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59-letni mężczyzna miał zamiar zaatakować nożem 
pracownicę poczty przy ul. Podwale w Krośnie i za-
brać pieniądze. Na szczęście mu się nie udało. Proces 
Marka A. przebiegł bardzo szybko i zapadł już wyrok 
skazujący.
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KROŚCIENKO WYŻNE

Gmina ma 25 lat

KROSNO

MIEJSCE
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REKLAMĘ

Sprawdź: www.kromedia.pl

Ponad ćwierć wieku temu mieszkańcy 
Krościenka Wyżnego i Pustyn zde-
cydowali się na odłączenie od 
gminy Korczyna. Chcieli sami 
decydować o tym, co się dzieje 
w ich miejscowościach.
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NA STRONIE
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Wygrał bitwę! 
Ignacy Błażejowski – wokalista Studia 
Piosenki Swing z Krosna znów 
zachwycił Edytę Górniak i za-
kwali ikował się do kolejnego 
etapu telewizyjnego programu 
The Voice of Poland.

CZYTAJ

NA STRONIE

7

RYMANÓW

Juniorzy Młodsi Startu Ryma-
nów awansowali do Podkarpa-
ckiej Ligi Juniorów Młodszych 
grupa B.

Historyczny sukces!
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29 października 1909 – 111 lat temu – powstało 
Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

31 października 1925 – 95 lat temu – obszar na terenie 
Wolnego Miasta Gdańska na półwyspie Westerplatte 
został ofi cjalnie przekazany w bezterminowe i bezpłatne 
użytkowanie Polsce.

30 października 1939 – 81 lat temu – III Rzesza i Związek 
Radziecki dokonały ostatecznego podziału Polski.

6 listopada 1950 – 70 lat temu – Teatr Polski w Warszawie: 
odbył się pierwszy występ zespołu ludowego Mazowsze.

30 października 1955 – 65 lat temu – została poświęcona 
Archikatedra Chrystusa Króla w Katowicach.

4 listopada 1975 – 45 lat temu – spotkanie Edwarda 
Gierka i Piotra Jaroszewicza z fi lmowcami, przyznano 
odznaczenia Jerzemu Kawalerowiczowi, Ludwikowi 
Perskiemu i Andrzejowi Wajdzie.

9 listopada 1980 – 40 lat temu – premiera serialu Dom.
1 listopada 1983 – 37 lat temu – rozpoczęto starania o 

beatyfi kację kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz po 6-

Do tragicznego wypadku 
doszło 22 października 

około godz. 14 na drodze 
krajowej nr 19 w Targow-
iskach, gm. Miejsce Pias-
towe. – Ze wstępnych ustaleń 
wynika, że kierujący volks-
wagenem, podróżując w ki-
erunku Rzeszowa, zjechał 

TARGOWISKA

Tragedia na drodze
37-letni mężczyzna kierujący volkswage-
nem zginął w wypadku. Samochód, którym 
kierował zderzył się czołowo z TIR-em.

na przeciwległy pas ruchu i 
zderzył się z ciężarowym ma-
nem – poinformował asp. 
sztab. Paweł Buczyński z 
KMP w Krośnie.

37-letni mieszkaniec po-
wiatu krośnieńskiego kie-
rujący osobówką zginął na 
miejscu. W samochodzie 

podróżował sam. Siedzą-
cy za kierownicą mana był 
trzeźwy. Kierowca ciężarów-
ki oraz podróżujący z nim 
pasażer nie odnieśli poważ-

nych obrażeń.
Przez kilka godzin droga 

krajowa nr 19 na odcinku 
Pustyny – Łężany była zablo-
kowana.                             /AJ/

W zmiażdżonym volkswagenie zginął 37-letni kierowca
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PORADY PRAWNE
Na pytania odpowiada adwokat 
dr Grzegorz Szklarski

Kilka miesięcy temu kupiłem u prywatnej osoby 10-
letni samochód. Przed jego zakupem wraz ze sprze-
dawcą pojechaliśmy na zaproponowaną przez niego 
stację diagnostyczną, żeby sprawdzić, czy auto jest 
sprawne, bezwypadkowe. Po przeprowadzonym bada-
niu okazało się, że wszystko jest w porządku.

Niedawno, będąc u znajomego mechanika na okre-
sowym przeglądzie samochodu, dowiedziałem się, że 
auto było całe ponownie malowane. Mechanik powie-
dział mi, że prawdopodobnie auto jest powypadkowe.

Teraz czuję się oszukany przez sprzedającego. Wyda-
je mi się, że od początku wiedział on, że auto jest po 
wypadku, ale mnie o tym nie poinformował, a diagno-
sta na stacji diagnostycznej niezbyt szczegółowo prze-
prowadził badanie auta.

Czy mogę coś w tej sprawie zrobić. Najlepiej by było, 
aby sprzedający odebrał samochód i zwrócił mi zapła-
coną cenę.

Czytelnik z Krosna

W przypadku zawarcia umowy sprzedaży, kupującemu 
przysługują wobec sprzedającego uprawnienia z tytułu rę-
kojmi za wady rzeczy sprzedanej. Uprawnienia te są jednak 
znacznie ograniczone w przypadku zakupu rzeczy używanej 
– w takim przypadku należy bowiem liczyć się z tym, że rzecz 
– z uwagi na pewien okres eksploatacji – ma wady zmniejsza-
jące jej użyteczność. 

W opisywanych przez Pana okolicznościach istotnym jest, 
czy sprzedający wiedział o powyższej wadzie samochodu i 
podstępnie ją przed Panem zataił, nie poinformowawszy o 
niej lub też, czy zapewniał Pana, że auto nie ma tego typu wad 
(nie było ponownie lakierowane).

Jeśli tak było, tzn. sprzedający wiedząc o tym, że auto było 
ponownie malowane, zataił to przed Panem (co musi Pan 
udowodnić, a co nie będzie proste biorąc pod uwagę fakt, 
że przed dokonaniem zakupu byliście na stacji diagnostycz-
nej celem sprawdzenia samochodu), ewentualnie zapewnił 
Pana, że auto nie było drugi raz lakierowane, to będzie Pan 
mógł odstąpić od umowy, zwrócić samochód i żądać zwrotu 
pieniędzy, ewentualnie żądać obniżenia ceny. Tego typu wada 
samochodu jest bowiem wadą istotną rzeczy sprzedanej, gdyż 
może świadczyć o tym, że samochód jest powypadkowy.

Przed ewentualnym skorzystaniem z uprawnień z tytułu 
rękojmi konieczne jest poinformowanie o wadzie sprzedają-
cego. Należy spodziewać się jednak, że sprzedawca będzie się 
bronił tym, iż kupując używany samochód narażał się Pan na 
to, że będzie on miał różnego rodzaju wady i usterki, związa-
ne z jego kilkuletnią eksploatacją, o czym sprzedający nie 
musiał wiedzieć.

miesięcznej przerwie przywrócono reglamentację masła, 
innych tłuszczów zwierzęcych i margaryny.

9 listopada 1990 – 30 lat temu – Sejm przyjął ustawę o 
przejęciu przez Skarb Państwa majątku po byłej PZPR.

31 października 1997 – 23 lata temu – Jerzy Buzek 
został premierem Polski.

29 października 2000 – 20 lat temu – z Aresztu Śledczego 
w Wadowicach uciekł gangster Ryszard Niemczyk.

4 listopada 2000 – 20 lat temu – w TVP2 wyemitowano 
premierowy odcinek serialu M jak miłość.

29 października 2008 – 12 lat temu – upadły zakłady 
Jelcz. Wyprodukowany został ostatni autobus marki 
Jelcz, był nim Jelcz M083C Libero przeznaczony dla MPK 
Kraków.

5 listopada 2010 – 10 lat temu – zostało ofi cjalnie 
otwarte Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

3 listopada 2013 – 7 lat temu – w Laskach pochowano 
byłego premiera Tadeusza Mazowieckiego. Tego dnia w 
kraju obowiązywała jednodniowa żałoba narodowa.

8 listopada 2014 – 6 lat temu – Donald Tusk ustąpił 
z funkcji przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, 
przekazując obowiązki Ewie Kopacz.

11 listopada 2018 – 2 lata temu – odbyły się obchody 
główne 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

KROSNO

Wielki 
protest
Ponad tysiąc osób, głów-
nie młodych, przemasze-
rowało w poniedziałek 
wieczorem ulicami miasta 
sprzeciwiając się decyzji 
Trybunału Konstytucyjne-
go w sprawie aborcji.
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29 października

Narcyza, Teodora, Wioletty, Ermelindy, Lubogosta
Międzynarodowy Dzień Łuszczycy, Dzień Udaru 

Mózgu, Dzień Internetu

30 października

Edmunda, Przemysława
Święto Napojów Wyskokowych, Dzień Spódnicy

31 października

Antonina, Augusta, Saturnina
Światowy Dzień Oszczędzania, 

Światowy Dzień Miast, Dzień Rozrzutności

1 listopada 

Seweryna, Andrzeja, Warcisława 
(Wszystkich Świętych)

Dzień Wegan

2 listopada 

Bohdana, Jerzego, Wojsława, (Zaduszki)
Dzień Równości Wynagrodzeń, 

Międzynarodowy Dzień Ukrócenia Bezkarności 
za Zbrodnie Przeciwko Dziennikarzom

3 listopada 

Huberta, Sylwii, Chwalisława
Święto Myśliwych - Hubertus

4 listopada 

Karola, Olgierda, Mszczujwoja, Perpetuy, 
Witalisa

Dzień Taniego Wina

5 listopada 

Sławomira, Elżbiety, Markusława, Trofi ma
Dzień Postaci z Bajek, Międzynarodowy Dzień 

Języka Romskiego

6 listopada 

Leonarda, Melaniusza, Teobalda
Międzynarodowy Dzień Zapobiegania 
Wyzyskowi Środowiska Naturalnego 

podczas Wojen i Konfl iktów Zbrojnych, 
Dzień Saksofonu

7 listopada 

Antoniego, Florentego, Ingarda, Przemiła, Żelibrata
Międzynarodowy Dzień Fizyki Medycznej, Światowy 

Dzień Feministek, Dzień Kotleta Schabowego

8 listopada 

Godfryda, Klaudiusza, Godfryda, Hadriana
Międzynarodowy Dzień Łamańców Językowych, 

Światowy Dzień Radiologii, Europejski Dzień Zdrowego 
Jedzenia i Gotowania

9 listopada 

Teodora, Ursyna, Bogudara
Światowy Dzień Sierot, Europejski Dzień Wynalazcy, 

Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem 
i Antysemityzmem, Światowy Dzień Gry Wstępnej

10 listopada 

Leny, Leona, Probusa, Unieboga
Dzień Młodzieży, Dzień Jeża, Światowy Dzień Nauki 

dla Pokoju i Rozwoju

11 listopada 

Anastazji, Marcina, Pafnucego, Sobieżyra, 
Spycisława (Święto Niepodległości)  

Japoński Dzień Singli, Dzień Służby Cywilnej, 
Święto Orderu Virtuti Militarii

Takiego protestu w Kroś-
nie nie było już bardzo 

dawno. Rozpoczął się na 
krośnieńskim rynku, gdzie 
zebrało się ponad tysiąc 

osób, nie zgadzających się z 
ostatnią decyzją Trybunału 
Konstytucyjnego zaostrza-
jącą prawo aborcyjne. Po 
kilku przemówieniach przy 
fontannie manifestanci ru-
szyli ulicami miasta wokół 
starówki. Nieśli ze sobą 
wiele transparentów wy-
krzykując hasła przeciwne 
partii rządzącej, Konfede-
racji i decyzji Trybunału i 
Konfederacji. Przeszli ulicą 
Piłsudskiego obok kościoła 
farnego, następnie ulicą 
Słowackiego, Franciszkań-
ską, Sienkiewicza po czym 
udali się na Plac Konstytu-
cji 3 Maja w pobliżu koś-
cioła oo. Kapucynów i ulicą 
Grodzką udali się pod biuro 

poselskie Piotra Babinetza 
(PiS). Po przemówieniach, 
skandowaniu haseł, wszy-
scy powrócili ulicą Czaj-
kowskiego na rynek, gdzie 
protest się zakończył. Przej-

ście protestujących bacznie 
obserwowała policja, ale 
nie interweniowała. Obyło 
się bez incydentów.

/JC/

Protest w Krośnie przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego
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Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspek-
tor Sanitarny poinformował, że dochodzi do sy-
tuacji, w których oszuści, podszywając się pod 

„Sanepid”, wysyłają SMS-y z informacją o rzekomym 
pozytywnym wyniku badania na COVID-19. Pod groź-
bą odpowiedzialności karnej nakłaniają do zadzwo-
nienia pod podany numer telefonu. W przypadku 
otrzymania takiego SMS-a nie należy oddzwaniać.
– Podany numer jest numerem premium, czyli numerem 
o podwyższonej opłacie, takie połączenie może kosztować 
nawet kilkadziesiąt złotych za minutę. My nie wysyłamy do 
obywateli wezwań do kontaktu telefonicznego poprzez SMS 
– poinformowała Dorota Gibała z Wojewódzkiej Stacji Sa-
nitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie.

W przypadku wątpliwości można kontaktować się z 
WSEE w Rzeszowie poprzez ofi cjalne numery podane 
na stronie www.wsse.rzeszow.pl.

/AJ/

59-letni Marek A. 
od 25 lat miesz-
ka w Krośnie 

w wynajętym mieszkaniu, 
choć ostatnio zameldował 
się na stałe w Lublinie, w 
swoich rodzinnych stro-
nach. Przez ponad 20 lat 
pracował w jednej z kroś-
nieńskich fi rm. Wydarze-
nia, które zaprowadziły 
mężczyznę na ławę oskar-
żonych Sądu Okręgowego 
w Krośnie, rozegrały się 1 
lipca 2020 r. w Urzędzie 
Pocztowym nr 1 przy ul. 
Podwale w Krośnie.

 
SZYBKI PROCES

Śledztwo w tej sprawie 
prowadziła Prokuratura 
Rejonowa w Krośnie, która 
skierowała przeciwko Mar-
kowi A. akt oskarżenia i 
skierowała go do sądu. Pro-
ces 59-letniego mężczyzny 
rozpoczął się w poniedzia-
łek, 19 października i w 
tym samym dniu zakończył 
się wydaniem wyroku.

Z NOŻEM W RĘKU 
NA POCZCIE

– Marek A. usiłował doko-
nać rozboju na kasjerce urzę-
du pocztowego. Trzymając w 
prawej ręce nóż, o długości 
ostrza 9,5 cm skierowany 
w jej kierunku, zażądał wy-
dania wszystkich pieniędzy, 
czyli nie mniej niż 3 tysięcy 
złotych – stwierdził proku-
rator Paweł Marcinkowski 
z Prokuratury Rejonowej 
w Krośnie, odczytując akt 
oskarżenia.

Do dokonania rozboju 
jednak nie doszło, gdyż 
kasjerka odeszła od okien-
ka kasowego, a mężczyzna 
został po chwili obezwład-
niony przez ochronę. 

CHCIAŁ ZDOBYĆ 
PIENIĄDZE

Oskarżony przyznał się 
do popełnienia zarzucane-
go mu czynu. Odmówił jed-
nak składania wyjaśnień, 
zgodził się natomiast odpo-
wiadać na pytania zarówno 
sądu, jak i prokuratora oraz 
swojej obrończyni, adwo-
kat Katarzyny Pietruszki. 

Wcześniejsze, bardzo 
krótkie, wyjaśnienia Marka 
A., odczytał sędzia Artur 
Lipiński.

– Usiłowałem dokonać 
rozboju przy użyciu noża na 
osobie kasjerki w urzędzie 
pocztowym przy ul. Podwale 
w Krośnie. Dokonałem tego 
napadu sam, w celu zdoby-

KROSNO

SPRAWCA NAPADU 
USŁYSZAŁ WYROK
59-letni mężczyzna miał zamiar zaatakować nożem pracow-
nicę poczty przy ul. Podwale w Krośnie i zabrać pieniądze. 
Na szczęście mu się nie udało. Proces Marka A. przebiegł bar-
dzo szybko i zapadł już wyrok skazujący.

cia pieniędzy, nikt mnie do 
tego nie namawiał – wyjaś-
niał wcześniej oskarżony.

PIENIĘDZY 
POTRZEBOWAŁ 

NA ŻYCIE
Dodał też, że jest oso-

bą chorą i tylko to ma na 
usprawiedliwienie swojego 
czynu, którego nie udało 
mu się dokonać. Stwierdził 
też, że pieniędzy potrzebo-
wał na życie. 

W sądzie, odpowiadając 
na pytania, potwierdził, że 
miał rentę, ale musiał z niej 
opłacić raty zaciągniętych 
kredytów.

– Potrzebowałem pienię-
dzy, żeby stanąć na nogi. 
Wcześniej przeszedłem dwa 
ciężkie wypadki w 2017 r., 
jeden w Czarnorzekach, a 
drugi w Krośnie-Suchodole 
– stwierdził oskarżony.

Dodał też, że pieniądze z 
napadu były mu potrzebne 
na wynajęcie mieszkania, 
na utrzymanie samochodu.

– Był on mi potrzebny 
do pracy, którą już sobie 
załatwiłem – powiedział 
Marek A.

30 TYSIĘCY 
W CIĄGU MIESIĄCA

59-latek przyznał, że w 

lutym br. wziął kredyty i 
w okresie około jednego 
miesiąca wydał około 30 
tysięcy złotych. Około 2,5 
tysiąca przeznaczył na 
zakup samochodu, kupił 
też sprzęt komputerowy z 
drukarką. Część pieniędzy 
przeznaczył też na odzież i 
wynajęcie mieszkania.

– A co zrobił pan z resztą 
pieniędzy? – dopytywał się 
sędzia Artur Lipiński.

– Dużo pieniędzy koszto-
wały mnie też papierosy, na 
które wydawałem nawet 1 
tysiąc złotych oraz alkohol 
– odpowiedział oskarżony.

DOBROWOLNIE 
PODDAŁ SIĘ KARZE 

I PRZEPROSIŁ
Po odpowiedzi oskarżo-

nego na pytania, adwokat 
Katarzyna Pietruszka wy-
stąpiła w jego imieniu z 
wnioskiem o dobrowolne 
poddanie się karze przez 
Marka A. bez przeprowa-
dzania postępowania do-
wodowego. Oskarżony, 
który wcześniej nie był ka-
rany, zaproponował 4 lata 
bezwzględnego pozbawie-
nia wolności. Wniosek ten 
zaaprobował prokurator. 
Nie sprzeciwili się temu 
również kasjerka, na której 

usiłował dokonać rozboju 
oraz przedstawiciel Urzędu 
Pocztowego nr 1 w Krośnie. 
Marek A. przeprosił będącą 
na sali sądowej pracownicę 
poczty za to, co zrobił.

– Chciałem bardzo prze-
prosić panią i urząd pocz-
towy za swoje zachowanie. 
Znałem panią z widzenia, 
gdyż wcześniej przychodzi-
łem płacić na poczcie ra-
chunki i pani mnie obsługi-
wała – stwierdził.

NAGRANE CAŁE 
PRZESTĘPSTWO

Sąd przychylił się do tego 
wniosku i skazał Marka A. 
na 4 lata pozbawienia wol-
ności. W ustnym uzasad-
nieniu sędzia Artur Lipiński 
podkreślił, że rzadko kiedy 
zdarza się, żeby przestęp-
stwo od samego początku 
do końca było nagrane. 

– Oskarżony wyciąg-
nął nóż i skierował słowa 
do kasjerki przy okienku 
pocztowym: „pieniądze”, 
„wszystkie pieniądze”. To 
nic innego, jak przestępstwo 
rozboju – powiedział sędzia 
Artur Lipiński.

NAPAD Z PEŁNYM 
ROZMYSŁEM

Biegli, którzy badali 
oskarżonego, nie stwier-
dzili u niego choroby, którą 
się zasłaniał. – Marek A. po 
prostu potrzebował pienię-
dzy, wpadł na pomysł tego 
napadu i dokonał go z peł-
nym rozmysłem. Odczekał, 
aż nikogo nie będzie przy 
okienku i wtedy dopiero 
podszedł – stwierdził sę-
dzia Lipiński.

BEZTROSKIE ŻYCIE
Sąd zwrócił też uwagę na 

sposób życia Marka A. Na-
zwał je beztroskim. Wydać 
w ciągu miesiąca około 30 
tysięcy złotych to jest na-
prawdę bardzo dużo, mimo 
dokonanych zakupów sa-
mochodu, komputera czy 
ubrań.

CZAS NA 
PRZEMYŚLENIE

– Mam nadzieję, że oskar-
żony swoje postępowanie 
przemyśli. Nie tylko prze-
stępcze, ale i życiowe – dodał 
sędzia Artur Lipiński.

Marek A. jest cały czas 
tymczasowo aresztowany. 
W dniu rozprawy areszt ten 
został przedłużony.

ANDRZEJ JÓZEFCZYK

Sprawca napadu po zatrzymaniu przez policję trafił pod opie-
kę załogi karetki pogotowia
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Sąd Okręgowy w Krośnie skazał Marka A. na 4 lata pozbawie-
nia wolności
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W tych punktach 
możesz odebrać 
naszą gazetę
Krosno
VIVO! Krosno Bieszczadzka 29
Delikatesy Centrum Popiełuszki 76A
Delikatesy Centrum Zręcińska 12
Delikatesy Centrum Zręcińska 4b
GS Krosno – Pawilon nr 9 Wyspiańskiego 38
GS Krosno – Pawilon nr 10 Moniuszki 109
Nasz Sklep Stapińskiego 28
Nasz Sklep Magurów 1A
Sklep S-7 Mickiewicza 29
Sklep S-2 Wojska Polskiego 41
Sklep S-4 Lelewela 19
Sklep S-5 Magurów 4
Sklep S-6 Kisielewskiego 4
Sklep S-8 Pużaka 49
Sklep S-10 Wieniawskiego 4

Gmina Chorkówka
Kopytowa – Delikatesy Centrum, Kopytowa 334
Świerzowa Polska – Delikatesy Centrum, ul. Szkolna 43
Zręcin – Delikatesy Centrum, ul. Łukasiewicza 18b

Gmina Dukla
Cergowa – Delikatesy Centrum, Cergowa 159E

Gmina Iwonicz-Zdrój
Iwonicz – Groszek, ul. Floriańska 149
Lubatówka – Delikatesy Centrum, Lubatówka 113A

Gmina Jedlicze
Potok – Delikatesy Centrum, Potok 452 A
Jedlicze – Delikatesy Centrum, Brzozowa 2
Jedlicze – Delikatesy Centrum, Trzecieskiego 10
Jedlicze – Delikatesy ALTA – Passa, ul. Rejtana 35
Jedlicze – Delikatesy Centrum, Manierskiego 11
Żarnowiec – Groszek, Żarnowiec 109

Gmina Korczyna
Iskrzynia – Delikatesy Centrum, Podkarpacka 99 A
Iskrzynia – Euro Sklep, ul. Ogrodowa 2
Korczyna – PLUS BIS, Spółdzielcza 1
Sporne – Groszek, Sporne 17

Gmina Miejsce Piastowe
Delikatesy Hitopl Miejsce Piastowe, Krośnieńska 3

Gmina Rymanów
Klimkówka – Groszek, ul. Osiedlowa 1
Rymanów – Delikatesy ALTA – Passa, ul. Bieleckiego 17 a

Gmina Wojaszówka
Bratkówka – Groszek, Bratkówka b/n
GS Krosno – Pawilon nr 3 Łęki Strzyżowskie
GS Krosno – Pawilon nr 6 Ustrobna
GS Krosno – Pawilon nr 7 Bajdy
GS Krosno –  Pawilon nr 11 Przybówka
Łęki Strzyżowskie – Lewiatan, Łęki Strzyżowskie 20a
Odrzykoń – ABC, Krośnieńska 3
Odrzykoń – Delikatesy Centrum, K. Wielkiego 7b
Ustrobna – Lewiatan, Ustrobna 4

REGION

Uwaga na fałszywe 
wiadomości SMS
Oszuści, podszywając się pod „Sanepid”, 
wysyłają SMS-y z informacją o pozytyw-
nym wyniku badania na COVID-19.
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KS. KAN. WŁADYSŁAW STANEK
15 paź-

d z i e r n i k a 
w wieku 88 
lat zmarł ks. 
kan. Włady-
sław Stanek, 
emerytowa-

ny proboszcz parafi i pw. św. 
Maksymiliana Kolbe w Kopy-
towej. Urodził się w 1932 r,. 
w Pstrągowej. Pracował jako 
wikariusz w parafi ach: Dę-
bowiec (1958-1961), Grębów 
(1961-1962), Błażowa (1962-
1964), Bircza (1964-1965) i 
Sanok fara (1965-1966). Był 
rektorem kościoła w Dąbrów-
kach (1966-1976) oraz pro-
boszczem w parafi ach Handz-
lówka (1976-1984) i Kopy-
towa (1984-2002). Od 2002 
roku przebywał jako emeryt 
w Kopytowej.

TADEUSZ SZYDŁO
18 sierpnia 

zmarł Tade-
usz Szydło. 
Miał 74 lata. 
W latach 50. 
u b i e g ł e g o 
stulecia był 

żużlowcem Karpat Krosno. Na 
przełomie lat 80. i 90. poma-
gał w reaktywacji krośnień-
skiego żużla. Był klubowym 
działaczem, a następnie tre-
nerem KKŻ-u i ŻKS-u Krosno. 
W ostatnich latach zmagał się 
z ciężką chorobą. 

STANISŁAW OLBRYCHT
19 mar-

ca w wieku 
74 lat zmarł 
S t a n i s ł a w 
Olbrycht. W 
latach 1988-
1998 był 

Sekretarzem Miasta Krosna, 
od 2000 do 2005 r. Miejskim 
Rzecznikiem Konsumentów 
w Krośnie. Był też prezesem 
Polskiego Towarzystwa Walki 
z Kalectwem Oddziału Tere-
nowego w Krośnie.

MIECZYSŁAW BOCZAR
W wieku 

82 lat zmarł 
M i e c z y s ław 
Boczar. Peł-
nił funkcję 
d y r e k t o r a 
krośnieńskiej 

„Naftówki” w latach 1983- 
1990. Szkoła nosiła wówczas 
nazwę Zespół Szkół Zawodo-
wych Polskiego Górnictwa 
Naftowego i Gazownictwa. 
Mieczysław Boczar w latach 
1981-1983 pełnił funkcję wi-
cedyrektora szkoły.

KS. INFUŁAT JULIAN PUDŁO
27 marca, 

w wieku 94 
lat zmarł ks. 
infułat Ju-
lian Pudło. 
Urodził się w 
Korczynie w 

1926 r. W 1939 r. zdał egzamin 
do Państwowego Gimnazjum i 
Liceum im. Mikołaja Koperni-
ka w Krośnie. Egzamin dojrza-
łości zdał w 1948 r. Od 1953 r. 
pełnił posługę duszpasterską 
w Brzozowie. Najpierw jako 
wikariusz i katecheta, a w 
latach 1967-2001 proboszcz 
parafi i pw. Przemienienia 
Pańskiego w Brzozowie.

Urząd Miasta Krosna
ul. Lwowska 28a, 

38-400 Krosno
tel.: 13 43 675 43

e-mail: 
um@um.krosno.pl

www.krosno.pl

Starostwo Powiatowe 
w Krośnie

ul. Bieszczadzka 1, 
38-400 Krosno

tel.: 13 43 75 700
e-mail: starostwo@

powiat.krosno.pl
www.powiat.krosno.pl

Urząd Gminy Chorkówka
Chorkówka 175, 

38-458 Chorkówka 
tel.: 13 438 69 30
e-mail: urzad@
chorkowka.pl

www.chorkowka.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 

38-450 Dukla
tel.: 13 43 291 00 

e-mail: gmina@dukla.pl
www.dukla.pl

Urząd Gminy 
w Iwoniczu-Zdroju

Al. Słoneczna 28, 
38-440 Iwonicz-Zdrój

tel.: 13 43 502 12
e -mail: sekretariat@

iwonicz-zdroj.pl
www.iwonicz-zdroj.pl

Urząd Gminy Jaśliska
Jaśliska 171, 

38-485 Jaśliska
tel.: 13 43 105 81

e-mail: ug@jasliska.info
www.jasliska.info

Urząd Gminy Jedlicze
ul. Rynek 6, 

38-460 Jedlicze
tel.: 13 44 84710

e -mail: ug@jedlicze.pl
www.jedlicze.pl

Urząd Gminy Korczyna 
ul. Rynek 18A, 

38-420 Korczyna
tel.: 13 43 540 80
e -mail: gmina@

korczyna.pl
www.korczyna.pl

Urząd Gminy 
Krościenko Wyżne

ul. Południowa 9, 
38-422 Krościenko Wyżne

tel.: 13 431 51 90
e -mail: urzad@

kroscienkowyzne.pl
www.kroscienkowyzne.pl

Urząd Gminy 
Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14, 
38-430 Miejsce 

tel.: 13 43 530 12
e -mail: gmina@

miejscepiastowe.pl
www.miejscepiastowe.pl

Urząd Gminy Rymanów
ul. Mitkowskiego 14a, 

38-480 Rymanów
tel.: 13 43 550 06

e -mail: gmina
@rymanow.pl

www.rymanow.pl

Urząd Gminy 
Wojaszówka

Wojaszówka 115, 
38-471Wojaszówka 

tel.: 13 43 850 16
e -mail: urzad@
wojaszowka.pl

www.wojaszowka.pl 

Przy Urzędzie Gmi-
ny w Miejscu Pia-
stowym ogłoszony 
został przetarg na 

opracowanie studium tech-
niczno-ekonomiczno-śro-
dowiskowego z elementami 
koncepcji programowej wraz 
z materiałami do uzyskania 
decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla za-
dania: „Budowa obwodnicy 
Miejsca Piastowego w ciągu 
drogi krajowej nr 28”.

NA LIŚCIE 100 
OBWODNIC

Uczestniczący w spotka-
niu Rafał Weber, sekretarz 
stanu w Ministerstwie In-
frastruktury przypomniał, 
że decyzja o budowie ob-
wodnicy Miejsca Piastowego 
zapadła w lutym br. Została 
ona wówczas włączona do 
programu budowy 100 ob-
wodnic w kraju stworzone-
go przez premiera Mateusza 
Morawieckiego.

– Wiem, że mieszkańcy 
Miejsca Piastowego długo cze-
kali na taką pozytywną infor-
mację. Wiem, jak duże natę-
żenie ruchu generuje krajowa 
28 w tym miejscu, na skrzyżo-
waniu z drogą krajową nr 19. 
Po gruntownych analizach i 
po szerszym spojrzeniu na tę 
inwestycję, podjęliśmy decyzję 
o wydłużeniu tej obwodnicy 
– powiedział Rafał Weber.

OD MIEJSCA 
PIASTOWEGO 
DO ZARSZYNA

Nowy ciąg drogowy, który 
zastąpi obecną drogę krajo-

MIEJSCE PIASTOWE

Kiedy pojedziemy nową 
obwodnicą?
W 2025 r. ma się rozpocząć budowa obwodnicy Miejsca Piastowego. Jaki 
będzie jej przebieg?

wą nr 28 obejmie także ob-
wodnice Iwonicza, Rymano-
wa, Beska i Zarszyna. – Cały 
odcinek będzie liczył 22 kilo-
metry. Obwodnica będzie się 
rozpoczynać między Kros-
nem a Miejscem Piastowym, 
a zakończy się za Zarszynem. 
Według wstępnych kalkulacji 
budowa ma kosztować około 
670 mln złotych – wyjaśnił 
Mariusz Błyskal, zastępca 
dyrektora rzeszowskiego 
oddziału GDDKiA w Rze-
szowie.

SZYBCIEJ 
W BIESZCZADY

Odcinek ten nie tylko 
usprawni komunikację w tej 
części województwa podkar-
packiego, ale będzie też ele-
mentem prorozwojowym.

– Mamy nadzieję, że szybkie 
połączenia drogowe czy kole-
jowe przyczynią się do jeszcze 
większego zainteresowania 
Bieszczadami mieszkańców 
naszego kraju – dodał sekre-
tarz stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury.

KIEDY RUSZĄ PRACE?
Rafał Weber zaznaczył, 

że obecnie strategicznym 
celem jest budowa drogi 
ekspresowej Via Carpatia. 
Jeszcze w tym roku mają zo-
stać ogłoszone dwa kolejne 
przetargi na odcinki między 
Rzeszowem a Barwinkiem, 
a na początku przyszłego 
roku na kolejne trzy odcinki.

– Jest to największe drogo-
we przedsięwzięcie w Polsce 
wschodniej. Cała trasa Via 
Carpatia ma być gotowa w 

2026 r. – stwierdził Rafał 
Weber.

Prace budowlane przy 
obwodnicy Miejsca Piasto-
wego mają się rozpocząć w 
2025 r. Do tego czasu ma 
zostać przygotowana cała 
niezbędna dokumentacja.

ARTERIA ŻYCIA 
I ROZWOJU

– Jeszcze kilka lat temu, 
jako radna Sejmiku Woje-
wództwa Podkarpackiego, 
słysząc o obwodnicy Miejsca 
Piastowego, czy drodze Via 
Carpatia traktowałam to 
jako marzenia. Dzisiaj z tych 
marzeń wchodzimy w sferę 
realizacji i realnego działania 
w terenie. Planowana obwod-
nica jest arterią życia i arterią 

rozwoju gospodarczego dla 
gminy Miejsce Piastowe i dla 
gmin ościennych. W końcu 
doczekamy się, że nasze słyn-
ne rondo zostanie odkorko-
wane. I liczę, że stanie się to 
w niedługim czasie – powie-
działa Dorota Chilik, wójt 
gminy Miejsce Piastowe.

W ogłoszeniu przetargu 
przy gminie Miejsce Piasto-
we uczestniczyli również po-
słowie Piotr Babinetz i Adam 
Śnieżek oraz wicemarszałek 
województwa podkarpa-
ckiego Piotr Pilch. Goście 
otrzymali od wójt Doroty 
Chilik czekolady w formie 
symbolicznego klucza ot-
warcia inwestycji.

Andrzej Józefczyk

Oficjalne ogłoszenie przetargu na prace związane z budową 
obwodnicy Miejsca Piastowego
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Zobacz więcej zdjęć – wejdź na 
stronę www.terazkrosno.pl/002 lub 
z skorzystaj z zamieszczonego obok 
kodu QR.

Tym razem pod uwagę brano całość wydatków ma-
jątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech 
lat (w tym przypadku 2017-2019). – W ten sposób 

chcemy uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika bę-
dącego podstawą rankingu. Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza 
z mniejszych jednostkach, cechują się znaczną cyklicznością. 
W poszczególnych latach mogą być bardzo wysokie, co wiąże 
się z realizacją ważnej inwestycji, by potem okresowo spadać 
do znacznie niższego poziomu. Poza wydatkami zapisanymi 
w budżecie staramy się uwzględniać także wydatki ponoszo-
ne ze środków własnych przez spółki komunalne – napisali 
Paweł Swianiewicz, profesor ekonomii, kierownik Katedry 
Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografi i i Stu-
diów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ju-
lita Łukomska, adiunkt  w tej samej katedrze w informacji 
na temat inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w 
latach 2017-2019. 

Tradycyjnie już bardzo dobry wynik odnotowało Kros-
no. Wśród miast na prawach powiatu uplasowało się na 2. 
miejscu w kraju z kwotą 2397,2 zł średnich wydatków inwe-
stycyjnych per capita w latach 2017-2019 na jednego miesz-
kańca. Sklasyfi kowanych zostało 48 miast na prawach po-

Wyniki gmin z powiatu krośnieńskiego
Kategoria „inne miasta” (sklasyfi kowano 606 miast):
107. Rymanów – 1245,64 zł 
(2016-2018 – 198; 2015-2017 – 171)
329. Jedlicze – 736,29 zł 
(2016-2018 – 265; 2015-2017 – 261)
371. Iwonicz-Zdrój – 667,30 zł 
(2016-2018 – 357; 2015-2017 – 350)
454. Dukla – 544,09 zł 
(2016-2018 – 405; 2015-2017 – 346).

Kategoria „gminy wiejskie” (sklasyfi kowano 1537 gmin):
160. Wojaszówka – 1411,14 zł 
(2016-2018 – 179; 2015-2017 – 426)
276. Chorkówka – 1218,35 zł  
(2016-2018 – 667; 2015-2017 – 722)
491. Jaśliska – 993,08 zł 
(2016-2018 – 494; 2015-2017 – 148)
716. Miejsce Piastowe – 827,79 zł 
(2016-2018 – 1160; 2015-2017 – 974)
851. Korczyna – 737,21 zł 
(2016-2018 – 688; 2015-2017 – 432) 
1163. Krościenko Wyżne – 549,21 zł 
(2016-2018 – 999; 2015-2017 – 905).

POWIAT KROŚNIEŃSKI

Które gminy inwestowały 
najwięcej, a które najmniej?
Ukazał się najnowszy ranking Pisma Samorządu 
Terytorialnego „Wspólnota” dotyczący wydatków 
inwestycyjnych samorządów w latach 2017-2019.

wiatu w kraju, a zwyciężyło Świnoujście. Wcześniej, za lata 
2016-2018 Krosno uplasowało się na piątej pozycji, a za lata  
2015-2017 na drugiej.

Powiat krośnieński na 314 powiatów w Polsce sklasyfi ko-
wany został na 179. miejscu – 179,51 zł (2016-2018 – 91. 
miejsce; 2015-2017 – 71. miejsce).

/AJ/

WAŻNE DANE
TELEADRESOWE Odeszli

1.11.2019
- 28.10.2020
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O potrzebie utworze-
nia gminy Krościen-
ko Wyżne zaczęto 
głośno mówić na 

początku lat 90. ubiegłego stu-
lecia, po przemianach ustrojo-
wych w naszym kraju.

AMBICJE KROŚCIENKA 
WYŻNEGO

Nie wzięto wówczas pod 
uwagę ambicji mieszkańców 
Krościenka Wyżnego i miej-
scowość nadal pozostawiono 
w gminie Korczyna.

W 1993 r. Rada Sołecka z 
sołtysem Tomaszem Fejklem 
i przewodniczącym Rady 
Gminy Korczyna Zenonem 
Lenartem wyszła z inicjatywą 
utworzenia gminy Krościenko 
Wyżne. Wniosek zyskał popar-
cie całej rady Gminy Korczyna 
oraz ówczesnego wójta Sta-
nisława Romana. Powołany 
został zespół koordynujący, 
w skład którego weszli: Ze-
non Lenart (przewodniczący) 
oraz Tomasz Fejkiel, Adam 
Findysz, Adam Buczyński, a 
także Jan Omachel z Pustyn. 
Na początku zakładano, że 
nowa gmina obejmie swym 
zasięgiem także Iskrzynię, 
Zalesie i Kolonię Haczów. Jed-
nak Rada Ministrów zdecydo-
wała inaczej.

NOWA GMINA 
I PIERWSZE WŁADZE
Z dniem 1 stycznia 1995 

roku powołana została do ży-
cia gmina Krościenko Wyżne 
z miejscowościami Krościen-
ko Wyżne, Pustyny i przysiół-
kiem Łążek wyłączonym z 
gminy Korczyna. 

Pierwsze wybory do Rady 
Gminy odbyły się 5 marca 

Wybudowany przez li-
tewską fi rmę EEner-
gija kocioł ma moc 7 

MWt, opalany jest wyłącznie 
paliwem odnawialnym, tj. 
zrębkami drzewnymi, i służy 
do produkcji ciepła dla po-
trzeb mieszkańców Krosna. 
Cała instalacja jest bardzo no-
woczesna i spełnia bardzo wy-
sokie wymogi oraz standardy 
ekologiczne.

Budowa nowego kotła bio-
masowego trwała ponad rok. 
Rozpoczęła się w ub. roku i 
zakończyła jesienią 2020 r. 
Inwestycję udało się zreali-
zować mimo trudności logi-
stycznych, w tym epidemii 
Covid-19, której efektem było 
zamknięcie granic w marcu 
br. i opóźnienie próbnego roz-
ruchu.

KROŚCIENKO WYŻNE

Gmina ma już 25 lat
Ponad ćwierć wieku temu mieszkańcy Krościenka Wyżnego i Pustyn zdecydowali 
się na odłączenie od gminy Korczyna. Chcieli sami decydować o tym, co się dzieje 
w ich miejscowościach.

1995 r. Wybrano 14 radnych z 
Krościenka Wyżnego i 4 z Pu-
styn. Na czele rady stanął Kazi-
mierz Zygarowicz. Pierwszym 
wójtem został Zenon Lenart. 
W 1998 r. Zenona Lenarta na 
stanowisku wójta zastąpił Jan 
Kuźnar, który tę funkcję spra-
wował do początku 2010 r. 
W latach 2010-2018 wójtem 
był Jan Omachel, a od roku 
2018 jest nim Mateusz Liput.

JEST ZA CO 
DZIĘKOWAĆ

Obchody 25-lecia gminy 
Krościenko Wyżne rozpoczęły 
się od mszy św. w kościele pa-
rafi alnym w Krościenku Wy-
żnym, którą koncelebrowali 
proboszcz parafi i Pustyny, ks. 
Tadeusz Osiński, oraz ks. Wie-
sław Kałamarz, proboszcz z 
Krościenka Wyżnego.

CIERPLIWI 
I WYROZUMIALI LUDZIE

Druga część uroczystości 
odbyła się w sali domu ludo-
wego w Krościenku Wyżnym. 
Wójt gminy Mateusz Liput 

podkreślił, że gmina Krościen-
ko Wyżne to przede wszyst-
kim mieszkańcy tworzący 
wspólnotę.

– Dobrzy i pracowici ludzie, 
na których zawsze można liczyć, 
cierpliwi wyrozumiali obywate-
le. W tym momencie chciałbym 
przywołać słowa Jana Pawła II, 
który stwierdził, że „siła pań-
stwa i jego rozwój zależą w du-
żej mierze od mądrej i sprawnej 
pracy samorządowców, tak, 
aby dla wszystkich w domu oj-
czystym starczyło chleba i żeby 
nikt nie czuł się zapomniany”. 
Dziękuje z serca osobom, które 
przez ostatnie 25 lat i wcześniej 
pracowały na rzecz lokalnej 
społeczności – powiedział wójt 
Mateusz Liput.

15-KROTNY PRZYROST
Historię powstania gmi-

ny oraz jej działalność po 
dzień dzisiejszy przedstawił 
zastępca wójta Jan Omachel. 
Gminę obecnie zamieszkuje 
5625 osób, z czego 4487 w 
Krościenku Wyżnym i 1138 
osób w Pustynach. 

– W pierwszym roku dzia-
łalności budżet gminy wynosił 
po stronie dochodów 1,57 mln 
zł. Dla porównania budżet w 
2019 r. to dochody w kwocie 
23,42 mln zł. W ciągu 25 lat 
nastąpił prawie piętnastokrot-
ny przyrost środków budże-
towych. Dzisiaj przed naszą 
gminą stoją nowe wyzwania i 
nowe zadania do wykonania. 
Wierzę, że zapał i entuzjazm, 
który towarzyszył nam do 
tej pory nie osłabnie i kolejne 
lata będą latami wspólnego 
konsekwentnego działania 
– powiedział Jan Omachel. 

MEDALE I ODZNACZENIA
Obchody jubileuszowe 

były też okazją do wręczenia 
odznaczeń państwowych. 
Brązowym Krzyżem Zasługi 
uhonorowany został wójt Ma-

teusz Liput. Medal złoty „Za 
długoletnią służbę” otrzyma-
li: Mariusz Gałuszka, Witold 
Frydrych i Halina Frydrych, 
a medal srebrny: Maria Oma-
chel-Szul i Justyna Kiszka.

Wójt Mateusz Liput i 
przewodniczący Rady Gminy 
Krościenko Wyżne Krzysztof 
Podkul uhonorowali medala-
mi 25-lecia Gminy Krościen-
ko Wyżne 25 osób, instytucji, 
stowarzyszeń. W gronie tym 
znaleźli się: Kazimierz Zyga-
rowicz, Antoni Dębiec, Paweł 
Lorens, Zenon Lenart, Jan 
Kuźnar, Jan Omachel, Adam 
Findysz, Adam Buczyński, Da-
riusz Sobieraj, Zdzisław Oma-
chel, Lucyna Liput, Marek 
Aftanas, Sołectwo Krościenko 
Wyżne (sołtys Bolesław Pud-
łowski), Sołectwo Pustyny 
(sołtys Stanisław Ziomek), 
parafi a Krościenko Wyżne 
(ks. Wiesław Kałamarz), pa-
rafi a Pustyny (ks. Tadeusz 
Osiński), Stowarzyszenie Kul-
turalne „Dębina” (Stanisław 
Wierdak), OSP Krościenko 
Wyżne (Andrzej Glazar), 
OSP Pustyny (Robert Zyga-
rowicz), KGW Krościenko 
Wyżne (Maria Nowak), KGW 
Pustyny (Małgorzata By-
strańska), Gminna Orkiestra 
Dęta w Krościenku Wyżnym 
(Maciej Filar), kapela ludowa 
„Krościeniacy” (Marek Filar), 
Klub Seniora w Krościenku 
Wyżnym (Elżbieta Dryka), 
LKS Wisłok Krościenko Wy-
żne (Rafał Przymusiński), 
Orzeł Pustyny (Krystian Krzy-
żanowski). Nie wszyscy uho-
norowani odebrali medale 
podczas uroczystości.

Podczas spotkania kon-
certowała kapela ludowa 
„Krościeniacy”, a z recitalem 
wystąpiła Monika Glazar z 
Krościenka Wyżnego, stu-
dentka Akademii Muzycznej 
w Krakowie. 

Andrzej Józefczyk

KROSNO

Nowy kocioł na biomasę 
w elektrociepłowni „Łężańska”
Krośnieński Holding Komunalny wybudował nową in-
stalację biomasową w Oddziale Energetyki Cieplnej przy 
ul. Sikorskiego. Jest to druga tego typu instalacja w elek-
trociepłowni „Łężańska”, która z paliw odnawialnych 
produkuje ekologiczne ciepło dla mieszkańców Krosna. 
Symboliczne otwarcie odbyło się 21 października.

Uruchomienie nowej insta-
lacji poprzedziły liczne testy, 
dzięki którym jest ona w pełni 
gotowa do pracy w nowym se-
zonie grzewczym. Najbardziej 
spektakularnym elementem 
całej inwestycji był montaż sa-
mego kotła, który przy pomo-
cy specjalistycznego dźwigu 
został ustawiony w istniejącej 
dotychczas hali kotłów przez 
zrobiony na wymiar otwór w 
dachu.

Według wyliczeń nowy 
kocioł biomasowy będzie 
produkował blisko 90 tys. 
GJ ciepła w ciągu roku. Spo-
woduje to, że stosowany do-
tychczas w Elektrociepłowni 
miał węglowy będzie już tylko 
paliwem wspomagającym sy-
stem ciepłowniczy w okresach 
szczytowych. Zakłada się, że 

po włączeniu nowego kotła 
biomasowego do systemu 
ciepłowniczego zużycie miału 
węglowego zmniejszy się z 7 
tys. ton do 1-3 tys. ton rocznie 
w zależności od panujących 
temperatur w sezonie grzew-
czym.

Zrealizowana przez Kroś-
nieński Holding Komunalny 
inwestycja przyczyni się znacz-
nie do ograniczenia do mini-
mum emisji zanieczyszczeń i 
zastąpienia miału węglowego 
ekologiczną biomasą.

– Pomagamy też w zago-
spodarowaniu pozostałości 
po przycinkach czy wycinkach 
w ogrodach. Gałęzie można 
przywieźć do nas. Zostaną one 
przetworzone na paliwo i spa-
lone w naszej elektrociepłowni. 
Dzisiaj to darmowe paliwo to 
jest już blisko 20 procent pali-
wa spalanego ogółem w elek-
trociepłowni – stwierdził pre-

zes holdingu Janusz Fic.
Kierunek podejmowanych 

przez spółkę działań stawia ją 
w gronie najlepszych przed-
siębiorstw energetyki ciep-
lnej w kraju.

– Fakt, że ponad 90% cie-
pła w naszej elektrociepłowni 
produkowana będzie z paliwa 
odnawialnego, w tym ponad 
50% w układzie kogenera-
cyjnym, stawia nas pod tym 
względem w absolutnej czo-
łówce przedsiębiorstw ciepłow-
niczych w kraju. Dodać przy 
tym trzeba, że również ceny 
płacone za ciepło w naszej elek-
trociepłowni należą do najniż-
szych w regionie, a to oznacza, 
że przyjęte przez nas kierunki 
inwestowania okazały się słusz-
ne – powiedział Janusz Fic.

Wykonawcą inwestycji i 
montażu nowego kotła była 
litewska fi rma EEnergija.

– Jesteśmy pod wrażeniem 

inwestycji, jakie prowadzi 
Krośnieński Holding Komunal-
ny. Wszystkie są przemyślane i 
konsekwentnie realizowane. 
Nie wszystkie przedsiębior-
stwa działają tak planowo jak 
to w Krośnie – stwierdził Piotr 
Pieczulis, prezes EEnergija.

Koszt budowy drugiego 
kotła biomasowego w Od-
dziale Energetyki Cieplnej — 
Elektrociepłowni „Łężańska” 
to 11 605 220,00 zł (brut-
to), z czego pozyskane przez 
spółkę dofi nansowanie z UE 
wynosi 3 321 600,00 zł.

Prezydent Krosna Piotr 
Przytocki podkreślił, że ma 
nadzieję, iż kolejne inwesty-
cje, które są zaawansowa-
ne w mieście i prowadzone 
przez Krośnieński Holding 
Komunalny, zostaną również 
sprawnie sfi nalizowane.

– Zmierzamy ku wielkim 
inwestycjom, ale i wielkim 
oszczędnościom na energii, 
dzięki czemu mieszkańcy będą 
w mniejszym stopniu obciąża-
ni skutkami, które wynikają 
z różnych sytuacji. Elektrocie-
płownia jest niedaleko osiedla 
mieszkaniowego, a mamy w 
planach dalszą rozbudowę w 
kierunku wschodnim, w obsza-
ry związane z ulicą Sikorskiego 
– powiedział prezydent Piotr 
Przytocki.

/AJ/

Wójt Mateusz Liput uhonorowany Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Mariusz Gałuszka, Witold 
Frydrych, Halina Frydrych, Maria Omachel-Szul i Justyna Kiszka, którzy otrzymali medale „Za dłu-
goletnią służbę”. Pierwszy z lewej dyrektor Generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 
Marcin Zaborniak
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nę www.terazkrosno.pl/001 lub z sko-
rzystaj z zamieszczonego obok kodu 
QR.

Oficjalne otwarcie nowego kotła na biomasę
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S. EMMA GLICA
24 grudnia 

w wieku 82 
lat, w pięć-
dziesiątym 
s i ó d m y m 
roku profesji 
z a k o n n e j , 

zmarła s. Emma Glica, siostra 
Zgromadzenia Sióstr Misjo-
narek św. Piotra Klawera. Była 
wieloletnią zakrystianką kroś-
nieńskiej fary.

BRONISŁAW NIŻNIK
8 listopada 

zmarł Broni-
sław Niżnik. 
Urodził się 
w 1944 r. w 
Krośnie. Całą 
swoją ponad 

16-letnią karierę piłkarską spę-
dził w Karpatach Krosno, roz-
grywając w ich barwach po-
nad 500 spotkań. Później był 
trenerem m.in. Karpat Krosno, 
z którymi zdobył awans do II 
ligi w sezonie 1986/88, Czar-
nych Jasło, Błękitnych Jasieni-
ca Rosielna, LKS Haczów, Pia-
sta Miejsce Piastowe, Wisłoka 
Krościenko Wyżne, Jasiołki 
Świerzowa Polska, Przełęczy 
Dukla i Krośnianki Krosno. 

KS. KAN. WIESŁAW SŁOTWIŃSKI
4 listopa-

da zmarł ks. 
kan. Wiesław 
Słotwiński, 
p r o b o s z c z 
parafi i w Kró-
liku Polskim, 

v-ce dziekan dekanatu ryma-
nowskiego. Urodził się 1961 r. 
w Dziewięcierzu. Święcenia 
kapłańskie przyjął w 1989 
r. Pracował między innymi 
jako wikariusz w Krośnie pw. 
św. Piotra i św. Jana z Dukli 
(1990-1995) i w Sanoku pw. 
Chrystusa Króla (1996-2001). 
W 2001 r. został mianowany 
proboszczem w Króliku Pol-
skim, gdzie pracował aż do 
śmierci. Ks. Słotwiński był mi-
łośnikiem astronomii, wice-
prezesem krośnieńskiego Od-
działu Polskiego Towarzystwa 
Miłośników Astronomii.

MARLENA MAKIEL-HĘDRZAK
31 grud-

nia zmarła 
dr hab. Mar-
lena Makiel-
H ę d r z a k . 
U r o d z o n a 
w Krośnie, 

od 1996 r. pracowała na Wy-
dziale Sztuki Uniwersytetu 
Rzeszowskiego na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego. 
Ukończyła PLSP im. Tadeu-
sza Brzozowskiego w Miej-
scu Piastowym. Studiowała w 
Instytucie Wychowania Arty-
stycznego UMCS w Lublinie. 
Zajmowała się również dzia-
łalnością artystyczną: rysun-
kiem, malarstwem i grafi ką. 
Swoje prace prezentowała 
na kilkunastu wystawach 
indywidualnych, brała też 
udział w wystawach zbioro-
wych w kraju i za granicą. W 
jej dorobku są opracowania 
grafi czne do wielu książek. 
Spod jej ręki wyszedł to-
mik poezji „Linia” (Kraków 
2000), jak również wiele 
tekstów o sztuce, publikowa-
nych w katalogach wystaw i 
pismach naukowych.

Odeszli
1.11.2019

- 28.10.2020



6 nr 1 (1) 29.10.2020 r.terazKrosno.pl Extra! N A  C Z A S I EN A  C Z A S I E

ZBIGNIEW JASKULSKI
24 czerw-

ca w wieku 
66 lat zmarł 
Zbigniew Ja-
skulski, Prze-
wodniczący 
Z a r z ą d u 

Dzielnicy Polanka w Krośnie. 
Działał też aktywnie w Od-
dziale Polskiego Towarzystwa 
Numizmatycznego w Krośnie. 
Był jego wiceprezesem. Pod-
czas obchodów XXXV-lecia 
reaktywowania ruchu numiz-
matycznego w Krośnie, które 
odbyły się 9 listopada 2019 r. 
uhonorowany został Dyplo-
mem Honorowym Polskiego 
Związku Numizmatycznego.

ANTONI TEŁEWIAK
22 lipca, po 

długiej i cięż-
kiej chorobie, 
zmarł Antoni 
Tełewiak, na-
uczyciel szkół 
muzycznych 

między innymi w Krośnie, Ry-
manowie i Jaśle. Znakomity 
muzyk, akompaniator. Anto-
ni Tełewiak był absolwentem 
Państwowej Szkoły Muzycznej 
w Krośnie w klasie fortepianu i 
akordeonu. Studiował w Aka-
demii Muzycznej w Krakowie 
oraz współpracował z teatrem 
„Stu” Krzysztofa Jasińskiego. 
Był cenionym i lubianym pe-
dagogiem, wychowawcą wie-
lu absolwentów szkół, w tym 
laureatów ogólnopolskich i 
międzynarodowych konkur-
sów.

TADEUSZ RYMARZ
W wieku 

71 lat zmarł 
Tadeusz Ry-
marz, były 
dyrektor Ze-
społu Szkół 
Muzycznych 

w Krośnie w latach 1983-1999. 
W czasie jego kadencji została 
powołana do życia Państwowa 
Podstawowa Szkoła Muzycz-
na, a później także Liceum 
Muzyczne. Był pomysłodawcą 
i współorganizatorem festi-
wali pod nazwą Krośnieńska 
Wiosna Muzyczna i Kroś-
nieńska Jesień Muzyczna. 
Wychował ogromną liczbę 
absolwentów, z których wielu 
do dziś jest zawodowymi mu-
zykami oraz propagatorami 
kultury muzycznej w swoich 
środowiskach. 

KS. KRZYSZTOF PASTUSZAK
20 kwietnia zmarł ks. 

prałat Krzysztof Pastuszak. 
Urodził się w 1936 r. w Ję-
druszkowcach koło Sanoka. 
Przez wiele lat pracował na 
misjach. Najpierw w Kame-
runie, a w 1983 r. rozpoczął 
działalność duszpasterską 

w Belgii.  
Do 1989 r. 
był probosz-
czem parafi i 
Loupoigne-
Loncee-Fon-

teny, później został probosz-
czem w Ohain i pracował w 
Instytucie Duszpasterstwa 
Emigracyjnego. Od 2015 
roku, już jako emeryt, służył 
pomocą duszpasterską w 
parafi i Świętego Marcina w 
Krościenku Wyżnym. 

Leśne ostępy kryją wie-
le grobów, o których, 
prócz leśników, nie-
wielu już dziś pamięta. 

One również stanowią część 
naszego dziedzictwa kultu-
rowego, będąc jednocześnie 
leśnymi śladami wiary.

KURHANY
Lasy karpackie były widow-

nią licznych wydarzeń histo-
rycznych, dlatego znajdujemy 
tu ogromną różnorodność 
„leśnych mogił”. Najstar-
sze ślady grobów pochodzą 
sprzed kilku tysięcy lat, kiedy 
przez karpackie przełęcze za-
częli podróżować ludzie, po-
sługujący się wymarłymi już 
językami: trackim, celtyckim 
czy nawet irańskim. Zakłada-
li na szlaku swych wędrówek 
osady handlowe, ubezpiecza-
ne przez obronne grodziska, 
takie jak: Wietrzno, Daliowa, 
Jaśliska, Mymoń czy Odrzy-
koń. Reprezentowali kulturę 
i religię ciałopalną, nakazują-
cą prochy zmarłych palić na 
stosie, zaś urnę z popiołami 
w trakcie całodziennej cere-
monii składać w kamienno-
ziemnym kurhanie. – Bardzo 
ciekawe cmentarzysko, liczące 
ponad 100 kurhanów ciało-
palnych pochodzących z IX-X 
wieku, odkryto w lesie Sokolec 
w Czarnorzekach w pobliżu 
rezerwatu „Prządki”. Te właś-
nie ostańce skalne, jako niesa-
mowite twory przyrody były 
niegdyś prawdopodobnie bó-
stwem, przedmiotem kultu, dla 
zamieszkującego tu plemienia. 
Kilkanaście kurhanów zostało 
przebadanych przez archeo-
logów, dając nową wiedzę na 
temat życia i zwyczajów ludu, 
wchodzącego prawdopodobnie 
w skład Państwa Wiślan – opo-
wiada dr Edward Marszałek, 
rzecznik prasowy Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Krośnie.

Niewielkie (do pół metra 
wysokości) kopczyki w środ-
ku lasu nie budzą niczyjego 
zainteresowania. Pewne jest 
natomiast, że pochowano tu 
szczątki ludzi, którzy przed 
powstaniem państwowości 
polskiej żyli na naszej ziemi, 
zostawiając swój ślad w zary-
sie grodziska, kurhanowych 
grobach oraz w ciałopalnym, 
kutym w kamieniu ołtarzu.

CHOLERYCZNE 
CMENTARZE

W przeszłości nasz kraj był 
często nawiedzany przez epi-
demie. W średniowieczu tzw. 
morowe powietrze powodo-
wało, że znikały z mapy całe 
wsie i miasta. Ludzi nękała 
dżuma, czarna ospa i tyfus. 
Wiek XIX był pod tym wzglę-
dem szczególnie uciążliwy. 
W roku 1831 w Karpatach 
szalała cholera, zbierając ok-
rutne żniwo. 

W obawie przed rozprze-
strzenianiem się epidemii 
Austriacy zabronili chowania 
ofi ar na cmentarzach wiej-
skich, wyznaczając miejsca 
pochówków na terenie lasów. 
Codziennie furmanki zwoziły 

tu po kilkanaście zwłok. Ci, 
którzy zajmowali się ich grze-
baniem, wkrótce sami byli 
chowani. Stąd w Beskidzie 
i na Pogórzu wiele miejsc w 
lesie nosi nazwę „Cholerne”, 
„Choleryczne”, „Meralina” 
czy „Zaraza”. W niektórych 
przetrwały skromne kamien-
ne pomniczki, w innych leś-
nicy odtworzyli zarys cmen-
tarza, utrwalając to miejsce 
jako kultowe. Z 1830 roku 
pochodzi skromny obelisk w 
lesie Bierska (leśnictwo Od-
rzykoń, Nadleśnictwo Dukla). 
W zbiorowej mogile leży tu 
ponoć kilkuset mieszkańców 
okolicznych wsi. Już w I po-
łowie XIX wieku ten leśny 
cmentarzyk znalazł się na 
rycinie Mateusza Bogusza 
Stęczyńskiego. Wówczas był 
tu jedynie krzyż drewniany. 
W późniejszym czasie miesz-
kańcy Odrzykonia ufundowa-
li skromny kamienny obelisk, 
na którym wyryto napis: „Pa-
miątka cholery 1830 r.”. Ogro-
dzony niedawno i zwieńczony 
krzyżem pomniczek stoi dziś 
w otoczeniu sześciu wieko-
wych daglezji stanowiących 
pomnik przyrody.

– Największe żniwo śmierć 
zebrała jednak w 1847 roku, 
gdy po pamiętnej rzezi gali-
cyjskiej nastąpił straszny głód 
– „brat” zarazy. Ofi ary epi-
demii, zgodnie z poleceniem 
władz cesarskich, chowano w 
lasach. Jak wspomina w kroni-
ce parafi alnej Krościenka Wy-
żnego (teren Nadleśnictwa Du-
kla) ks. Andrzej Nowina Ujejski 
w 1847 roku brakło desek na 
trumny. Zmarłych owijano w 
słomę, obwiązywano powró-
słami i wozem wywożono do 
wspólnej mogiły w tzw. Księżym 
Lesie. Wymierały całe rodziny; 
w ciągu roku pochowano tu 
ponad 300 osób. Dziś miejsce 
to znaczy piaskowcowy obelisk 
z pamiątkową tablicą i krzy-
żem pochodzącym z tamtych 
czasów. Wspomniany rok 1847 
nie był ostatnim rokiem wielkich 
epidemii. Powracały one do Ga-
licji jeszcze wielokrotnie, siejąc 
spustoszenie wśród ludzi. Jedy-
nym śladem tych tragedii są dziś 
śródleśne cmentarzyki z małymi 
kamiennymi obeliskami – opo-
wiada Edward Marszałek.

ŻOŁNIERSKIE MOGIŁY
W pierwszej wielkiej woj-

nie, podczas krwawej „bitwy 
gorlickiej”, zginęły dziesiąt-
ki tysięcy żołnierzy, co jest 

liczbą – jak na tamte czasy 
– olbrzymią. Dla uczczenia 
pamięci poległych wzniesiono 
wspaniałe cmentarze, mające 
przez następne lata przypomi-
nać o tragedii wielkiej wojny. 
Jednak nie wszyscy pole-
gli znaleźli na nich miejsce 
wiecznego spoczynku. Wielu 
zostało w lasach i tylko nie-
wielki kopczyk mogiły przez 
pewien czas znaczył miejsce 
człowieka na ziemi. 

Jeden z ciekawszych wo-
jennych cmentarzy znajdu-
je się na wschód od szczytu 
góry Kamień (857 m. n.p.m.), 
zwanej niegdyś Bieszczadem, 
niemal przy samym pasie gra-
nicznym. W latach 1914-1915 
toczyły się tu walki pomiędzy 
Rosjanami i Austriakami o 
główny grzbiet Karpat. Najbar-
dziej krwawe boje rozpoczęły 
się 21 listopada 1914 roku, 
gdy armia carska wyparła Au-
striaków z Jaślisk. Miasteczko 
zostało odbite 12 grudnia, ale 
już na św. Szczepana (26 XII) 
wrócili Rosjanie. Natarcie ro-
syjskie na Humenne poprowa-
dził gen. Ławr Korniłow. Cel 
wprawdzie osiągnął, lecz mu-
siał się później wycofać, pono-
sząc ogromne straty. Właśnie 
na grzbiecie Kamienia trwały 
najcięższe walki, w których w 
starciach na bagnety zginęły 
setki żołnierzy walczących 
armii. Jak zaznacza rzecznik 
RDLP w Krośnie, swoją ge-
hennę przeszedł tu Andrzej 
Puchalik, gajowy w dobrach 
Biskupiach w Jaśliskach, któ-
ry jako żołnierz armii austria-
ckiej jedną zimę przesiedział 
w okopach na górze Kamień, 
patrząc przez prawie pół roku 
na okupowaną rodzinną miej-
scowość. 

Jeszcze niedawno z tru-
dem można było wyróżnić 
na niewielkiej leśnej pola-
nie zarys zbiorowych mogił 

sprzed ponad 90 lat. Jesienią 
2003 roku turyści z jasielskiej 
grupy „GIN” wespół z leśnika-
mi z Nadleśnictwa Rymanów 
uporządkowali cmentarz, 
ogrodzili go i oznakowali spe-
cjalnym krzyżem. – Dziś wę-
drowcy znoszą tu zbierane na 
szlaku kamienie, budując w ten 
sposób swoisty kurhan dla bez-
imiennych bohaterów wojny. 
Napis na bramie cmentarza gło-
si: „Każda wojna jest ostatnia” a 
wiszący w pobliżu, wykonany z 
łuski armatniej dzwon, od czasu 
do czasu przypomina o wojen-
nej tragedii ludzi, dla których 
ta pierwsza wojna okazała się 
rzeczywiście ostatnią. Tylko 
na terenie lasów nadleśnictw: 
Dukla, Komańcza i Rymanów 
takich cmentarzy można doli-
czyć się kilkudziesięciu. Przez 
całe lata stały one zapomniane 
w leśnej głuszy. Dziś kilkanaście 
z nich odnowiono – opowiada 
Edward Marszałek.

Działacz turystyczny z 
Krosna, Ryszard Majka, 
odzyskawszy część orygi-
nalnych krzyży podczas re-
nowacji cmentarza w Łysej 
Górze, zakonserwował je i we 
współpracy z leśnikami po-
umieszczał na zapomnianych 
żołnierskich nekropoliach w 
lesie. Pierwsze z nich stanęły 
w Nadleśnictwie Dukla: pod 
Królewską Górą (Leśnictwo 
Węglówka), pod Suchą Górą 
(leśnictwo Czarnorzeki) i nad 
słowacką granicą k. Barwinka 
(Leśnictwo Zyndranowa).

LAS „ZIELONĄ TWIERDZĄ”
Z kolei II wojna światowa 

już w początkach września 
1939 roku usiała nasze lasy 
nowymi mogiłami. Las był 
wówczas prawdziwą „zielo-
ną twierdzą”. Leśniczówki i 
gajówki pełniły rolę kwater 
partyzanckich i punktów kon-
taktowych. Wielu ludzi lasu 
straciło tu życie działając w 
podziemiu. Nie brakło też leś-
ników wśród beskidzkich ku-
rierów przeprowadzających 
ludzi przez Karpaty. Jednym 
z nich był Wojciech Grodziń-
ski, inżynier leśnik, leśniczy 
w lasach Biskupstwa Przemy-
skiego w Jaśliskach (Nadleś-
nictwo Rymanów). Wzięty do 
niewoli w kampanii wrześnio-
wej 1939 r. uciekł Niemcom i 
powrócił w rodzinne strony. 
Jako kurier beskidzki wielo-
krotnie przeprowadzał ludzi 
przez Przełęcz nad Czeremchą 
na południową stronę Karpat. 

W 1942 roku za swą dzia-
łalność aresztowany przez 
Niemców, zmarł w obozie 
koncentracyjnym w Oranien-
burgu. W tym samym obozie, 
rok później zmarł inny kurier 
beskidzki, leśniczy z Równego 
k. Dukli Wojciech Karnia.

– Nie można dziś znaleźć ich 
grobów. Jedynie pomnik „Ku-
rierom beskidzkim” w Jasielu 
(Nadleśnictwo Rymanów) na 
terenie rezerwatu „Źródliska 
Jasiołki” przypomina o ich ży-
ciu i działalności – dodaje E. 
Marszałek.

Jednak najwięcej istnień 
ludzkich pochłonęła bitwa o 
Przełęcz Dukielską, jedna z 
największych bitew górskich 
podczas II wojny światowej. 
Nie nadążano chować pole-
głych. Ich szczątki długo stra-
szyły po karpackich lasach, aż 
wreszcie zrosły się z ziemią. 
– Zdarzy się jednak jeszcze, że 
znaleziony pod dywanem jeżyn 
hełm żołnierski okrywa czaszkę 
leżącą wprost na leśnej ściół-
ce. Choć minęło już ponad pół 
wieku, lasy pomiędzy Duklą a 
Żmigrodem są wciąż wielkim 
odkrytym grobem, w którym 
wielu bohaterów spoczęło na 
zawsze bezimiennie – zaznacza 
rzecznik Lasów Państwowych 
w Krośnie.

MIEJSCA KAŹNI
Ostatnia wojna przyniosła 

niespotykane nigdy wcześniej 
przejawy pogardy dla ludzi. 
Niemcy unicestwili całą spo-
łeczność polskich Żydów, wy-
wożąc ich do lasu i bestialsko 
mordując. Zbiorowe mogiły 
spotkać można również w Be-
skidzie Niskim. Mały obelisk 
w lesie Błudna (Nadleśnictwo 
Dukla) wskazuje miejsce, 
gdzie we wspólnej mogile leży 
650 mieszkańców Dukli wy-
znania mojżeszowego. Podob-
ny pomnik w kształcie macew 
znajdziemy na górze Hałbów, 
gdzie Niemcy rozstrzelali 
1250 Żydów ze Żmigrodu i 
okolicy. Podobny los spotkał 
Żydów z Leska, Rymanowa, 
Lutowisk, Korczyny i wielu, 
wielu innych miejscowości. 
Podkarpackie lasy kryją ich 
szczątki...

Możemy się również na-
tknąć w leśnym pustkowiu na 
groby bojowników o polskość, 
których przywożono tu z ge-
stapowskich katowni Jasła, 
Krakowa czy Sanoka, by pod 
osłoną lasu i nocy rozstrze-
lać i zakopać w zbiorowych 
mogiłach. Można spotkać je 
w Warzycach pod Jasłem, na 
Gruszce nad Leskiem czy w 
Lesie Grabińskim pod Iwoni-
czem-Zdrojem.

GAŁĄZKA JEDLINY
Polskie Towarzystwo Leśne 

od kilku lat wprowadziło zwy-
czaj, że na leśne cmentarze 
nie nosi się sztucznych kwia-
tów i nie pali zniczy z uwagi 
na groźbę pożaru.

– Na grobach leśnych umiesz-
czamy tylko gałązkę jedliny ze 
wstążką „Pamiętamy”, która 
ulega biodegradacji. Warto 
upowszechnić takie mniej in-
wazyjne dowody pamięci, eli-
minować zwłaszcza sztuczne 
kwiaty i zaśmiecające las znicze 
– mówi Marek Marecki, prze-
wodniczący oddziału PTL w 
Krośnie.

Warto, idąc na spacer roz-
śpiewanym, rozszumianym 
lasem, czy też po prostu spo-
czywając w nim na chwilę, 
mieć świadomość, że dla 
wielu ludzi jest on miejscem 
ostatniego spoczynku.

ANDRZEJ JÓZEFCZYK

POWIAT KROŚNIEŃSKI

LEŚNE ŚLADY WIARY
Las w przeszłości był mieszkaniem dla ludzi, dawał schronienie partyzantom i 
rozbójnikom, bywał też miejscem krwawych bitew. W lasach Beskidu i Pogórza 
w zasięgu powiatu krośnieńskiego chowano też o iary wielkich epidemii.

Leśniczy Piotr Żywiec na cmentarzu wojennym „Na Tajwanie” 
(Węglówka)

Cmentarz na „Kamieniu” nad Jaśliskami
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– Jak pan może puszczać 
psa bez kagańca?! – Ale wie 
pan, mnie go żal, chory jest 
biedaczek, długo nie pożyje, 
niech się chociaż nacieszy 
swobodą. – A na co choruje? 
– Na wściekliznę.

– – – – – 
W banku: – Wszyscy stać 

i nie ruszać się! – To napad? 
– Nie, fotografi a grupowa!

– – – – – 
– Pogotowie, słucham. 

– Stłukłem palec u ręki. – I dla-
tego wzywa pan karetkę?! – To 
do żony. Mogła się nie śmiać.

– – – – – 
Przychodzi staruszek do 

lekarza i mówi: – Panie dok-
torze... Oglądam się ciągle 

Ignacy Błażejowski 
udział w programie The 
Voice of Poland emito-

wanym w TVP2 rozpoczął od 
„przesłuchania w ciemno”, 
gdzie zaśpiewał „I See Fire” 
Eda Sheerana.

ZACHWYCIŁ 
MICHAŁA I EDYTĘ

Swoim wykonaniem za-
chwycił Michała Szpaka oraz 
Edytę Górniak, do której dru-
żyny ostatecznie dołączył. 
Jako trenerkę wybrał Edytę 
Góriak, gdyż przekonały go 
jej słowa, która stwierdziła, 
że głos Ignacego brzmi jak the 
voice od de word.

– Zapamiętam je do końca 
życia. Jestem tutaj najmłod-
szym zawodnikiem, najmniej 
doświadczonym, dlatego chciał-
bym też się nauczyć i poszerzyć 
swoje muzyczne horyzonty w 
tym programie. Jest to wspania-
ła lekcja dla każdego z nas – po-
wiedział Ignacy w programie 
telewizyjnym.

WZRUSZENIE 
EDYTY GÓRNIAK

Po raz drugi 16-letniego 

KROSNO

Ignacy Błażejowski 
wygrał bitwę u Edyty Górniak
Wokalista Studia Piosenki Swing z Krosna znów zachwycił Edytę 
Górniak i zakwali ikował się do kolejnego etapu telewizyjnego pro-
gramu The Voice of Poland.

Ignacego można było obej-
rzeć w programie w sobotni 
wieczór, 24 października. 
Edyta Górniak dla Michała 
Błażejowskiego i 17-letniego 
Miłosza Mogielskiego przygo-
towała utwór Marcina Maciej-
czaka „Jak gdyby nigdy nic”. 
Jurorka, zarówno w czasie 
prób, jak i głównego występu 
była zachwycona interpre-
tacją piosenki w wykonaniu 
młodych wokalistów. Nie kry-
ła też wzruszenia.

– Są to dwa piękne skrzydła 
niewidzialnego anioła – tak po-
wiedziała o Ignacym i Miłoszu 

Edyta Górniak.

MAGICZNY DUET
Michał Szpak po występie 

nazwał ich duet „magicz-
nym”.

– Jesteście tak młodzi, a tak 
dojrzali. Należą wam się wiel-
kie brawa słodziaki – skomen-
tował Michał Szpak.

– Świat przed wami już sta-
nął otworem – dodali Tomson 
i Baron.

Z kolei na Urszuli Dudziak 
ogromne wrażenie zrobiła ich 
duża subtelność, delikatność i 
jednocześnie power. 

EDYTA GÓRNIAK 
WYBRAŁA IGNACEGO

– Macie piękne głosy, pięk-
ny koloryt, wspaniale mi się z 
wami pracowało. Bardzo żałuję, 
że muszę z sobą zabrać tylko jed-
ną osobę. Jest to bardzo trudna 
decyzja, bo niby jak można od-
dzielić dwa skrzydła – stwier-
dziła Edyta Górniak.

Ostatecznie zdecydowała, 
że do dalszego etapu w swo-
jej drużynie zabiera Ignacego 
Błażejowskiego.

SZKOŁA MUZYCZNA 
I STUDIO SWING

Ignacy Błażejowski jest ucz-
niem II klasy liceum Zespołu 
Szkół Muzycznych im. I. J. Pa-
derewskiego w Krośnie.

– Od niemal dziesięciu lat 
występuje na scenie Regional-
nego Centrum Kultur Pogra-
nicza w Krośnie, uczestnicząc 
w zajęciach Studia Piosenki 
Swing prowadzonych przez 
Lucynę Durał, a od niedawna 
także w zajęciach z Almirą 
Szachowicz – powiedziała 
Agnieszka Kaszczyszyn z 
RCKP w Krośnie.
Śpiewa, komponuje i pisze 

własne teksty. Ignacy ma już 
na swoim koncie udział w tele-
wizyjnym show Mali Giganci - 
w 2016 roku, wspólnie z Julią 
Błaszczyk, zaśpiewał balladę 
„Say Something”. Z kolei pol-
skie Muzeum Jazzu zaprosiło 
go do wykonania solowego 
recitalu. Uczestniczy też w Za-
duszkach Muzycznych, kon-
certach noworocznych, czy w 
ramach Galicja Blues Festival, 
a także jako uczeń szkoły mu-
zycznej.

/AJ/

Ignacy Błażejowski na scenie RCKP w Krośnie
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Akcja „Pakiet ProStu-
dent” rozpoczęła się 
15 października i po-

trwa do końca listopada br. 
Studenci, którzy zdecydu-

ją się w tym czasie zapisać 
do biblioteki, otrzymają kar-
tę biblioteczną uprawniającą 
do korzystania ze zbiorów 
Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej w Krośnie i jej 
pięciu fi lii, oraz zwiększony 
limit wypożyczeń, który bę-
dzie obowiązywał przez cały 
okres studiów.

– Oprócz bogatej oferty 
książek drukowanych nowo 
zapisani studenci otrzymają 

KROSNO

Pakiet ProStudent
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kroś-
nie zaprasza studentów do skorzystania z wielu 
udogodnień w ramach akcji „Pakiet ProStudent”.

darmowy voucher do książek 
w wersji elektronicznej w Czy-
telni Ibook Libra. Nasze pro-
pozycje dla studentów to nie 
tylko tradycyjne rozwiązania, 
ale pakiet zintegrowanych 
usług bibliotecznych oraz in-
nowacyjne technologie, które 
usprawnią naukę studentom 
bez wychodzenia z domu – in-
formuje Katarzyna Materna 
z Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej w Krośnie.

Warto też przypomnieć, 
że użytkownicy biblioteki 
mogą korzystać z e-usług w 
ramach projektu „Podkarpa-
ckie e-biblioteki pedagogicz-

ne”. Czytelnik w dowolnym 
czasie w dowolnym miej-
scu może zamówić książki, 
które zostaną dostarczone 
kurierem bezpośrednio pod 
wskazany adres. Ponadto 
trwa promocja darmowej 
dostawy. Czytelnik ponosi 
wyłącznie koszty zwrotu 
zamówionych książek lub 
oddaje je bezpośrednio w 
bibliotece. Dla książek i 
materiałów bibliotecznych 
wypożyczonych zdalnie wy-
dłuża się dodatkowo okres 
wypożyczenia o 30 dni.

– Wygodnym i praktycz-
nym rozwiązaniem dla wie-
lu użytkowników szczególne 
dla studentów jest nasza 
aplikacja mobilna „e-Bi-
blioteki Pedagogiczne” na 
platformy Android (Google 
Play), iOS (App Store) oraz 
Windows Phone (Microsoft 
Store), która umożliwia peł-
ną obsługę konta w systemie 
bibliotecznym oraz szybki i 
wygodny  dostęp do nowo-
czesnych e-usług – dodaje 

Katarzyna Materna.
Pedagogiczna Bibliote-

ka Wojewódzka w Kroś-
nie poleca też studentom 
wzbudzającą największe 
zainteresowanie e-usługę 
zamawiania skanów lub 
kserokopii artykułów z cza-
sopisma lub fragmentów 
książek.

Użytkownicy biblioteki 
mają również możliwość 
skorzystania z „Book Roo-
mu” – pokoju pracy twór-
czej indywidualnej i ze-
społowej. Do dyspozycji 
użytkowników w nowym 
zaprojektowanym pomiesz-
czeniu znajduje się kompu-
ter z dostępem do Internetu, 
projektor multimedialny 
oraz tablica suchościeralna.

Każdy student otrzyma 
indywidualny instruktaż  
korzystania z elektroniczne-
go katalogu INTEGRO oraz 
wszystkich nowych funkcjo-
nalności i e-usług dostęp-
nych w bibliotece.

/AJ/

za dziewczynami. – To bar-
dzo dobrze! W tym wieku, to 
wspaniale. – Tak, ale ja nie pa-
miętam, dlaczego to robię...

– – – – – 
– Dzień dobry, dzwonię z 

przedszkola. Właśnie zwol-
niło się jedno miejsce, a pani 
chciała zapisać syna. – Dzię-
kuję za pamięć, ale syn jest już 
na studiach...

– – – – – 
W sądzie trwa przesłucha-

nie: – Na jakiej podstawie 
świadek utrzymuje, że oskar-
żony był pijany? – pyta sędzia. 
– Bo wykrzykiwał, że się nie 
boi żony.

– – – – – 
Przychodzi mąż do cukierni 

i mówi: – Chciałem zamówić 
dla żony tort urodzinowy. – Ile 
świeczek? – 25, jak zwykle.

– Jaka jest różnica mię-
dzy Urzędem Skarbowym a 
zakładem fryzjerskim? – W 
Urzędzie Skarbowym golą do-
kładniej.

– – – – – 
Mama pyta Jasia: – Dlacze-

go zjadłeś ciasto przeznaczo-
ne dla Kasi? – Bo ja nie wierzę 
w przeznaczenie.

– – – – – 
Gdzie podpisano traktat 

wersalski? – pyta nauczyciel 
uczniów na lekcji historii. – Na 
samym dole, pod tekstem 
– odpowiada Jaś.

– – – – – 
– Kochanie – szepce ko-

bieta do faceta – kiedy się 
pobierzemy w twoim domu 
zamieszka kobieta świetnie 
znająca się na kuchni. – O, 
nie znałem cię od tej stro-

ny... – Toż ja o swojej matce 
mówię.

– – – – – 
– Słyszałeś? Podobno chcą 

zmienić nazwę gwiazdozbio-
ru Wielkiej Niedźwiedzicy na 
Wielkiego Niedźwiedzia. – O, 
a dlaczego? – Teraz są moc-
niejsze teleskopy, niż kiedyś...

– – – – – 
Do banku w Szwajcarii 

wchodzi klient z walizką i ści-
szonym głosem mówi do ban-
kiera: – Chciałbym wpłacić 
pieniądze, w tej walizce jest 
całe cztery miliony euro. Na to 
bankier uśmiechnięty: – Pro-
szę nie ściszać głosu, bieda to 
żaden wstyd.

– – – – – 
W nocy żona do męża: – Ko-

chanie, w kuchni mysz pisz-
czy. – To co, mam ją naoliwić?

HUMOR

BARAN (21 III - 20 IV)
Niby masz nerwy ze stali, jednak ostatnio i ty ulegasz atmo-

sferze zagrożenia. Boisz się zmian w pracy. Wraz z nimi często 
następuje wymiana części personelu. Nic takiego się w tym tygo-
dniu nie stanie. Możesz z ufnością patrzeć w przyszłość. Doceń 
swojego partnera. W tej podbramkowej dla ciebie sytuacji był 
wsparciem. Podaruj temu „aniołowi” coś, co lubi. 

BYK (21 IV - 20 V)
Ostatnio często zapadasz na infekcje. Masz bardzo wrażliwe 

drogi oddechowe. Sprawdź koniecznie, kiedy była dezynfeko-
wana klimatyzacja w twojej fi rmie. Do czasu jej oczyszczenia 
koniecznie ją wyłącz. Przez otwarte okna oddychaj świeżym 
powietrzem. Dobrze ci zrobi wyjazd na weekend. Nadmorski 
klimat najskuteczniej uwolni cię od przykrych dolegliwości. 

BLIŹNIĘTA (21 V - 21 VI)
W tym tygodniu będzie ci potrzebny zapał do pracy. Niestety, 

w poniedziałek może ci go zabraknąć. Miniony weekend mocno 
cię rozleniwił. No cóż, nie można go przedłużyć. Realna sytuacja 
w pracy nie jest zadowalająca. Dlatego przyłóż się do powierzo-
nych wcześniej zadań. Same się nie wykonają. Koledzy wybiera-
jący się na wypoczynek dorzucą ci dodatkowe zadania. Licz się z 
późnymi powrotami do domu. 

RAK (22 VI - 22 VII)
Szczęście to naturalny stan człowieka. Niestety, ty już dawno 

zapomniałeś o tym uczuciu. I to w każdej dziedzinie życia. Być 
może to efekt domina. „Śmieciowa umowa” i niska płaca działa-
ją na ciebie dołująco? Pamiętaj jednak, że tak być nie musi. Tylko 
od ciebie zależy, czy nadal biernie stać będziesz w miejscu. Ucz 
się i szukaj swojego miejsca do życia. 

LEW (23 VII - 22 VIII)
Chyba zapomniałeś o cechach swojego zodiakalnego znaku. 

A są one niezwykle męskie. Gdzie podziały się twoje zdolności 
przywódcze? W tym tygodniu przełam swoją słabość. Warto 
podnieść standardy w pracy i w domu. Nikomu nie musisz jed-
nak imponować. Pracuj wyłącznie dla siebie. Nie licz jednak na 
szybkie i rewelacyjne sukcesy. Nie upadaj na duchu. W weekend 
zmierz się z jakimś sportem wysiłkowym. 

PANNA (23 VIII - 23 IX)
Już w poniedziałek uczestniczyć będziesz w ciekawych roz-

mowach. Tylko się zbytnio nie nakręcaj, to dopiero preludium 
do późniejszego etapu. Bądź powściągliwy. Spróbuj wysondo-
wać zamiary „gości”. Tylko nie przesadzaj. Zbytnia sztywność 
może się im udzielić. Szkoda, że sport nie zajmuje pierwszego 
miejsca na liście twoich ulubionych zajęć. Wolne dni od pracy 
spędź w ruchu. 

WAGA (23 IX - 23 X)
Bóle karku, które cię ostatnio trapią, to nie efekt ciężarów, któ-

re dźwigasz. Siedząc przy komputerze, przybierasz złą postawę. 
Do tego chyba fotel nie jest dostosowany do biurka. Czyjeś czułe 
ręce chętnie by rozmasowały obolałe miejsca. Wolontariuszy w 
tej dziedzinie nie brakuje... Pomijając żartobliwy ton, pomyśl 
jednak o wizycie u specjalisty. W tym tygodniu zapisz się na 
spotkanie z nim. 

SKORPION (24 X - 22 XI)
W pracy możesz się dowartościować. Musisz się jednak bar-

dziej zaangażować. Pamiętaj, że w twojej osobowości dominuje 
pasja życia. Z tego powodu odrzuć wszelkie półśrodki. Jednak 
nie rzucaj się od razu na większe projekty. Nie jesteś póki co go-
towy. Brak doświadczenia mógłby już na starcie doprowadzić 
do krachu. W weekend uważaj na drodze.

STRZELEC (23 XI - 21 XII)
W nowej pracy zaprezentuj się z najlepszej strony. Bądź jed-

nak sobą. Wszelki fałsz szybko zostanie zdemaskowany. Ciągle 
szukasz własnej drogi. Obecne zatrudnienie może być przystan-
kiem na dłużej. Kolekcjonuj doświadczenia. To kapitał, którego 
się nie kupi za żadne pieniądze. A jeśli już o nich mowa - doceń 
te, które ci zaproponowano. Po pracy pamiętaj o aktywnym wy-
poczynku. 

KOZIOROŻEC (22 XII - 20 I)
Opinia szefa o tobie to: ambitny, rozważny, pracowity. Takie 

cechy są niezwykle przydatne przy odpowiedzialnych projek-
tach. Właśnie taki przypadnie ci w udziale. To ogromne wyróż-
nienie. Twoje pozytywne, wymienione wyżej cechy niestety nie 
sprawdzają się w życiu prywatnym. Przestań być zrzędliwym 
nudziarzem. Zaskocz otoczenie nieznanym rysem swojej osobo-
wości, czyli zamiłowaniem do zabawy.

WODNIK (21 I - 19 II)
Jesteś naturą skrajnie niezależną. Z tego powodu nie jest łatwo 

z tobą żyć. W pracy często idziesz „na udry”. To jednak chyba nie 
indywidualizm, ale raczej konfl iktowość. „Niezgoda rujnuje, a 
zgoda buduje.” Pamiętaj o tym. Natomiast na niwie prywatnej 
możesz pozwolić sobie na ekscentryczność. Zwłaszcza kobiety 
przepadają za takimi oryginałami. W weekend koniecznie za-
czerpnij świeżego powietrza.

RYBY (20 II - 20 III)
Jesteś nadwrażliwcem. Do tego od pewnego czasu czujesz 

się zagubiony. Nie dopuść, by ten stan się zakorzenił. Niestety, 
chyba pogrążasz się w depresji. Czas najwyższy, by pomyśleć o 
sobie. Mając wiele współczucia dla innych, głównie zajmowałeś 
się ich troskami. Teraz, będąc w tarapatach, zażądaj rewanżu. 
Wykreśl z jadłospisu słodycze. One tylko na chwilę wprowadzą 
cię w lepszy nastrój. Natomiast na dłużej zostaną ci po nich ki-
logramy. 

HOROSKOP
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Klasa Okręgowa
Beskid Posada Górna-LKS Czeluśnica 1-3; Nafta Jedlicze-
Ostoja Kołaczyce 1-3; Wisłok Sieniawa-Orzeł Faliszówka 
4-2; MKS Arłamów Ustrzyki Dolne-Markiewicz Krosno 
3-1; Grabowianka Grabówka-Zamczysko Odrzykoń 1-6; 
Przełom Besko-Kotwica Korczyna 0-1; Start Rymanów-
Przełęcz Dukla 1-1; Brzozovia Brzozów-Tempo Nienaszów 
3-1; Cosmos Nowotaniec-Iskra Przysietnica 10-0; Szarotka 
Uherce-LKS Skołyszyn 1-1.

1. Bieszczady  14  38  53-12
2. Cosmos   14  34  60-12
3. Start   14  32  40-10
4. Tempo   14  32  34-18
5. Zamczysko  14  27  29-17
6. Markiewicza  14  24  31-22
7. Przełom   14  21  33-22
8. Kotwica   14  20  28-25
9. Przełęcz   14  20  24-22
10. Wisłok   14  19  26-20
11. Grabowianka  14  18  25-43
12. Ostoja   14  16  20-28
13. Beskid   14  14  27-43
14. Orzeł   14  13  12-20
15. Szarotka  14  12  19-36
16. Iskra   14  11  12-34
17. Skołyszyn  14  11  16-37
18. Nafta   14  10  16-39
19. Brzozovia  14  10  22-40
20. Czeluśnica  14  8  13-40

Następna kolejka (31 października): Skołyszyn – Sieniawa, 
Kołaczyce – Uherce, Czeluśnica – Jedlicze, Dukla – Posada 
Górna, Korczyna – Rymanów, Przysietnica – Besko, 
Odrzykoń – Nowotaniec, Markiewicza – Grabówka, 
Nienaszów – Ustrzyki Dolne, Faliszówka – Brzozów.

Klasa A-2
Cisy Jabłonica Polska-LKS Lubatówka 7-1; Błękitni 
Jasienica Ros.-LKS Lubatowa 2-4; LKS Górki-Karpaty 
Klimkówka 2-5; Burza Rogi-Huragan Jasionka 0-4; 
Guzikówka Krosno-Wisłok Krościenko Wyżne 0-4; Iskra 
Iskrzynia-Iwonka Iwonicz 0-2; Górnik Grabownica S.-LKS 
Golcowa 1-1; LKS Wesoła-LKS Haczów 2-1.

1. Wisłok   12  31  44-16
2. Cisy   12  31  52-14
3. Iskra   11  25  33-18
4. Iwonka   12  22  50-13
5. Haczów   12  22  26-9
6. Karpaty   11  20  33-22
7. Płomień   11  18  25-29
8. Górnik   12  14  20-32
9. Górki   11  13  23-29
10. Wesoła   11  12  20-26
11. Błękitni   11  12  24-31
12. Huragan  11  11  24-27
13. Burza   11  10  16-37
14. Golcowa   11  9  17-39
15. Lubatowa  11  9  12-32
16. Lubatówka  11  9  12-35
17. Guzikówka  11  6  19-41

Następna kolejka (31 października): Iwonicz – Wesoła, 
Krościenko Wyżne – Iskrzynia, Jasionka – Guzikówka, 
Klimkówka – Rogi, Lubatowa – Górki, Golcowa – Jasienica 
Rosielna, Lubatówka – Grabownica Starzeńska, Zmiennica 
– Jabłonica Polska.

Klasa A-3
Victoria Kobylany-Czardasz Osiek Jasielski 1-1; Polonia 
Kopytowa-Sobniów Jasło 0-6; Nafta Chorkówka-Sparta 
Osobnica 3-1; Zorza Łęki Duk.-Zamczysko Mrukowa 
0-3; Gaudium Łężyny-Tęcza Zręcin 4-1; Orzeł Lubla-KS 
Zarzecze 3-0; Wisłoka Niegłowice-Standart Święcany 2-8.

1. Zamczysko  12  36  41-7
2. Zorza   11  24  37-20
3. Sobniów  11  23  27-13
4. Orzeł L.   11  20  23-14
5. Gaudium  11  20  22-13
6. Nafta   11  18  26-17
7. Orzeł B.   10  17  23-18
8. Polonia   11  16  23-24
9. Zarzecze  11  15  22-23
10. Czardasz  11  13  17-25
11. Sparta   11  11  15-26
12. Victoria   11  11  20-28
13. Tęcza   12  10  20-33
14. Standart   12  5  20-45
15. Wisłoka   11  1  10-40

Następna kolejka (31 października): Bieździedza 
– Kobylany, Zręcin – Niegłowice, Mrukowa – Łężyny, 
Zarzecze – Łęki Dukielskie, Osobnica – Lubla, Sobniów 
– Chorkówka, Osiek Jasielski – Kopytowa.

/AJ/

Start Rymanów w swojej 
długiej historii może 
pochwalić się wieloma 

sukcesami, natomiast awans 
do Podkarpackiej Ligi Junio-
rów Młodszych gr. B, która 
stanowi jedną z najwyższych, 
młodzieżowych lig na Podkar-
paciu jest wielkim sukcesem, 

Historyczny sukces młodych piłkarzy Startu
RYMANÓW 

Juniorzy Młodsi Startu Rymanów awansowali do Podkarpackiej Ligi Junio-
rów Młodszych grupa B. Gratulujemy!

który pozwoli rywalizować z  
najlepszymi drużynami.

Boje o awans juniorzy roz-
poczęli w sierpniu, startując 
w rozgrywkach jako benia-
minek Podkarpackiej Ligi w 
grupie C. W rozgrywkach 
zwyciężyli sześć razy, raz 
zremisowali oraz raz uznali 

wyższość przeciwnika, notu-
jąc bilans bramkowy 30:8.

– Ciężka praca zaowocowa-
ła. Gratulujemy chłopakom, 
bo to ich sukces. To również 
wielki sukces w gminie Ryma-
nów i powiecie krośnieńskim. 
Mamy nadzieję, że ambicji i 
woli walki, a także pracowi-

tości, nie zabraknie w przy-
szłości. Intensywne treningi, 
podczas których frekwencja 
zawsze dopisywała, praca 
nad taktyką i strategią, am-
bicja i determinacja młodych 
piłkarzy, mobilizacja i umie-
jętnie przekazywana wiedza 
trenera przyniosły oczekiwa-
ny efekt – podkreślają działa-
cze Startu Rymanów.

Składają też podziękowa-
nie spółce Sigma, która przed 
sezonem wsparła drużynę w 
zakupie nowych strojów me-
czowych.

Trenerem zespołu jest 
Wojciech Rygiel, a występo-
wali w nim: Patryk Brzana, 
Kamil Kilar, Miłosz Koło-
dziejczyk, Maciej Krukar, 
Jakub Kuzianik, Kacper 
Lorenc, Seweryn Maśnik, 
Maciej Muzyka, Kamil Pać-
kowski, Mateusz Penar, Ro-
bert Pytel, Jan Rajchel, Bar-
tłomiej Sikorowicz, Bartosz 
Twardzik, Jakub Wojtasik, 
Eryk Zajdel, Kacper Ziajka, 
Paweł Ziemiański.

/AJ/

Juniorzy Młodsi Startu Rymanów. Pierwszy z lewej burmistrz Rymanowa Wojciech Farbaniec
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Przed sobotnio-niedziel-

ną kolejką rozgrywek 
o mistrzostwo kroś-

nieńskiej klasy okręgowej 
Wisłok wyprzedzał Orła o 
3 punkty. Po meczu w Sie-
niawie i zwycięstwie gospo-
darzy różnica wzrosła do 6 
punktów. Jednak to goście 
jako pierwsi cieszyli się ze 
zdobytej bramki. Patryk 
Tłuściak pokonał strzałem 
z daleka pod poprzeczkę 

SIENIAWA 

Sześć bramek 
i czerwona kartka
Emocje w Sieniawie. Była twarda i nieustępliwa 
walka, żółte i czerwona kartka, a 3 bramki dla 
gospodarzy zdobył Mateusz Zajączkowski.

Wisłok Sieniawa – Orzeł Faliszówka 4-2 (2-1)
1-0 Patryk Tłuściak (19 min.), 1-1 Karol Moszczyński 

(40 min.), 2-1 Mateusz Zajączkowski (43 min.), 3-1 Ma-
teusz Zajączkowski (66 min.), 3-2 Patryk Tłuściak (88 
min. – karny), 4-2 Mateusz Zajączkowski (90 min.)

Wisłok: Kamil Żak – Paweł Wityński, Daniel Jucha, 
Ireneusz Wacławski, Rafał Madej, Bartosz Miklaszewski 
(82. Mateusz Walus), Nazar Partuta (70. Dominik Libo-
wicz), Mateusz Oleniacz, Karol Moszczyński, Mateusz 
Zajączkowski, Mateusz Krakoś.

Orzeł: Fabian Sajdak – Wojciech Buczyński, Wojciech 
Majka, Paweł Dziedzic, Kamil Szala, Kamil Paluch, Marek 
Majkut, Konrad Gromek (75. Gabriel Szymbara), Patryk 
Tłuściak, Przemysław Wrona, Bartosz Szymbara.

Sędziowali: Jakub Stodolak oraz Artur Szelc i Patryk 
Urbaś. Żółte kartki: Wityński, Zajączkowski – Sajdak, Pa-
luch. Czerwona kartka: Wrona (58 min. – faul).

wysuniętego zbyt do przo-
du Kamila Żaka. Ten sam 
zawodnik mógł podwyż-
szyć wynik w 25. minucie, 
ale jego strzał minimalnie 
chybił bramkę gospodarzy. 
Wisłok doprowadził do wy-
równania 5 minut przed 
przerwą. Składną akcję 
wykończył celnym strzałem 
Karol Moszczyński. Chwilę 
później w zamieszaniu pod-
bramkowym piłkę skierował 

do bramki Fabiana Sajdaka 
Mateusz Zajączkowski.

10 minut po wznowieniu 
gry goście mogli doprowa-
dzić do wyrównania, ale 
strzał Tłuściaka po raz kolej-
ny minął bramkę strzeżoną 
przez Żaka. Od 58. minuty 
zespół z Faliszówki grał w 
osłabieniu. Za ostre wejście 
w nogę Bartosza Miklaszew-
skiego czerwoną kartkę 
ujrzał Przemysław Wrona. 
Osiem minut później goście 
strzelili trzecią bramkę. Pra-

Zobacz więcej zdjęć z meczu – wejdź 
na stronę www.terazkrosno.pl/004 
lub z skorzystaj z zamieszczonego 
obok kodu QR.

Po faulu na Bartoszu Miklaszewskim zawodnik Orła ukarany 
został czerwoną kartką
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wą stroną urwał się Zającz-
kowski i strzałem w krótki 
róg pokonał po raz drugi Saj-
daka. Goście nie zrazili się 
jednak po utracie bramki. Po 
jednej z akcji rzut karny za 
faul na Paluchu, na kontak-
tową bramkę zamienił Tłuś-
ciak. Orzeł nie zdążył już do-
prowadzić do wyrównania, 
za to w odpowiedzi Wisłok 
strzelił czwartą bramkę. Jej 
autorem był ponownie Za-
jączkowski.

/AJ/

KROŚCIENKO WYŻNE

Zawody zorganizowane zostały 10 października przez Gmin-
ny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym przy 

współpracy ze Stowarzyszeniem APSIK i Stowarzyszeniem „Dę-
bina”. Trasa marszu liczyła około 3 kilometry, a zawodniczki i 
zawodnicy mieli do pokonania trzy pętle ze startem na stadio-
nie, przejściem przez księży las i metą ponownie na stadionie. 

Uczestnicy mistrzostw klasyfi kowani byli w kilku kategoriach 
wiekowych. Wszyscy otrzymali medale w kształcie topora cie-
sielskiego, a najlepsi w poszczególnych kategoriach puchary, 
dyplomy i nagrody rzeczowe. Wręczali je dyrektor GOSiR w 
Krościenku Wyżnym Rafał Przymusiński, prezes Stowarzysze-
nia APSIK Janusz Szmyd oraz prezes Stowarzyszenia „Dębina” 
Edward Marszałek.                                                                                 /AJ/

Maszerowali z kijami
Ponad 30 zawodniczek i zawodników rywalizowało w 
Marszu Siekiernika – Otwartych Mistrzostwach Gminy 
Krościenko Wyżne w nordic walking

Wyniki Marszu Siekiernika
Dziewczynki do lat 15: 1. Katarzyna Pelczar, 2. Paulina Pelc; 

kobiety 16-29 lat: 1. Marlena Sawicka; kobiety 30-45 lat: 1. Ewa 
Szelc, 2. Beata Pelczar, 3. Dorota Szelc; kobiety 46-60 lat: 1. Marta 
Sawicka, 2. Małgorzata Kaliszuk, 3. Marzena Majchrowicz; kobie-
ty 60+: 1. Jolanta Kopciuch-Szmyd, 2. Irena Haręzga, 3. Barbara 
Marszałek

Chłopcy do lat 15: 1. Łukasz Pelc; mężczyźni 16-29 lat: 1. Szy-
mon Walczak, 2. Jakub Mazur; mężczyźni 30-45 lat: 1. Marian 
Szelc, 2. Lucjan Szelc, 3. Hubert Kotarski; mężczyźni 46-59 lat: 1. 
Krzysztof Gierlasiński, 2. Zbigniew Walczak, 3. Roman Kaliszuk; 
mężczyźni 60+: 1. Andrzej Michalski.

Start Marszu Siekiernika
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Zobacz więcej zdjęć z zawodów – wejdź na 
stronę www.terazkrosno.pl/003 lub z sko-
rzystaj z zamieszczonego poniżej kodu QR.

Piłkarski weekend 
24-25 października


