiera uzdolnionych uczniów przyznając stypendia tym,
którzy osiągają wysokie wyniki w nauce
i sporcie. Powiatowa impreza jest okazją
do uhonorowania tych najzdolniejszych
i wyróżniających się młodych ludzi.
W tym roku listy gratulacyjne wraz z życzeniami uczniom przekazali przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Gładysz
i wicestarosta Adolf Kasprzyk, który
podziękował laureatom konkursu literackiego za podjęcie tematu pomimo natłoku
obowiązków. Wicestarosta zachęcił także
do wyboru szkół ponadgimnazjalnych
prowadzonych przez powiat jako dalszej
drogi kształcenia. – W naszych szkołach
oprócz wysokiej jakości kształcenia jest dobra atmosfera. Chciałbym także podkreślić,
że w ostatnich latach Powiat Krośnieński

wiele zrobił aby poprawić warunki edukacji,
szkoły są odnawiane powstają nowe inwestycje. (…) Wybierzcie sobie dobrą szkołę,
tak aby po latach powiedzieć „tak, to był
dobry wybór”.
Powiatowy Piknik Artystyczny to także zabawa. Imprezę uatrakcyjniły występy
artystyczne, taneczne, wokalne, na scenie
wystąpili: Dominika Adamik, Przemysław
Mozelewski, Magdalena Pikuła, Sylwia
Widz i Alina Duszyńska. W programie
był także pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów jedlickiego liceum, pokaz
judo zaprezentowali sportowcy z Zespołu
Szkół w Jedliczu, a Maciej Dudek z ZSGH
w Iwoniczu – Zdroju zachwycił wszystkich
umiejętnościami barmańskimi. Przez cały
czas trwania imprezy czynne było stoisko
Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno
– Epidemiologicznej w Krośnie, na który
pracownicy udzielali informacji związanych z profilaktyką antynikotynową.
Spotkanie zakończyła projekcja filmu
pt. „Tomb Rider”.
Ewa Bukowiecka

