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4 marca
Kazimierza, Łucji, Nestora, Placyda

Światowy Dzień Otyłości, Światowy Dzień Tenisa

5 marca
Fryderyka, Oliwii, Adora, Fokasa
Dzień Teściowej, Dzień Dentysty

6 marca
Wiktora, Eugenii, Róży, Frydolina

Europejski Dzień Logopedy, Dzień Czystego Stołu

7 marca
Tomasza, Pawła, Doriana, Felicyta

8 marca
Beaty, Juliana, Filemona, Stefana 

Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet

9 marca
Franciszka, Samanty, Dominika, Katarzyny
Światowy Dzień Psa, Dzień Statystki Polskiej

10 marca
Makarego, Aleksandra, Bożysława, Cypriana

Dzień Mężczyzny, Międzynarodowy 
Dzień Całowania w Czoło

11 marca
Benedykta, Konstantego, Balbiny, Teresy

Dzień Sołtysa, Światowy Dzień Nerek

12 marca
Grzegorza, Alojzego, Teofana, Bernarda
Światowy Dzień Drzemki w Pracy

13 marca
Bożeny, Patrycji, Ernesta, Kasjana

14 marca
Ewy, Matyldy, Bożeciecha, Jakuba 

Światowy Dzień Liczby Pi, Dzień Motyli

15 marca
Klemensa, Longina, Luizy, Zachary

Międzynarodowy Dzień (Praw) Konsumenta,
Światowy Dzień Choroby Alzheimera

16 marca
Izabeli, Oktawii, Hilarego, Henryka

Dzień Pandy 

17 marca
Patryka, Gertrudy, Cieszysława, Zbigniewa

Światowy Dzień Morza
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PORADY PRAWNE
Na pytania odpowiada adwokat 
dr Grzegorz Szklarski

Proszę o informację, co dzieje się w przypadku, 
gdy zmarła osoba posiada niespłacone kredyty lub 
pożyczki? Niedawno w mojej rodzinie zmarła bab-
cia, po której dziedziczą jej dzieci. Jako spadek po-
zostawiła działkę zabudowaną domem, w którym 
mieszkała.

W przypadku, gdy babcia nie pozostawiła testamen-
tu, miała dzieci, a jej mąż zmarł przed nią, to cały spa-
dek po babci dziedziczą dzieci w częściach równych. 
Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, spadko-
biercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe. 
Do chwili przyjęcia spadku, odpowiedzialność ponosi 
się tylko ze spadku, tzn. nie odpowiada się swoim do-
tychczasowym majątkiem. Sytuacja ulega zmianie po 
przyjęciu spadku (przyjęcie następuje w chwili złoże-
nia oświadczenia woli w tym przedmiocie lub z mocy 
prawa – z upływem czasu – po 6 miesiącach od dnia 
śmierci spadkodawcy). Od tego momentu, każdy ze 
spadkobierców, który spadek przyjął, odpowiada za 
długi spadkowe z pozostałymi spadkobiercami, już ca-
łym swoim majątkiem, z tym że do wysokości wartości 
majątku spadkowego (dziedziczenie z tzw. dobro-

dziejstwem inwentarza), o ile złoży takie oświadcze-
nie przy przyjmowaniu spadku lub przyjęcie spadku 
nastąpi z mocy prawa z upływem czasu.

Do chwili działu spadku, odpowiedzialność za długi 
spadkowe wszystkich spadkobierców jest solidarna, tj. 
wierzyciel może żądać spłaty zadłużenia od każdego 
ze spadkobierców w równych, bądź różnych częściach, 
ale też od jednego z nich w całości. Spadkobierca, 
który spłaciłby cały dług, może żądać od pozostałych 
spadkobierców zwrotu spełnionego świadczenia w 
części odpowiadającej wielkości ich udziałów w spad-
ku. Odpowiedzialność zmienia się z chwilą dokonania 
działu spadku (umownego lub sądowego) – od tego 
momentu każdy ze spadkobierców odpowiada osob-
no za długi spadkowe – proporcjonalnie do wartości 
otrzymanych przysporzeń (części majątku spadkowe-
go) w ramach działu spadku. W przypadku, gdy któ-
ryś ze spadkobierców rezygnuje ze swojego udziału 
na rzecz innego spadkobiercy w całości, wówczas jego 
odpowiedzialność za długi spadkowe się kończy.

W sytuacji, gdy zmarły miał kredyty lub pożycz-
ki należy więc rozważyć, czy opłaca się przyjmować 
spadek i przeprowadzać całą procedurę związaną z 
podziałem spadku i spłacaniem zobowiązań, czy lepiej 
odrzucić spadek i wówczas z mocy prawa przestaje się 
odpowiadać za długi spadkowe. Odrzucając spadek 
należy jednak pamiętać, że przechodzi on na dalszych 
spadkobierców, tj. na wnuków.

Pytania do adwokata można przesyłać na adres: 
biuro@kromedia.pl. Odpowiedzi zamieścimy na 
łamach terazKrosno.pl Extra!

DŁUGIE

100 lat Walerii Janas
Setną rocznicę urodzin świętowała mieszkanka 
Długiego w gminie Jedlicze.

4 marca 1911
110 lat temu – w Biało-

brzegach (obecnie dziel-
nica Krosna) urodził się 
Józef Czuchra, ps. Orski, 
dowódca oddziałów par-
tyzanckich.

4 marca 2003
18 lat temu – zmarł 

w Krakowie Stanisław 
Franciszek Jucha, uro-
dzony w Odrzykoniu 
polski geolog, profesor, 
honorowy obywatel mia-
sta Krosna.

4 marca 2020 
rok temu – w Polsce za-

notowano pierwszy przy-
padek zakażenia wirusem 
SARS-CoV-2.

5 marca 2002
19 lat temu – została 

zarejestrowana Platforma 
Obywatelska.

6 marca 1930
91 lat temu – w Sanoku 

odbył się tzw. Marsz Głod-
nych.

6 marca 1942
79 lat temu – w Posa-

dzie Jaćmierskiej urodził 
się Janusz Konieczny, 
polski polityk, nauczyciel, 
senator, były naczelnik 

miasta i gminy Rymanów, 
wiceprezes ZG ZOSP RP. 

8 marca 1964
57 lat temu – odbył się 

ingres arcybiskupa me-
tropolity krakowskiego 
Karola Wojtyły do katedry 
wawelskiej.

12 marca 1528
493 lata temu – na 

Zamku Kamienieckim 
hetman polny koronny 
Marcin Kamieniecki po-
dejmował wygnanego 
z Węgier króla Jana Za-
polyę.

14 marca 1876
145 lat temu – w Medzi-

laborce (Słowacja) urodził 
się Juliusz Bruna, w 1920 
roku założył pierwszą w 
Polsce Hutę Szkła w Kroś-
nie, opartą o gaz ziemny.

14 marca 1978
43 lata temu – premie-

ra fi lmu Pasja w reżyserii 
Stanisława Różewicza.

14 marca 2020 
rok temu – w Polsce 

zaczął obowiązywać stan 
zagrożenia epidemiczne-
go w związku z szerze-
niem się zakażeń wirusem 
SARS-CoV-2.

16 marca 1657
364 lata temu – krośnia-

nie odparli najazd wojsk 
Rakoczego, według legen-
dy nad miastem ukazała 
się czerwona włócznia. 

16 marca 1971
50 lat temu – Telewizja 

Polska nadała pierwszy 
program w kolorze przy 
użyciu francuskiego syste-
mu SECAM.

Waleria Janas 
urodziła się 23 
lutego 1921 

roku w Długiem. Była 
najmłodszą z czwórki ro-
dzeństwa. Doczekała się 
trójki potomstwa, sześ-
ciu wnuków, dwunastu 
prawnuków oraz dzie-
więciu praprawnuków. 
Jubilatka żartuje, że 
wcale nie odczuwa upły-
wu czasu i nawet zapo-
mniała o swoim wieku. 
Wspomina czasy ze swo-
jej młodości. Opowiada 
o pracy w gospodarstwie 
rolnym, gdzie wszystko 
trzeba było obrobić za 
pomocą narzędzi. – Wte-
dy nie było traktorów, 
kombajnów czy samocho-
dów jak dzisiaj. Wszyst-
kie prace wykonywało się 
własnymi rękami. We wsi 
panowała duża bieda, a 

ludzie musieli pracować 
w pobliskim dworze. Dzi-
siaj, w porównaniu do 
tamtych czasów żyje się 
bardzo dobrze – mówi 
pani Waleria.

Jubilatka cieszy się 
znakomitym zdrowiem. 
Na potwierdzenie tego 
przytacza pewną aneg-
dotę. Podczas wizyty w 
jedlickiej przychodni, 
pani doktor zwróciła się 
do pielęgniarki: „Jakby 
tak wszyscy chodzili do 
lekarza jak pani Waleria, 
to cała obsługa poszłaby 
na bezrobocie”.

Za sekret długowiecz-
ności uważa wzajemny 
szacunek między ludźmi 
oraz jazdę na rowerze. 
Z uśmiechem opowiada 
o początkach nauki jaz-
dy na pierwszym jedno-
śladzie. Otrzymała go 

w wieku piętnastu lat. 
Poobijane łokcie i kola-
na to była codzienność. 
Rowerem podróżowa-
ła przez sześćdziesiąt 
pięć lat. Jak podkreśla 
posiadanie roweru w 
tamtych czasach było 
ogromnym udogodnie-
niem i wygodą.

Z okazji 100. urodzin, 
24 lutego wizytę jubilat-
ce złożyła burmistrz gmi-
ny Jedlicze Jolanta Urba-
nik, składając życzenia 
kolejnych lat w zdrowiu, 

siły, pogody ducha oraz 
błogosławieństwa Boże-
go. Towarzyszyła jej soł-
tys Długiego Ewa Mich-
niewska, która w imieniu 
własnym, Rady Sołeckiej 
oraz Koła Gospodyń 
Wiejskich w Długiem 
dołączyła się do życzeń, 
przekazując upominek 
w podziękowaniu „za 
dziedzictwo długowiecz-
ności”. Życzenia przesłał 
także premier Mateusz 
Morawiecki.

/TC/

Na zdjęciu od lewej: wnuczka Agnieszka, córka Teresa, syno-
wa Maria, jubilatka Waleria Janas, syn Zbigniew, burmistrz Jo-
lanta Urbanik, sołtys Ewa Michniewska
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KROSNO
To wydarzyło się w marcu: 20, 15, 10 i 5 lat temu 

(wybór subiektywny)Na początku każdego miesiąca na portalu terazKrosno.pl prezentujemy wybrane wydarzenia, jakie miały miejsce w Krośnie i w gminach powiatu krośnieńskiego 20., 15., 10. i 5 lat temu. Większość tych wydarzeń jest opatrzo-na zdjęciami. W dwutygodniku prezentujemy dzisiaj po jednym wydarzeniu z marca 2001, 2006, 2011 i 2016 roku. Wszystkie wraz ze zdjęciami można zobaczyć 
na portalu terazKrosno.pl

W Krośnie i w powiecie krośnieńskim…

Tekst i fot. AJ

2001
Pięć osób rannych i siedem uszkodzonych samochodów 

to efekt poważnego wypadku drogowego, do którego do-
szło 14 marca przed godziną 15. Pojazdy zderzyły się na 
skrzyżowaniu ulic: Niepodległości, Legionów i Bursaki.

Karetka pogotowia uszkodzona po zderzeniu na skrzyżowaniu 
ulic w Krośnie

2006
320 żołnierzy z jednostek wchodzących w skład 21. 

Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie złożyło 
4 marca przysięgę na krośnieńskim rynku. Miłym akcen-
tem uroczystości było wręczenie tytułów „Honorowego 
Podhalańczyka”.

Przysięga na krośnieńskim rynku

2011
Starostwo Powiatowe w Krośnie wspólnie z Wojskową 

Komendą Uzupełnień w Jaśle zorganizowali uroczystość, 
podczas której wręczono medale przyznane przez Mini-
stra Obrony Narodowej. Medale „Za zasługi dla obron-
ności kraju” otrzymali rodzice, których trzech lub więcej 
synów pełniło, bądź pełni wzorowo służbę wojskową.

Uroczystość wręczenia medali

2016
5 marca w Krościenku Wyżnym zostało zorganizowa-

ne harcerskie spotkanie pokoleń. Wspominano głównie 
trzy rocznice. 70-lecie powstania w Krościenku Wyżnym 
pierwszej drużyny harcerskiej, 50 lat działalności w har-
cerstwie harcmistrza Jana Omachla oraz 35-lecie nada-
nia szczepowi harcerskiemu imienia Stanisława Filara.

Harcerskie spotkanie pokoleń w Krościenku Wyżnym

Do tragicznego wy-
padku doszło 24 
lutego około godz. 

13.30, w Krośnie na ul. 
Bohaterów Westerplatte.

Śmierć na pasach
24-letni mieszkaniec 

Krosna, kierujący bmw, 
na prostym odcinku drogi, 
potrącił starszego męż-
czyznę, który przechodził 

Śmiertelne potrącenie 
na przejściu
81-letni mężczyzna zginął potrącony na przejściu dla 
pieszych. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Kroś-
nie, sąd aresztował na 2 miesiące 24-letniego kierow-
cę bmw.

przez oznakowane przej-
ście dla pieszych. Potrą-
cony 81-letni mieszkaniec 
Krosna doznał poważnych 
obrażeń, był reanimowa-
ny na miejscu wypadku. 
Zmarł w karetce w dro-
dze do szpitala. Kierowca 
bmw był trzeźwy. Pobrano 
od niego krew do badań 
na zawartość substancji 
odurzających.

Duża prędkość 
i brak ostrożności
Prokuratura Rejono-

wa w Krośnie postawiła 
Mateuszowi H. zarzut 
umyślnego naruszenia 
zasad bezpieczeństwa w 
ruchu lądowym. – Kie-
rowca jadąc z prędkością 
nie mniejszą niż 82 km/h, 
w miejscu, gdzie obowią-
zywało ograniczenie do 50 

81-letni mężczyzna zginął po potrąceniu na przejściu dla pieszych przez 24-letniego kierowcę
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km/h, umyślnie wprowa-
dził pojazd w niekontrolo-
wany poślizg, nie zachował 
szczególnej ostrożności, 
nienależycie obserwował 
przedpole jazdy, w wyniku 
czego potrącił 81-letniego 
mężczyznę. Pieszy w tym 
czasie prawidłowo prze-
chodził przez oznakowane 
poziomo i pionowo przej-
ście – poinformował Sła-
womir Merkwa, zastępca 
prokuratora rejonowego 
w Krośnie.

Potrącił, ale…
Kierowca bmw, prze-

słuchany w charakterze 
podejrzanego, częściowo 
przyznał się do zarzuca-
nego mu czynu. – Ma-
teusz H. potwierdził, że 
faktycznie potrącił męż-
czyznę, ale zaprzeczył, aby 
samochód wprowadzał w 
niekontrolowany poślizg. 
Zaprzeczył też, że jechał z 
prędkością minimum 82 
km/h. Stwierdził, że jego 
prędkość nie była większa 
niż 60 km/h. Dodał rów-
nież, iż powodem wypadku 
był fakt, że z przeciwległej 
strony niż mężczyzna, mia-
ła na przejście wchodzić 
kobieta i pełną obserwację 
skoncentrował na niej i nie 
zauważył mężczyzny – do-
dał prokurator Sławomir 
Merkwa.

2-miesięczny areszt
Sąd Rejonowy w Kroś-

nie zdecydował o tym-
czasowym aresztowaniu 
Mateusza H. na okres 2 
miesięcy. Młodemu męż-
czyźnie grozi kara pozba-
wienia wolności od 6 mie-
sięcy do lat 8.

Andrzej Józefczyk

Programem, który 
jest realizowany od 
września 2018 r. do 

końca czerwca 2027 r. 
zarządzają wojewódzkie 
fundusze ochrony środo-
wiska i gospodarki wod-
nej. Tam też można starać 
się o dofi nansowanie na 
wymianę pieca i prace 
termomodernizacyjne. 
Budżet programu wyno-
si 103 miliardy złotych w 
skali całego kraju. Do tej 
pory w całym kraju zło-
żono ponad 203 tysiące 
wniosków. Na Podkarpa-
ciu było ich 12 tysięcy, z 
czego rozpatrzono już 10 
tysięcy decyzji i wypłaco-
no 100 mln zł dotacji.

Jak tłumaczy Adam 
Skiba, prezes Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Rzeszowie, do 
podstawowego poziomu 
dofi nansowania upraw-

MIEJSCE PIASTOWE

Czyste powietrze
Władze gminy Miejsce Piastowe zachęcają 
do wymiany pieców i przeprowadzenia ter-
momodernizacji w swoich domach. 

nione są osoby, których 
roczny dochód nie prze-
kracza 100 tys. zł, a do 
podwyższonego dofi nan-
sowania osoby, których 
przeciętny średni mie-
sięczny dochód nie prze-
kracza 1400 zł w gospo-
darstwie wieloosobowym 
i 1960 zł w gospodarstwie 
jednoosobowym. – Jest 
to pierwszy w skali kraju 
tego typu program skie-
rowany do osób indywi-
dualnych, dzięki któremu 
można przeprowadzić 
pełną termomodernizację 
budynków jednorodzin-
nych, czyli między innymi 
wymienić stolarkę okienną 
i drzwiową, ocieplić ściany 
czy poddasze oraz zamon-
tować panele fotowoltaicz-
ne. Oczywiście można też 
wymienić piec, czyli stary 
kopciuch na nowy, spełnia-
jący już wszelkie normy. 
W przypadku, gdy jest do-

stęp do gazu, to musi być 
wymieniony tylko na ga-
zowy – wyjaśnia Adam 
Skiba, prezes WFOŚiGW 
w Rzeszowie.

Punkt konsultacyjny 
programu „Czyste powie-
trze” w urzędzie gminy 
w Miejscu Piastowym 
otwarty został na mocy 
porozumienia zawartego 
w grudniu ubiegłego roku 
przez gminę z Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Rzeszowie. 
W gminie Miejsce Piasto-
we jest około 3700 budyn-
ków. Jak podkreśla Dorota 
Chilik, wójt gminy Miejsce 
Piastowe, około 2/3 z nich 
wymaga termomoderni-
zacji. – Liczymy, że po ot-
warciu punktu na miejscu, 

w gminie, część osób zain-
teresuje się programem i 
mamy nadzieję, że skorzy-
sta z oferty dofi nansowa-
nia na wymianę pieca, czy 
termomodernizację, bądź 
fotowoltaikę. Będzie moż-
na również przy pomocy 
pracownika przygotować 
i złożyć wniosek – mówi 
wójt Dorota Chilik.

W ofi cjalnym otwarciu 
punktu konsultacyjnego 
wzięli udział prezes Wo-
jewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Rze-
szowie Adam Skiba, prze-
wodniczący Rady Gminy 
Miejsce Piastowe Wiesław 
Habrat, wójt gminy Doro-
ta Chilik i zastępca wójta 
Magdalena Hec-Mrozek. 

/AJ/

Oficjalne otwarcie punktu konsultacyjnego w Miejscu Piasto-
wym
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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 43 869 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 44 847 10

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 43 151 90
e-mail: urzad@

kroscienkowyzne.pl
www.kroscienkowyzne.pl

Urząd Gminy 
Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14, 

38-430 Miejsce Piastowe 
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 

WAŻNE DANE
TELEADRESOWE

MOTORYZACJA 

KUPIĘ MOTOCYKLE: WSK, WFM, SHL, Junak, 
Motorynka i inne oraz części do tych motocykli: 
silniki, koła, ramy, lampy, błotniki, siedzenia 
i inne. Stan OBOJĘTNY. 
Kupię także trójkołowce, czerokołowce, mogą być 
niesprawne lub niekompletne! 
Tel: 509 811 243.

Dodaj swoje ogłoszenie drobne!
Szczegóły: www.kromedia.pl

Zatrudnię kontrolera lub kontrolerkę parkingu w 
Krośnie. Numer kontaktowy: 33 400 00 14. 
Adres e-mail: rekrutacje@tdsystem.com.pl

PRACA

OGŁOSZENIA DROBNE

Trwa piąta edycja 
programu eduka-
cyjnego „Być jak 

Ignacy”, organizowanego 
przez Fundację PGNiG 
im. Ignacego Łukasiewi-
cza, nad którym patronat 
sprawuje minister eduka-
cji narodowej. Ma on na 
celu promowanie działań 
proekologicznych poprzez 
eksperymenty, czy gry 
edukacyjne, a także kształ-
towanie dobrych nawyków 
i rozpowszechnianie ich.

Program podzielony 
jest na 4 etapy, a każdy 
poświęcony jest innemu 
zagadnieniu, tj. energii, 
ekologii, transportowi 
przyszłości oraz światu 
wirtualnemu. Bierze w 
nim udział 2900 szkół z 
całej Polski. Wśród nich 
jest Szkoła Podstawowa 
im. Kazimierza Wielkiego 
w Rogach. – Koło naukowe 
działające w naszej szkole, 
w II etapie odniosło ogromy 
sukces, zdobywając pierw-
sze miejsce w kraju – po-

ROGI

Sukces szkoły 
Teledysk „Oszczędzaj wodę tak, jak ja!” 
zwyciężył w II etapie ogólnopolskiego pro-
gramu „Być jak Ignacy”. O czym przypomi-
nają w nim uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Kazimierza Wielkiego w Rogach?

wiedziała Edyta Dydo, dy-
rektor SP w Rogach.

Teledysk „Oszczędzaj 
wodę tak, jak ja!” przygo-
towali: Jakub Dobosz, Zo-
fi a Drozd, Antonina Knap, 
Mateusz Knap, Rafał Łoś, 
Kacper Rygiel, Szymon 
Stanisz, Emilia Ucherek, 
Julita Uliasz, Paweł Uliasz, 
Martyna Wołtosz. Scena-
riusz i realizacja: Anna 
Prajzner i Sabina Uliasz; 
montaż: Przemysław Jan-
czewski; akompaniament: 
Dariusz Habrat. – Jest to 
na pewno dla szkoły i gmi-
ny niesamowite wyróżnie-
nie. Rogi są blisko Bóbrki, 
gdzie Ignacy Łukasiewicz 
założył pierwszą na świe-
cie kopalnię ropy naftowej. 
Także w Rogach mamy 
jeszcze pracujące szyby naf-
towe – stwierdziła Dorota 
Chilik, wójt gminy Miejsce 
Piastowe.

Drugie miejsce w II 
etapie zajęła Szkoła Pod-
stawowa im. Stanisławy 
Grelli we Wrocance.

19 lutego w Szkole Pod-
stawowej im. Kazimierza 
Wielkiego w Rogach od-
było się podsumowanie 
gminnego konkursu pla-
stycznego „Dlaczego na-
leży oszczędzać wodę”. 
Konkurs odbył się pod 
patronatem wójta gminy 
Miejsce Piastowe, a orga-
nizowany był przez szko-
łę w Rogach w ramach 
realizacji drugiego etapu 
programu edukacyjne-
go „Być jak Ignacy”. Na 
konkurs zgłoszono 133 
prace. Wśród uczniów 
klas I-IV zwyciężyła Ali-
cja Bałon (SP Rogi) przed 
Kornelem Zygmuntem 
(SP Łężany) i Amandą 
Rachwał (SP Targowi-
ska). Wyróżnienia w tej 
kategorii przypadły Nadii 
Czekańskiej (SP Zalesie), 
Aleksandrze Fejkiel (SP 
Rogi), Julii Litwin (SP 
Głowienka).

W kategorii: klasy V-VIII 
najwyżej oceniono pracę 
Lucyny Pawłowskiej (SP 
Zalesie). Drugie miejsce 
zajęła Nikola Gunia (SP 
Głowienka), trzecie Mile-
na Pietruszka (SP Rogi), a 
wyróżnienie Anna Szew-
czyk (SP Łężany).

Nagrody i wyróżnie-
nia wręczała wójt gminy 
Miejsce Piastowe Dorota 
Chilik.

Relację z wydarzenia 
można obejrzeć na por-
talu terazKrosno.pl

/AJ/

Podsumowanie gminnego konkursu plastycznego „Dlaczego należy oszczędzać wodę”
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Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 
przypada 1 marca. Uroczystości w Krośnie odby-

ły się w niedzielę 28 lutego. Ze względu na pandemię 
koronawirusa miały one tylko symboliczny charakter. 
Na Cmentarzu Komunalnym w Krośnie przed Obeli-
skiem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, a także przed tab-
licą upamiętniającą Ofi ary terroru komunistycznego 
przy ul. Portiusa, przedstawiciele władz państwowych, 
miasta, organizacji i służb mundurowych złożyli wią-
zanki kwiatów. W samo południe w bazylice mniejszej 
została odprawiona uroczysta msza święta w intencji 
Ojczyzny i Żołnierzy Wyklętych. Relację z obchodów 
można obejrzeć na portalu terazKrosno.pl

/TC/

KROSNO

Pamięci Żołnierzy Wyklętych
W Krośnie obchodzono Narodowy Dzień Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych”.

Składanie kwiatów przed tablicą przy ul. Portiusa

FO
T.

 T
OM

AS
Z 

CZ
EC

H

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu w 
ramach programu edukacyjno-profi laktycznego 

„Śladami przeszłości” odbyły się zajęcia kulinarne prze-
prowadzone przez Joannę Półchłopek – wykładowcę 
Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Zajęcia prak-
tyczne poprzedził wykład na temat właściwości mleka 
i potraw, jakie można z niego przyrządzić. Młodzież 
mogła nauczyć się wyrabiać sery podpuszczkowe oraz 
poznać tajniki pieczenia paluchów drożdżowych trady-
cyjnymi metodami. Nie zabrakło też słodkości. Uczest-
nicy wykonali deser – galaretkę z kwaśnego mleka z mu-
sem truskawkowym. Zajęcia zakończyły się degustacją 
przygotowanych potraw.                                                  /JC/

IWONICZ

Wyrabiali sery i piekli paluchy

Zajęcia kulinarne w OSiW w Iwoniczu
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we współpracy z Fundacją 
na rzecz rozwiązywania 
problemów społecznych 
SOCIETATIS. Gmina Kor-
czyna była jedną z trzech 
gmin powiatu krośnień-
skiego biorącą udział w 
projekcie. 

Do Dziennego Domu 
Senior-Wigor w Korczy-
nie trafi ło pięć zestawów 
multimedialnych, w skład 
których wchodzą ultra-
booki, smartfony oraz tab-
lety wraz z dodatkowym 
wyposażeniem. Sprzęt 
pozyskany został dzięki 

KORCZYNA

Nowy sprzęt 
dla seniorów
Seniorzy z Dziennego 
Domu Senior-Wigor w 
Korczynie otrzymali 
bezpłatnie pięć zesta-
wów multimedialnych.

Projekt Podkarpacki E-
Senior realizowany był 

przez Rzeszowską Agen-
cję Rozwoju Regionalnego 

udziałowi w projekcie, w 
ramach którego seniorzy 
uczestniczyli w warszta-
tach komputerowych, na 
których uczyli się obsługi 
urządzeń multimedial-
nych, korzystania z poczty 
elektronicznej, stron inter-
netowych, a także obsługi 
podstawowych progra-
mów. 

Sprzęt wykorzystany 
będzie do utrwalenia na-
bytej wiedzy, jak również 
do przygotowywania pre-
zentacji, animacji, obróbki 
zdjęć.    /UG KORCZYNA/
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Do domu Senior-Wigor w Korczynie trafił nowy sprzęt multimedialny
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REKLAMA

Kobieta długo odwlekała pójście do szpitala. Spo-
wodowane było to strachem oraz nadzieją, że guz 
sam się zmniejszy. Kiedy pojawiły się duszności, 

zgłosiła się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Spe-
cjaliści szybko postawili diagnozę, przyczyną złego sta-
nu zdrowia kobiety był guz jajnika o wielkości około 35 
cm x 30 cm, ważący w przybliżeniu 30 kilogramów. Po 
przetoczeniu pacjentce krwi, lekarze wycięli cały guz w 
ciągu pół godziny. W trakcie zabiegu wykonano badania 
śródoperacyjne, co miało znaczenie w dalszym postępo-
waniu zabiegowym i wydłużyło czas trwania operacji o 
godzinę. – Dzięki badaniu histopatologicznemu mogliśmy 
podjąć decyzję o zachowaniu narządu rodnego – opowia-
da dr n. med. Janusz Słowik, kierownik Oddziału Gine-
kologiczno-Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Pod-
karpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

Na szczęście nowotwór nie okazał się złośliwy. Jak za-
znacza dr Janusz Słowik, w przypadku występowania 
niepokojących zmian w stanie zdrowia, mogących być 
objawem choroby nowotworowej należy jak najszyb-
ciej skontaktować się z lekarzem. – Pomimo pandemii w 
naszym oddziale w sposób ciągły przyjmujemy pacjentki, 
diagnozujemy i wykonujemy operacje, także onkologiczne. 
Bywa, że kobiety boją się diagnozować, wypierają istnienie 
objawów, albo liczą, iż choroba sama przejdzie. Pacjentka, 
u której podejrzewa się chorobę nowotworową, musi być 
jak najszybciej zdiagnozowana. Jeśli podejrzenie zostanie 
potwierdzone, chora musi niezwłocznie rozpocząć leczenie. 
Zdarza się niestety, że od momentu zaistnienia podejrzenia 
choroby nowotworowej do rozpoczęcia leczenia mija kilka 
miesięcy. Jest to cenny czas, który w leczeniu nowotworu 
ma znaczenie – tłumaczy kierownik oddziału ginekolo-
giczno-położniczego krośnieńskiego szpitala.

Tomasz Czech

KROSNO

Gigantyczny guz 
w ciele pacjentki
Lekarze z krośnieńskiego szpitala wycięli 
z brzucha pacjentki guz ważący 30 kilo-
gramów.
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Zabieg wycięcia 30-kilogramowego guza trwał ok. 30 minut

W czasie kontroli 
strażnicy spraw-
dzą wiarygod-

ność informacji podanych 
w deklaracjach śmiecio-
wych, co do ilości miesz-
kańców. Skontrolują też 
posiadanie i użytkowanie 
kompostowników, jeże-
li zostały one wykazane 
w deklaracji. Strażnicy 
skontrolują też rodzaj i 
wiek kotłów używanych 
do ogrzewania domów i 
podgrzewania wody. Będą 
też sprawdzać jakość sto-
sowanego paliwa. Trzeba 
pamiętać, że od maja 2018 
roku nie wolno stosować 
jako opału: węgla brunat-
nego oraz paliw stałych 
produkowanych z wyko-

KROSNO

Straż miejska rozpoczęła kontrole
1 marca Straż Miejska w Krośnie rozpoczęła kompleksową kontrolę budynków 
jednorodzinnych, przede wszystkim pod kątem gospodarki odpadami oraz ochrony 
powietrza.

rzystaniem tego węgla; 
mułów i fl otokoncentra-
tów węglowych oraz mie-
szanek produkowanych z 
ich wykorzystaniem; pa-
liw o uziarnieniu poniżej 
5 mm i zawartości popiołu 

powyżej 12 proc.; biomasy 
stałej, której wilgotność w 
stanie roboczym przekra-
cza 20 proc. Surowo za-
bronione jest też spalanie 
odpadów.

Funkcjonariusze straży 

miejskiej, oprócz kontroli, 
będą także informować 
mieszkańców o obowiąz-
ku wymiany starych kot-
łów na nowe. Kotły na 
tzw. paliwa stałe  należy 
wymienić na takie, które 
spełniają aktualne normy.

W domach wyposażo-
nych w bezodpływowe 
zbiorniki na ścieki (szam-
ba), strażnicy podczas 
kontroli zapytają o sposób 
zaopatrzenia nierucho-
mości w wodę i o sposób 
odprowadzania ścieków. 
Dlatego też poproszą o 
okazanie aktualnej umo-
wy na wywóz nieczystości 
oraz faktury potwierdzają-
ce częstotliwość opróżnia-
nia szamba.                   /AJ/

regionu – informuje asp. 
sztab. Paweł Buczyński z 
Komendy Miejskiej Policji 
w Krośnie.

Funkcjonariusze planu-
ją organizację cyklu szko-
leń z zakresu bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym. 
Zajęcia, w zależności od 
rozwoju sytuacji epide-
micznej, realizowane 
będą w tradycyjnej formie 

„Wybierz życie 
na playliście”
Krośnieńscy policjanci rozpoczęli nową 
kampanię edukacyjno-informacyjną. Na 
co chcą zwrócić uwagę?

Kampania „Wybierz 
życie na playliście” 

prowadzona przez Ko-
mendę Miejską Policji w 
Krośnie zwraca uwagę na 
coraz bardziej powszech-
ny problem korzystania 
przez uczestników ruchu z 
urządzeń elektronicznych. 
Mogą one powodować 
chwilową dekoncentrację 
ich użytkowników i przy-
czynić się do zaistnienia 

tragicznego w skutkach 
zdarzenia drogowego. 
– Działania adresowane 
są zarówno do dzieci, mło-
dzieży, jak i dorosłych, a 
przy ich realizacji wyko-
rzystane zostaną różno-
rodne formy komunikacji. 
W promocję działań ak-
tywnie włączył się Urząd 
Miasta Krosna, komuni-
kacja miejska oraz placów-
ki kulturalno-oświatowe 

lub też on-line. Na potrze-
by kampanii „Wybierz ży-
cie na playliście”, powstał 
spot profi laktyczny oraz 
autorski plakat. Krótki 
fi lm jest wynikiem pracy 
krośnieńskich profi lak-
tyków: st. asp. Marcina 
Krówki, asp. sztab. Ag-
nieszki Surmacz oraz asp. 
Tomasza Czelnego.

/TC/

Plakat promujący kampanię

KROSNO
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GMINA WOJASZÓWKA

Jan G. przez 20 lat przebywał 
w Stanach Zjednoczonych. 
Do domu w jednej z miej-

scowości w gminie Wojaszówka 
powrócił w maju 2020 r.

Groźby
Z ustaleń śledztwa wynika, że 

po około miesiącu od powrotu  
67-letniego mężczyzny, w domu 
zaczęło się dziać źle. Najpierw 
zaczął być wulgarny w stosun-
ku do żony, a od około połowy 
października ub. roku zaczął 
grozić wysadzeniem i spaleniem 
domu. Bardzo często był pod 
wpływem alkoholu. Świadkami 
gróźb i tego, co się działo, byli 
inni domownicy zamieszkujący 
pod tym samym adresem.

Pamiętny sylwester
Kulminacja wydarzeń nastą-

piła w sylwestrowy wieczór, 31 
grudnia 2020 r. – Około godziny 
19.20, Jan G., będący pod wpły-
wem alkoholu, poszedł do gara-
żu, skąd zabrał plastikowy kani-
ster z benzyną i wrócił do domu. 
W tym czasie byli obecni wszyscy 
domownicy, w tym małoletnie 
dzieci – opowiada Iwona Czer-
wonka Rogoś, Prokurator Rejo-
nowy w Krośnie.

Powrót dziadka z kanistrem z 
benzyną zauważyła jego wnucz-
ka i powiedziała o tym swoim 
rodzicom. Ogień, który był już 
na półpiętrze udało się jednak 
szybko ugasić i do zdarzenia 

ŚWIERZOWA POLSKA

Oskarżony o podpalenie 
domu i znęcanie się
Prokuratura Rejonowa 
w Krośnie skierowała 
do sądu akt oskarżenia 
przeciwko 67-letniemu 
Janowi G. Mieszkaniec 
gminy Wojaszówka 
został tymczasowo 
aresztowany.

nie wzywano straży pożarnej. 
W wyniku podpalenia uszkodzo-
ny został dywan, nakładka na 
schodach oraz fragment ściany. 
Na miejscu zdarzenia pojawili 
się jednak policjanci wezwani 
przez zięcia mężczyzny.

Odciął drogę ucieczki
– Ustalono, że Jan G. podpalił 

klatkę schodową, odcinając tym 
drogę ucieczki pozostałym oso-
bom. Kilka godzin wcześniej od-
kręcił kran mieszczący się w dolnej 
kondygnacji domu. Spowodowało 
to po około półtorej godzinie wy-
pompowanie całej wody ze studni 
i opróżnienie jej w podgrzewaczu, 
który cały czas pracował. To z 
kolei mogło doprowadzić do jego 
wybuchu – informuje prokurator 
Iwona Czerwonka-Rogoś.

Na szczęście w domu znajdo-
wały się zapasy wody w pojem-
nikach pięciolitrowych, którą 
ugaszono ogień.

Dwa zarzuty
Prokuratura Rejonowa w Kroś-

nie, która prowadziła śledztwo 
w tej sprawie, postawiła Janowi 
G. dwa zarzuty. Pierwszy z nich 
to psychiczne znęcanie się nad 
żoną i córką od października do 
końca grudnia 2020 r. – Będąc 

pod wpływem alkoholu wszczy-
nał awantury domowe, w trakcie 
których używał wobec obydwu 
kobiet słów wulgarnych i obelży-
wych, krytykował, poniżał, groził 
podpaleniem oraz wysadzeniem 
domu, w którym mieszały także 
także małoletnie dzieci – mówi 
prokurator Iwona Czerwonka-
Rogoś.

Czyn ten zagrożony jest karą 
pozbawienia wolności do lat 5.

Drugi zarzut dotyczy wy-
darzeń z 31 grudnia 2020 r. 
Zdaniem prokuratury Jan G. 
sprowadził bezpośrednie nie-
bezpieczeństwo pożaru budyn-
ku, w którym zamieszkuje wiele 
osób. 67-letni mężczyzna rozlał 
substancję łatwopalną, a następ-
nie ją podpalił. 

Za to przestępstwo grozi kara 
pozbawienia wolności do lat 8.

Wersja oskarżonego
Jan G. nie przyznał się do za-

rzucanych mu czynów. Wyjaś-
nił, że jest to zemsta zięcia, który 
nastawia całą rodzinę przeciwko 
niemu. Prokuratura skierowała 
akt oskarżenia do Sądu Rejono-
wego w Krośnie. Decyzją sądu 
mężczyzna jest tymczasowo 
aresztowany.

Andrzej Józefczyk

Prokuratura Rejonowa w 
Krośnie postawiła dwa 
zarzuty niespełna 53-let-

niemu mieszkańcowi gminy 
Chorkówka. Sprawa dotyczy 
potrącenia dwojga młodych 
mieszkańców gminy Chorków-
ka: 17-letniej dziewczyny i 19-
letniego chłopaka. Do wypadku 
doszło w niedzielę (21 lutego) 
w Świerzowej Polskiej na ul. 
Krośnieńskiej. – Mężczyzna 
znajdując się w stanie nietrzeź-
wości, mając około 1,4 promila 
alkoholu w wydychanym powie-
trzu, kierując volkswagenem pas-
satem umyślne naruszył zasady 
bezpieczeństwa w ruchu drogo-

wym. Zjechał z jezdni na chod-
nik, gdzie znajdowali się piesi, 
w tym młody mężczyzna, który 
został potrącony przez kierują-
cego volkswagenem. Mieszkaniec 
gminy Chorkówka z obrażenia-
mi ciała, które spowodowały 
rozstrój jego zdrowia i narusze-
nie czynności narządów ciała 
na okres powyżej 7 dni, trafi ł do 
szpitala w Krośnie, a kierowca 
samochodu zbiegł z miejsca zda-
rzenia – poinformowała Iwona 
Czerwonka-Rogoś, Prokurator 
Rejonowy w Krośnie.

Drugi zarzut to kierowanie po-
jazdem w stanie nietrzeźwości.

Prokuratura Rejonowa w 

Krośnie wystąpiła do sądu z 
wnioskiem o zastosowanie 
wobec sprawcy wypadku trzy-
miesięcznego aresztu tymcza-
sowego. Sąd był jednak innego 
zdania i nie przychylił się do 
tego wniosku.

Dochodzenie w sprawie wy-
padku w Świerzowej Polskiej 
prowadzi Komenda Miejska 
Policji w Krośnie, pod nadzo-
rem Prokuratury Rejonowej w 
Krośnie. Z dotychczasowych 
ustaleń wynika, że sprawca po 

potrąceniu odjechał z miejsca 
zdarzenia nie udzielając po-
mocy poszkodowanym, choć 
posiadał wiedzę, umiejętności 
i doświadczenie w udzielaniu 
takiej pomocy. Ma to wynikać z 
akt sprawy. Zgubił jednak tab-
licę rejestracyjną, co pozwoliło 
policji na jego zatrzymanie w 
miejscu zamieszkania na tere-
nie gminy Chorkówka. – Kie-
rowca volkswagena przesłucha-
ny w charakterze podejrzanego 
złożył wyjaśnienia, w których 

co prawda przyznał się do za-
rzucanych mu czynów, jednak 
umniejsza on swoją winę wska-
zując między innymi, że jechał 
niezbyt prędko, a także oddał 
się w ręce policji – powiedziała 
prokurator Iwona Czerwonka 
Rogoś.

Zapowiedział też chęć ewen-
tualnego zadośćuczynienia za 
doznane szkody oraz żałuje 
tego, co się stało. Inaczej spra-
wę potrącenia widziała młoda 
dziewczyna. idąca chodnikiem 
z 19-latkiem. Kierowca miał 
jechać z dużą prędkością, a 
pokrzywdzony po uderzeniu 
został odrzucony na kilka me-
trów. Do tej pory nie udało się 
ustalić kierowcy i pasażera su-
zuki, którzy udzielali pierwszej 
pomocy pokrzywdzonym i byli 
prawdopodobnie świadkami 
zdarzenia. Z apelem o zgło-
szenie się świadków wypadku 
zwróciła się rodzina 17-letniej 
dziewczyny.

/AJ/

Potrącenie i ucieczka
53-letni mieszkaniec gminy Chorkówka potrącił na 
chodniku dwoje pieszych. Był pijany i uciekł z miejsca 
zdarzenia.

Pijany kierowca volkswagena wjechał na chodnik i potrącił dwie osoby

FO
T.

 T
OM

AS
Z 

CZ
EC

H

W pierwszej połowie lutego doszło do dwóch kradzieży z włama-
niem na terenie jednej z fi rm w Szczepańcowej w gminie Chor-

kówka. Pierwsze zdarzenie miało miejsce w nocy z 6 na 7 lutego, a 
sprawcy z drewnianego budynku skradli między innymi piłę moto-
rową, przecinarki ręczne, młot wyburzeniowy, ubijarkę. Właściciel 
oszacował straty na około 17,8 tys. zł. Do drugiej kradzieży z włama-
niem do tego samego budynku doszło w nocy z 15 na 16 lutego. Tym 
razem łupem złodziei padł między innymi młot udarowy, wkrętarka, 
szlifi erka taśmowa, niwelator, a także sprzęt komputerowy, w tym 
laptop oraz notebook. W tym przypadku straty wyniosły około 44,9 
tys. zł. Poszukiwaniem sprawców zajęli się krośnieńscy policjanci. Na 
podstawie zebranych informacji, analizy zabezpieczonych zapisów 
monitoringów ustalono osoby, mogące mieć związek z tymi prze-
stępstwami. 22 i 23 lutego w godzinach porannych zostali zatrzyma-
ni trzej mężczyźni: 23-letni mieszkaniec gminy Miejsce Piastowe, 23-
letni mieszkaniec gminy Korczyna i 34-letni mieszkaniec Krosna.

Dochodzenie w tej sprawie prowadzi Komenda Miejska Policji 
pod nadzorem miejscowej prokuratury rejonowej. – Całej trójce po-
stawione zostały zarzuty kradzieży z włamaniem. Mężczyźni częściowo 
przyznali się do winy. Różniły się ich wersje, co do udziału poszczegól-
nych osób w tych dwóch kradzieżach z włamaniem – powiedziała Iwo-
na Czerwonka-Rogoś, Prokurator Rejonowy w Krośnie.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że skradzione przedmioty za-
wieźli do lombardu w Rzeszowie, gdzie je zastawili.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Krośnie, sąd zastosował 
wobec całej trójki podejrzanych trzymiesięczny tymczasowy areszt. 
Mężczyznom grozi do 10 lat pozbawienia wolności.                     /AJ/

Skradli elektronarzędzia
Trzej mężczyźni: mieszkaniec Krosna, gminy Miejsce 
Piastowe oraz gminy Korczyna usłyszeli zarzuty po dwóch 
kradzieżach z włamaniem. Na wniosek Prokuratury Rejo-
nowej w Krośnie zostali tymczasowo aresztowani.
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KROSNO

„Ubezpieczalnia” sprzedana
Powiat krośnieński sprzedał za 1 mln 111 tys. zł dwa budyn-
ki zlokalizowane przy ulicy Paderewskiego w Krośnie.

Dopiero drugi przetarg, 
zorganizowany 12 lutego 

br., wyłonił nabywcę dwóch 
budynków zlokalizowanych 
przy ulicy Paderewskiego 
w Krośnie. Blisko stuletnie 
obiekty tzw. ubezpieczalni od 
dłuższego czasu nie były użyt-
kowane. Ostatnio mieściły się 
w nich przychodnie i porad-
nie Specmed. Oba budynki są 
wpisane do rejestru zabytków. 
Prywatny inwestor nabył nieru-
chomości od Starostwa Powia-
towego w przetargu nieograni-
czonym za 1 mln 111 tys. zł. Jest 

to kwota o 11 tys. zł wyższa  niż 
wynosiła cena wywoławcza.

/TC/

Budynki przy ul. Paderewskiego 
znalazły nowego nabywcę

SZCZEPAŃCOWA
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REKLAMA

Grażyna Zagrobelna 
kierowała krośnień-

ską dyrekcją lasów w 
latach 1998-2001 (jako 
pierwsza kobieta w histo-
rii LP) i od 2016 roku do 
tej pory. Jako działaczka 
NSZZ Solidarność aktyw-
nie uczestniczyła w two-
rzeniu prawa leśnego, w 
tym ustawy o lasach, była 
współautorką 43. w skali 
kraju Ponadzakładowego 
Zbiorowego Układu Pra-
cy zarejestrowanego 29 
maja 1998 r. Dyrektor Za-
grobelna zainicjowała też 
wprowadzenie Strategii 
gospodarki łowieckiej na 
obszarach OHZ RDLP w 
Krośnie, zaś na potrzeby 
czynnej ochrony żubrów 
powołała specjalny ze-
spół doradczy złożony z 
wybitnych specjalistów. 
– To między innymi dzięki 
współdziałaniu ze środowi-
skami naukowymi i leka-
rzami weterynarii mamy 
dziś tak mocną populację 
żubrów w górach. Za wiel-
ki sukces z okresu mojej 
pracy uważam wdrożenia 
pakietu prywatyzacyjnego 

Ulica stanowiąca 
drogę wewnętrz-
ną łączącą drogę 

krajową nr 28 – ul. Pod-
karpacką z ul. ks. Jerze-
go Popiełuszki w obrębie 
dzielnicy Polanka będzie 
nosić nazwę ul. Tytusa 
Trzecieskiego. Patron 
nowej ulicy urodził się 
1 stycznia 1811 roku w 
Bażanówce. Ukończył 
studia na wydziale fi lo-
zofi cznym Uniwersytetu 
Lwowskiego. Interesował 
się przemysłem i górni-
ctwem. Był współorgani-
zatorem ruchów niepod-
ległościowych. W czasie 
rzezi galicyjskiej Jakuba 
Szeli w 1846 r. schronił w 
swoim dworze w Polance 
powstańców krakowskich 
w tym Wincentego Pola. 
Był on współzałożycie-

KROSNO

Odeszła na emeryturę
Zmiana na stanowisku dyrektora RDLP w Krośnie. Dr Andrzej 
Konieczny, dyrektor generalny LP, odwołał Grażynę Zagrobelną 
i powołał nowego dyrektora.

dla pracowników przecho-
dzących do pracy w ZUL na 
terenie RDLP w Krośnie, 
jak również przyspieszenie 
skutecznej przebudowy 
drzewostanów na grun-
tach porolnych na drzewo-
stany zgodne z siedliskiem 
na terenie całego regionu 
– powiedziała dyrektor 
Grażyna Zagrobelna.

Jej zasługą jest też 
wdrożenie drugiej w kra-
ju submisji drewna cen-
nego, która w tym roku 
organizowana była już po 
raz 22. Na uwagę zasłu-
guje też obrona polskiego 
leśnictwa wobec ataków 

ekoaktywistów. W ostat-
nich latach zaangażowała 
się w tworzoną na pozio-
mie UE strategię dla Kar-
pat, lobbując w niej leśne 
aspekty gospodarowania 
w górach.

W związku z odwo-
łaniem Grażyny Zagro-
belnej, która przeszła na 
emeryturę, 25 lutego dr 
Andrzej Konieczny, dyrek-
tor generalny LP, na sta-
nowisko dyrektora RDLP 
w Krośnie powołał Marka 
Mareckiego, dotychczaso-
wego zastępcę dyrektora 
ds. gospodarki leśnej.

/AJ/
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Stoją od lewej: dr Andrzej Konieczny, Grażyna Zagrobelna 
i Marek Marecki

KROSNO

Nowi patroni
Radni miejscy zdecydowali o nazwach 
dla nowych rond i nowej ulicy w rejo-
nie przebudowywanej DK28 w dziel-
nicy Polanka.

lem pierwszej na świecie 
kopalni ropy naftowej w 
Bóbrce. Dzięki temu wy-
dobycie nafty i jej prze-
twórstwo stało się podsta-
wą wzrostu zamożności 
całego Podkarpacia. Jego 
główną siedzibą stał się 
dwór w Polance. Zmarł 
24 grudnia 1878 r. Został 
pochowany na cmentarzu 
w Jedliczu.

Swoją nazwę będzie 
miało także rondo w ciągu 
ul. Popiełuszki. Jego pa-
tronem został Artur Rap-
pe. Urodził się 7 stycznia 
1881 roku w Stanisławo-
wie. Po I wojnie w 1919 r. 
objął kierownictwo tech-
niczne w nowopowsta-
łej spółce przemysłowca 
naftowego Mieczysława 
Longchampsa „Zachod-
nie Gazy”. Rappe wszedł 

w skład dyrekcji połą-
czonych przedsiębiorstw 
naftowych z siedzibą 
w Polance. Był również 
sprzymierzeńcem budo-
wy kościoła w Polance. 
Mieszkał w pobliżu placu 
budowy świątyni, użycza-
jąc na ten cel swoje pry-
watne grunty. Za ofi arną 
pracę odznaczony został 
Srebrnym Krzyżem Za-
sługi i orderem papieskim 
za pomoc przy budowie 
kościoła. Zmarł w Kroś-
nie dnia 11 kwietnia 1943 
r. Pochowany został na 
cmentarzu w Polance.

Z kolei drugie rondo 
zlokalizowane na skrzy-
żowaniu ul. Podkarpa-
ckiej z ul. Marii Skłodow-
skiej-Curie będzie nosiło 
imię Wiktora Hłaski. Uro-
dził się 14 lipca 1876 r. 
Ukończył 4-letnie studia 
na Politechnice w Liege 
w Belgii. Po ukończeniu 
studiów zarządzał aż do 
wybuchu II wojny świa-
towej Grupą Francuskich 
Towarzystw Naftowych, 
Przemysłowych i Handlo-
wych w Polsce pn. „Ma-
łopolska”. Wiktor Hłasko 
wspierał rozwój rodzące-
go się w Rzeczypospolitej 
lotnictwa. Wiktor Hłasko 
był także dyrektorem fi r-
my naftowej VERDATOK 
w Polance koło Krosna, 
gdzie też partycypował 
w ufundowaniu miej-
scowego kościoła i fi rmy 
NAFTA POLSKA. Został 
odznaczony francuską Le-
gią Honorową i Krzyżem 
Ofi cerskim Orderu Odro-
dzenia Polski. Za pomoc 
materialną i zasługi przy 
budowie kościoła w Po-
lance otrzymał godność 
Szambelana papieskiego.

/AJ/

Rondo im. Artura Rappe w Krośnie
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O wywołaniu fałszywego alarmu mówi art. 224a Kodeksu Karnego wprowadzony 
ustawą w 2011 r. „Kto wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, zawiadamia o zdarzeniu, 
które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w znacznych rozmiarach lub 
stwarza sytuację, mającą wywołać przekonanie o istnieniu takiego zagrożeni, czym 
wywołuje czynność instytucji użyteczności publicznej lub organu bezpieczeństwa, 
porządku publicznego lub zdrowia mającą na celu uchylenie zagrożenia, podlega ka-
rze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

W 2016 r. wprowadzony został art. 224b mówiący, że „w razie skazania za prze-
stępstwo określone w art. 224a sąd orzeka: nawiązkę na rzecz Skarbu Państwa w 
wysokości co najmniej 10 000 zł oraz świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 
pkt 7 w wysokości co najmniej 10 000 zł.”

PORAJ

Bezmyślny żart może drogo kosztować
Zgłoszenie na numer alarmowy o pożarze budynku mieszkalnego z 
możliwymi ofiarami postawiło na nogi służby ratownicze. Okazało 
się, że był to bezmyślny żart.

We wtorkową noc 
(23 lutego), około 

godziny 1.30 na numer 
alarmowy 112 zadzwonił 
mężczyzna informując, 
że w Poraju, gm. Chor-
kówka, pali się budynek 
mieszkalny. Dramatycz-
nym głosem opowiadał, 
że z płonącego domu wy-
ciągnął dwie osoby, ale 
ogień już się tak rozprze-
strzenił, że drugi raz nie 
da rady już wejść. – Na 

miejsce wysłane zostały 
dwa zastępy z JRG PSP z 
Krosna oraz zastępy OSP 
z Faliszówki i Kobylan. Po 
przyjeździe i dokładnym 
sprawdzeniu okazało się, 
że nie ma żadnego poża-
ru i był to alarm fałszywy. 
Także numer, z którego 
wykonano telefon, już nie 
odbierał – powiedział mł. 
bryg. Dariusz Gruszka z 
KM PSP w Krośnie.

Sprawą zajęła się po-

licja. Jak poinformował 
asp. Tomasz Czelny z 
KMP w Krośnie sprawca 
fałszywego alarmu zo-
stał już namierzony. Jest 
to mieszkaniec gminy 
Chorkówka. Czynności w 
tej sprawie wykonuje Ko-
misariat Policji w Dukli, 
a sprawcy bezmyślnego 
żartu grozi odpowiedzial-
ność karna przed sądem.

/AJ/
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HUMOR

BARAN (21 III - 20 IV)
Być może nadmiar obowiązków i 

ogólne zmęczenie sprawiają, że nie 
masz czasu zająć się sobą i swoją drugą 
połówką. W tym tygodniu postaraj się 
znaleźć czas na swoje życie uczuciowe. 
Znajdź też chwilę, aby celebrować ota-
czający cię świat. Poszukaj w nim cze-
goś więcej.

BYK (21 IV - 20 V)
Dobre okazje i ciekawe możliwości 

lub realizacje określonych planów i 
celów. Wróć myślami do czasów bez-
troskich, być może do młodości. Po-
szukaj tam źródła tego, co dawało ci 
szczęście. Zadbaj też o dobrą kondycję 
swojego ciała. Skupiaj się na tym co 
dobre i możliwe.

BLIŹNIĘTA (21 V - 21 VI)
Coś negatywnego będzie się działo z 

tobą albo wokół ciebie. Jeżeli w twoim 
związku nie jest dobrze, może okazać 
się, że partner szuka szczęścia gdzie 
indziej. Jeszcze jest czas, by temu za-
radzić. Nadmiar obowiązków zawodo-
wych i ciągła gonitwa może dawać się 
we znaki. Spada twoja efektywność.

RAK (22 VI - 22 VII)
Zastanów się, co cię ogranicza i 

blokuje, aby uzyskać pełnię szczęścia 
w miłości. Otwórz się na świat i ludzi, 
mów o swoich potrzebach i pragnie-
niach. Nie zamykaj się też na odbiór in-
formacji z otoczenia. W pracy możliwy 
awans. Skorzystaj z okazji, nawet jeżeli 
obawiasz się, czy sobie poradzisz.

LEW (23 VII - 22 VIII)
Trudny tydzień pod względem uczu-

ciowym. Zamieszanie, huśtawka emo-
cji, kłótnie. Bądź wyrozumiały i panuj 
nad sobą. W pracy nie lepiej. Musisz 
trzymać fason. Może będzie potrzebna 
twoja empatia lub opiekuńczość. Do-
bry tydzień na załatwianie wszelkich 
spraw fi nansowych.

PANNA (23 VIII - 23 IX)
W miłości czas zawieszenia. Nie jest 

to najlepszy tydzień na szukanie part-
nera albo podejmowanie znaczących 
decyzji dotyczących związku. Lepiej w 
pracy i tej właśnie powinieneś się po-
święcić. W tym tygodniu pomoże kon-
kret i terminowa realizacja zadań.

WAGA (23 IX - 23 X)
W sferze uczuciowej może być bar-

dzo poważnie. Może przyszedł czas 
rozliczeń. Jeżeli w twojej relacji nie 
dzieje się najlepiej, może oznaczać 
nadchodzące rozstanie. Z fi nansami 
ostrożnie, mimo sprzyjającego czasu w 
pracy, nie wygląda imponująco. Zacze-
kaj z inwestycjami. 

SKORPION (24 X - 22 XI)
W miłości stabilizacja, a czasem na-

wet przejście na wyższy etap w związ-
ku. Dobry okres w trwających związ-
kach, a także możliwość zbudowania 
trwałej relacji przy krótkim stażu. Może 
być przed tobą znacząca decyzja zawo-
dowa. Może warto zaryzykować.

STRZELEC (23 XI - 21 XII)
Niestety nie widać powodu do zado-

wolenia. Jeśli chodzi o sprawy sercowe 
być może przeżywasz teraz trudny czas. 
Pamiętaj, czas leczy rany, ale nie zawahaj 
się poprosić o wsparcie, jeżeli poczujesz 
taką potrzebę. Dobry czas masz za to dla 
celów inwestycyjnych i fi nansowych.

KOZIOROŻEC (22 XII - 20 I)
Jeśli martwi cię własny związek, 

może warto spojrzeć na problem z góry, 
z większej perspektywy. Zobaczysz być 
może sprawę z drugiej strony i łatwiej 
ci będzie nad tym zapanować. Bardzo 
dobre możliwości w pracy. To czasami 
dary od losu albo niezwykłe okazje do 
wykorzystania.

WODNIK (21 I - 19 II)
Będziesz musiał wykazać się w tym 

tygodniu większą cierpliwością. Pod-
chodź do problemów i wyzwań z dużą 
wyrozumiałością i empatią. Dzięki temu 
będziesz lepiej odbierany przez innych, 
i sam poczujesz się lepiej. W miłości 
radość, szczęście, może też odrodzenie 
uczuć.

RYBY (20 II - 20 III)
Przed tobą nerwowe, wymagające 

wiele pracy nad sobą dni. Czekają cię 
liczne zajęcia wymagające zdolności 
intelektualnych i szybkiego podejmo-
wania decyzji. Staraj się działać szybko, 
ale nie podejmuj decyzji bez namysłu i 
pod wpływem presji. 

HOROSKOP KROSNO

Na przejściu granicznym w 
Hrebennem zajeżdża czarny 
Mercedes 600. Wysiada młody 
facet w czarnym garniturze i 
otwiera bagażnik. Podchodzi 
do niego celnik i zaczyna kla-
syczne pytania: – Narkotyki?, 
broń?, dewizy? – Oczywiście 
– odpowiada kierowca i otwie-
ra walizki. Celnik z niedowie-
rzaniem patrzy na zawartość 
waliz. Pierwsza wypełniona po 
wierzch foliowymi torebecz-
kami z białym proszkiem, dru-

ga pełna kałachów, w trzeciej 
równo poukładane paczki 100 
dolarowych banknotów. – To 
wszystko pana? – Nie – odpo-
wiada młody człowiek – to jest 
Pana, moje jest w tamtym tirze.

– – – – – 
Przychodzi blondynka do skle-

pu elektrycznego i mówi: – Popro-
szę lotnika. – Nie mamy lotników, 
ale chyba pani chodzi o pilota do 
telewizora. – O tak, tak. Proszę się 
ze mnie nie śmiać. W tej dziedzi-
nie jestem lajkonikiem.

– – – – – 
Na sali sądowej sędzia pyta się 

bacy: – Baco dlaczego zabiliście 

swoją żonę? Dobrze wam goto-
wała? – A dobrze . – A prała wam 
skarpety? – No prała a co miała 
nie prać. – A w polu robiła? – Ro-
biła. – To czemu baco żeście ją 
zabili? – A bo proszę sędzi upier-
dliwa była i to bardzo

– – – – – 
I jak pani Kowalska? Bierze 

pani te tabletki na odchudza-
nie? – Tak, panie doktorze. 
– A ile? – Ile, ile... aż się najem!

– – – – – 
– Ależ mi gorąco – skarży 

się jedna agrafka do drugiej. 
– To się rozepnij – podpowia-
da tamta.

– Piotrusiu, a gdzie leży Zanzi-
bar – pyta nauczycielka ucznia. 
– Proszę pani, jestem jeszcze za 
mały, aby znać wszystkie bary.

– – – – – 
– Dlaczego oskarżony odje-

chał samochodem będącym cu-
dzą własnością? – Bo byłem tak 
pijany, że bałem się wsiąść do 
swojego...

– – – – – 
Kowalski pyta Nowaka. – Do-

kąd w tym roku wyjeżdżacie 
na wakacje? – W zeszłym roku 
byliśmy na wycieczce dookoła 
świata, to teraz wybierzemy się 
gdzieś indziej.

Zawodnicy UKS 15 Krosno pomimo trudnej sytuacji w kraju 
związanej z obostrzeniami i odwołanymi turniejami bardzo 
dobrze i mocno przepracowali cały rok na treningach, cam-

pach oraz przygotowując się indywidualnie, osiągnęli wysokie wy-
niki sportowe, które pozwoliły otrzymać im powołanie do Kadry 
Polski. Powołanie otrzymali: Maria Łętkowska (juniorka), Anna 
Bednarz (juniorka młodsza), Renata Nowak (juniorka młodsza), 
Filip Bęben (junior młodszy). Najważniejsze osiągnięcia czwórki 
judoków to wicemistrzostwo Polski juniorek w Trzebnicy Marii 
Łętkowskiej kat. +78 kg; wicemistrzostwo Polski juniorek młod-
szych w Zamościu i 3 miejsce na Pucharze Europy w Szczyrku Anny 
Bednarz w kat. 63 kg; 5 miejsce Renaty Nowak na mistrzostwach 
Polski młodziczek kat. 70 kg w Poznaniu; 3 miejsce Pucharu Polski 
juniorów młodszych w Piasecznie Filipa Bębna w kat. 90 kg.

Anna Bednarz w dniach 18-30 stycznia 2021 r. wzięła udział w 
pierwszym zgrupowaniu kadry narodowej juniorek młodszych w 
Zakopanem. W drugim zgrupowaniu w dniach 18-28 lutego wzięli 
udział Anna Bednarz i Filip Bęben, trenując pod okiem trenerów 
kadry narodowej.

/AJ/

W strzelaniu z karabinu „Husarię” z Krosna reprezentowały 
młodziczki, Izabela Gajewska oraz Julia Gosztyła, które 
odnotowały wysokie rezultaty. Izabela wygrała rywali-

zację w drugim dniu zawodów z wynikiem 396,0, natomiast Julia 
pierwszego dnia zawodów zajęła trzecią lokatę z wynikiem 393,3. 
W drugim dniu rywalizacji była czwarta. Ponadto w kategorii mło-
dziczek, ale w konkurencji pistoletu, wystartowała Natalia Pelczar 
zajmując piątą (wynik 334) oraz czwartą lokatę (wynik 335). 
Oprócz młodziczek startowali również juniorzy. – Jagoda Szajna z 
wynikami 603,5 i 611,9 zajęła 15 oraz 11 lokatę, natomiast Filip Ma-
zur był 15 oraz 16 wśród juniorów. Dla juniorów te zawody były kwa-
lifi kacjami do Mistrzostw Polski Juniorów, obydwoje naszych zawod-
ników spełniło normy kwalifi kacyjne – powiedział Tomasz Jerzak.

Międzynarodowe zawody w Pucku rokrocznie otwierają nowy 
sezon strzelecki, a także upamiętniają rocznicę odzyskania dostę-
pu do morza przez Polskę. W tym roku ze względu na pandemię 
COVID-19 miały jedynie rangę krajowej rywalizacji, do której przy-
stąpiło blisko 200 zawodników z kilkudziesięciu klubów.

/JC/
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Judocy UKS 15 
w kadrze narodowej
Czwórka judoków UKS 15 Krosno otrzymała 
powołanie do kadry narodowej Polski w judo 
na pierwsze półrocze 2021 roku.

Anna Bednarz i Filip Bęben
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Sukcesy „Husarii” 
w Pucku
Krośnieński klub strzelecki „Husaria” z po-
wodzeniem wystartował w ogólnopolskich 
zawodach strzeleckich „Zaślubiny z morzem” 
w Pucku. Młodzi strzelcy wrócili znad morza z 
dwoma medalami oraz czołowymi lokatami.

KROSNO

Monika Moskal 
wśród najlepszych
Pięć zawodniczek KKB MOSiR Krosno wzięło 
udział w mistrzostwach Polski juniorów i junio-
rów młodszych w lekkiej atletyce, które odbyły 
się w Toruniu.

Spośród reprezentantek KKB 
MOSiR Krosno najlepiej 

zaprezentowała się Monika 
Moskal, poprawiając swoje re-

kordy życiowe. Monika starto-
wała w dwóch konkurencjach i 
w obu zajęła miejsca w pierw-
szej szóstce. W trójskoku zajęła 

bardzo wysokie piąte miejsce, 
w skoku w dal była szósta. Mo-
nika jest z rocznika młodszego 
juniorek i w następnym roku 
wystąpi ponownie w tej katego-
rii wiekowej, więc budzi duże 
nadzieje medalowe.

Pozostałe zawodniczki: Pauli-
na Wszołek i Julita Krzyżanow-
ska na 400 metrów, Martyna 
Roś na 3 kilometry i Kinga Lo-
renc w trójskoku zajęły miejsca 
w drugich dziesiątkach swoich 
konkurencji.

/AJ/

Monika Moskal, zawodniczka KKB 
MOSiR Krosno

Izabela Gajewska wygrała rywalizację w drugim dniu zawodów z wy-
nikiem 396,0
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