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18 marca
Marty, Edwarda, Narcyza, Feliksa

Europejski Dzień Mózgu

19 marca
Jana, Leili, Bogdana, Marka

Dzień Wędkarza

20 marca
Anatola, Klaudii, Klemensa, Fotyna

Dzień Bez Mięsa, Światowy Dzień Żaby

21 marca
Marzanny, Filemona, Kamilli, Lubomira

Dzień Wagarowicza, Światowy Dzień Zespołu Downa

22 marca
Pawła, Zachariasza, Bazylego, Augusta

Światowy Dzień Wody

23 marca
Rebeki, Adrianny, Petry, Pelagii

Międzynarodowy Dzień Meteorologii, 
Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

24 marca
Aleksandra, Dionizego, Szymona, Gabriela

Światowy Dzień Walki z Gruźlicą

25 marca
Łucji, Mii, Małgorzaty, Ireneusza

Dzień Świętości Życia

26 marca
Feliksa, Larysy, Teodora, Tekli

Dzień Janosika

27 marca
Lidii, Ruperta, Ernesta, Archibalda

Międzynarodowy Dzień Teatru

28 marca
Doroteusza, Joanny, Anieli, Aleksandra

Niedziela Palmowa, Zmiana czasu z zimowego na letni

29 marca
Stefana, Eustachego, Cyryla, Zenona

Ogólnopolski Dzień Trzeźwości, Dzień Metalowca

30 marca
Amadeusza, Kwiryna, Leonarda, Piotra

Dzień Ziemi Palestyńskiej

31 marca
Neli, Kornelii, Beniamina, Gwidona

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

Kilka lat temu mój sąsiad sprzedał działkę od 
strony południowo-zachodniej, a nowy jej właści-
ciel przy samej granicy posadził szpaler drzew, któ-
re obecnie mają ok. 4-5 metrów. Powoduje to zacie-
nienia mojego domu, który stoi 4 metry od granicy 
i obawiam się, że za kilka lat pojawi się w nim wil-
goć. Kilkukrotnie rozmawiałem z sąsiadem, żeby 
te drzewa wyciął lub przynajmniej przyciął, ale 
bezskutecznie. Czy istnieje możliwość, aby prawnie 
zobowiązać sąsiada do wycięcia tych drzew, które 
zacieniają mój dom i z tego powodu stanowią dużą 
uciążliwość? 

Czytelnik z Krosna

Właściciel może korzystać ze swojej rzeczy z wyłą-
czeniem innych osób, z zastrzeżeniem, że korzystanie 
to musi być zgodne z zasadami współżycia społecz-
nego i ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem 
rzeczy (art. 140 kodeksu cywilnego). Ograniczenia 
właściciela w korzystaniu ze swojej rzeczy precyzuje 
art. 144 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym właś-
ciciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu 
swego prawa powstrzymywać się od działań, które 

by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich 
ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-
gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i sto-
sunków miejscowych. W związku z powyższym, z 
jednej strony właścicielowi przysługuje prawo, zgod-
nie z którym według swego wyboru może korzystać z 
przysługującego mu prawa własności, z drugiej – jest 
ono ograniczone prawami właścicieli nieruchomości 
sąsiednich, którzy również mają prawo, aby ze swojej 
własności korzystać zgodnie z przeznaczeniem. 

W sytuacji przez Pana opisywanej można by twier-
dzić, że rosnące na działce sąsiada drzewa (z powo-
du dużej ich liczby, gęstości i wysokości) w sposób 
nadmierny ingerują w Pana własność, zakłócając 
korzystanie z niej ponad przeciętną miarę, tym bar-
dziej, że sadząc drzewa sąsiad miał świadomość, że 
blisko granicy znajduje się Pana dom. Gdyby sąsiad 
w dalszym ciągu nie zgadzał się na wycinkę lub cho-
ciaż podcinkę drzew, to należałoby pisemnie wezwać 
sąsiada do wycięcia (przerzedzenia) drzew lub przy-
najmniej znacznego skrócenia ich wysokości. W przy-
padku braku reakcji ze strony sąsiada, pozostaje skie-
rowanie pozwu do sądu z żądaniem ochrony Pana 
własności przez zobowiązanie sąsiada do usunięcia 
drzew, ich przerzedzenia lub ich skrócenia. Ostatecz-
na decyzja co do sposobu uregulowania stosunków 
sąsiedzkich pozostaje w gestii sądu, który wyda orze-
czenie z uwzględnieniem ww. ograniczeń.

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

Uczniowie kl. 7d Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Krośnie wzięli udział w konkursie 

ogłoszonym przez Fundację Honor Pomagania Dzie-
ciom im. Tadeusza Bora-Komorowskiego w Warsza-
wie. Spośród 637 przesłanych wykonań hymnu „Oda 
do radości” komisja nagrodziła specjalnym wyróżnie-
niem wykonanie przesłane przez uczniów Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krośnie. Nagrodą 
w konkursie jest dofi nansowanie przez Fundację pię-
ciodniowego wyjazdu do Zakopanego dla 31 uczniów 
ośrodka. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kroś-
nie jest placówką, w której dzieci i młodzież z nie-
pełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
umiarkowanym, znacznym, głębokim, sprzężeniami, z 
autyzmem ma możliwość edukacji, ale też rozwijania 
swoich pasji i talentów.

/AJ/

KROSNO

Wyróżnienie dla uczniów

18 marca 2004
7 lat temu – arcybi-

skup przemyski Józef 
Michalik został prze-
wodniczącym Konfe-
rencji Episkopatu Pol-
ski.

18 marca 1996
25 lat temu – odbyło 

się pierwsze losowanie 
Multi Lotka i jednocześ-
nie pierwsza transmisja 
losowań gier Totalizato-
ra Sportowego na ante-
nie Polsatu.

20 marca 1920
101 lat temu – w Wied-

niu zmarł urodzony w 
Lubatówce Kazimierz 
Chłędowski, pisarz, pa-
miętnikarz, badacz kul-
tury i satyryk.

20 marca 1937
84 lata temu – rozpo-

częto budowę miasta i 
huty Stalowa Wola.

20 marca 1990
31 lat temu – Lech Wa-

łęsa otrzymał tytuł dokto-
ra honoris causa Uniwer-
sytetu Gdańskiego.

20 marca 2020
rok temu – w Polsce 

zaczął obowiązywać stan 
epidemii z powodu sze-
rzenia się zakażeń wiru-
sem SARS-CoV-2.

21 marca 1992
29 lat temu – w Krośnie 

urodziła się Aleksandra 
Szmyd, polska śpiewacz-
ka operowa.

22 marca 1928 
93 lata temu – powsta-

ło przedsiębiorstwo pań-
stwowe Polska Poczta, 
Telegraf i Telefon.

22 marca 2009
12 lat temu – otwarto 

Muzeum Dobranocek w 
Rzeszowie.

23 marca 1871
150 lat temu – w Mode-

rówce urodził się August 
Gorayski, polityk, dzia-
łacz katolicki, przemysło-
wiec i fi nansista, radny 
Krosna.

23 marca 1929
92 lata temu – w Kroś-

nie zmarł Andrzej Lenik, 
polski artysta rzeźbiarz, 
autor pomnika Tadeusza 
Kościuszki umieszczone-
go wśród ruin zamku w 
Odrzykoniu.

25 marca 1929
83 lata temu – zmarł 

Michał Mięsowicz, mistrz 
zegarmistrzowski, założy-
ciel i właściciel Pierwszej 

Krajowej Fabryki Zegarów 
Wieżowych w Krośnie.

26 marca 2011
10 lat temu – na Wiel-

kiej Krokwi im. Stanisła-
wa Marusarza w Zakopa-
nem odbyły się specjalne 
zawody, podczas których 
Adam Małysz ofi cjalnie 
zakończył karierę spor-
tową.

28 marca 2010
11 lat temu – po raz 

pierwszy padła główna 
wygrana w polskiej edycji 
teleturnieju Milionerzy.

29 marca 1978
43 lata temu – wieś Wi-

dacz została wydzielona 
ze wsi Targowiska i zo-
stała sołectwem.

30 marca 1958
63 lata temu – w Krośnie 

zmarł Józef Kwaciszew-
ski, generał brygady Woj-
ska Polskiego, kawaler 
Orderu Virtuti Militari.

Projekt realizowany będzie w ra-
mach projektu „Międzynarodo-

wa mobilność edukacyjna uczniów i 
absolwentów oraz kadry kształcenia 
zawodowego”. 60 uczniów oraz 6 
nauczycieli będzie miało szansę od-
bycia praktyk zawodowych w Grecji i 
we Włoszech. Uczniowie realizować 
będą 80-godzinny program praktyk 
zawodowych, a także program edu-
kacyjno-kulturowy. Pozwoli to na 
ich wszechstronny rozwój. Wyjazd 
zostanie poprzedzony szkoleniami 
przygotowawczymi. Do udziału w 
projekcie uczniowie zostaną wyło-
nieni w ramach procesu rekrutacji.

/TC/

IWONICZ

Zagraniczne 
praktyki uczniów
Zespół Szkół w Iwoniczu roz-
począł realizację projektu „Z 
Iwonicza na europejski rynek 
pracy”. 

Czesław Matelowski aktywnie włączał się 
w wolontariat, podejmując szereg przed-

sięwzięć o charakterze społecznym. Działał w 
Towarzystwie Walki z Kalectwem, Krośnień-
skim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, był także 
członkiem grupy literacko – kabaretowej „En-
tuzjaści”. Wiele lat pracował również w Cechu 
Rzemiosł Różnych w Krośnie.

W 2015 roku podczas obchodów V Kroś-
nieńskiego Dnia Wolontariatu otrzymał z rąk 
prezydenta Krosna Piotra Przytockiego na-
grodę „Zasłużony dla wolontariatu”.

Swojego wieloletniego pracownika pożeg-
nali członkowie Cechu Rzemiosł Różnych w 
Krośnie. – Był powszechnie ceniony za wiedzę, 
doświadczenie i życzliwość, a przy tym lubiany 
i szanowany. Wiele uwagi poświęcał sprawom społecznym, dbał o dokumentowa-
nie życia w Cechu. Był mistrzem w zawodzie mechanik pojazdów. Za zasługi dla 
rzemiosła odznaczony Srebrną Odznaką im. Jana Kilińskiego oraz Honorową Od-
znaką Rzemiosła – czytamy w ostatnim pożegnaniu św. pamięci Czesława przy-
gotowanym przez Cech Rzemiosł Różnych w Krośnie.

/RED/

KROSNO

Nie żyje Czesław Matelowski
W minioną sobotę w sanockim szpitalu zmarł Czesław Mate-
lowski. Miał 77 lat.
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Czesław Matelowski
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Komenda Miejska 
Policji w Krośnie 
pod nadzorem 

miejscowej prokuratury 
rejonowej prowadzi śledz-
two w sprawie tragiczne-
go wypadku, do którego 
doszło 5 marca w trakcie 
wykonywania prac kon-
strukcyjnych przy stropie 
budowanej hali przy ul. 
Pużaka w Krośnie.

Zginął na miejscu
Ze wstępnych ustaleń 

wynika, że około godz. 15, 
w momencie wylewania z 
betoniarki betonu na kon-
strukcję stropu, doszło do 
zawalenia się konstrukcji 
stropu wraz z około 140 
metrami sześciennymi be-
tonu i podporami. Jeden z 
pracowników został ran-
ny i trafi ł do szpitala, a 60-
letni mężczyzna, miesz-
kaniec gminy Krościenko 
Wyżne, zginął na miejscu.

Przygnieciony 
betonem
– W momencie wypadku 

pracował na parterze. Na 
skutek zerwania się kon-
strukcji, został przygnie-
ciony dużą ilością stali, 
drewna i betonu – poinfor-
mowała Iwona Czerwon-
ka-Rogoś, Prokurator Re-
jonowy w Krośnie.

Akcja straży pożarnej
W akcji ratowniczej 

uczestniczyły 3 zastępy 
z JRG PSP z Krosna. – Po 
trudnej, trwającej około 
godziny akcji, z użyciem 
specjalistycznego sprzętu, 
mężczyznę udało się wy-
dostać. Na ratunek było 

jednak za późno. Lekarz 
stwierdził jego zgon – po-
wiedział mł. bryg. Dariusz 
Gruszka z KM PSP w Kroś-
nie.

Nikt nie widział
W momencie zdarze-

nia na placu budowy 
było 16 osób. Nikt inny, 
poza zmarłym 60-letnim 
pracownikiem i rannym 
mężczyzną, nie odniósł 
obrażeń. – Nikt też nie był 
bezpośrednim świadkiem 
przygniecenia mężczyzny 
przez zawaloną konstruk-
cję. Pozostali pracownicy 
znajdowali się na poziomie 
wylewanej płyty – dodała 
prokurator Iwona Czer-
wonka-Rogoś.

Oględziny
Na miejscu oprócz 

strażaków i zespołu ra-

townictwa medycznego 
Samodzielnego Pub-
licznego Pogotowia Ra-
tunkowego w Krośnie, 
pracowali policjanci pod 
nadzorem prokuratora, 
a także pracownik Pań-
stwowej Inspekcji Pracy 
w Krośnie oraz powia-
towy inspektor nadzoru 
budowlanego dla miasta 
Krosna. Zabezpieczona 
została dokumentacja 
budowlana związana z 
tą inwestycją. Następne-
go dnia prowadzone były 
także oględziny z udzia-
łem biegłego do spraw 
budownictwa i konstruk-
cji budynków.

Śledztwo prokuratury
Śledztwo prowadzone 

jest w kierunku nieumyśl-
nego sprowadzenia zagro-
żenia dla życia i zdrowia 

Projekt o wartości blisko 2,9 mln zł (brutto) otrzymał 
ponad 2,3 mln zł dofi nansowania, w tym ok. 700 
tys. zł, tj. 30 proc., bezzwrotnej dotacji z Narodowe-

go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
– ciepłownictwo powiatowe – pilotaż.

W ramach projektu „Budowa trzech instalacji foto-
woltaicznych dla MPGK Krosno” na terenie zakładów 
należących do spółki powstaną trzy nowe instalacje prą-
dotwórcze. Pierwsza z nich, największa, o mocy ok. 243 
kW, zostanie wybudowana na dachu nowo powstałej 
instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów, tj. 
na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów przy 
ul. Białobrzeskiej w Krośnie. Druga, o mocy blisko 200 
kW, powstanie przy krośnieńskiej oczyszczalni ścieków, 
a trzecia, o mocy ok. 74 kW, stanie na terenie Zakładu 
Uzdatniania Wody „Wisłok” w Sieniawie.

Wybór lokalizacji dla nowych instalacji fotowoltaicz-
nych nie był przypadkowy. We wszystkich trzech zakła-
dach istnieją już podobne instalacje, a nowo powstałe 
mają być ich uzupełnieniem, co poprawi bilans energe-
tyczny Spółki. Dzięki budowie kolejnych trzech instalacji 
ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł odna-
wialnych zwiększy się o około 500 MWh w skali roku.

– Cały czas podejmujemy działania w celu poprawy na-
szego bilansu energetycznego oraz uzyskania samowystar-
czalności energetycznej. Inwestujemy przy tym w energię 
powstałą przez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 
Po wybudowaniu kolejnych trzech instalacji fotowoltaicz-
nych będziemy mieć w naszej spółce 13 obiektów prądotwór-
czych. To jednak nie koniec, ponieważ przygotowujemy już 
kolejne inwestycje w tym zakresie – powiedział Janusz Fic, 
prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

Przetarg na budowę trzech nowych instalacji, w for-
mule „Zaprojektuj i wybuduj”, został ogłoszony 27 stycz-
nia br. Planowany termin realizacji zadania to listopad 
2021 r.                                                                                             /AJ/

KROSNO

TRAGEDIA NA BUDOWIE
60-letni mężczyzna zginął przygnieciony olbrzymią ilością betonu, stali i drewna. 
Prokuratura Rejonowa w Krośnie wszczęła śledztwo w tej sprawie.

wielu osób lub mieniu 
wielkich rozmiarów, w 
tym przypadku zawalenia 
się budowli, którego skut-
kiem jest śmierć człowieka 
lub ciężki uszczerbek na 
zdrowiu. Na chwilę obecną 
jest to śledztwo w sprawie, 
a nie przeciwko komuś.

Co dalej?
Zarówno inspekcja pra-

cy, jak i nadzór budowla-
ny wydadzą swoje proto-
koły pokontrolne. Po ich 
przygotowaniu, zebraniu 
innych materiałów do-
wodowych, swoją opinię 
opracuje biegły do spraw 
budownictwa i konstrukcji 
budynków. Po jej analizie  
prokuratura zdecyduje w 
jakim kierunku potoczy 
się dalej śledztwo.

Andrzej Józefczyk

FO
T.

 T
O

M
AS

Z 
CZ

EC
H

KROSNO/SIENIAWA

Kolejne instalacje
Krośnieński Holding Komunalny otrzymał wspar-
cie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na budowę kolejnych trzech 
instalacji fotowoltaicznych.
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Nowe instalacje powstaną w Krośnie i Sieniawie

Pod zawaloną konstrukcją stropu zginął jeden z pracowników budowy
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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, 
38-471 Wojaszówka 

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

www.wojaszowka.pl 

WAŻNE DANE
TELEADRESOWE

W połowie lutego 
zakończył się na-
bór wniosków, 

który umożliwiał tzw. 
gminom turystycznym 
aplikowanie o dodatkowe 
środki fi nansowe w ra-
mach Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Mogą być one 
przeznaczone na fi nanso-
wanie lub dofi nansowanie 

Podpisana została umowa w sprawie dofi nansowania 
mikroprojektu pomiędzy Stowarzyszeniem Euro-
region Karpacki Polska, a Powiatem Krośnieńskim. 

Samorząd reprezentowali starosta krośnieński Jan Pelczar 
i wicestarosta Andrzej Guzik, w imieniu stowarzyszenia do-
kument podpisali prezes Józef Jodłowski i wiceprezes Da-
wid Lasek. W ramach projektu zostaną stworzone warunki 
do prezentacji lokalnej kultury i dziedzictwa przyrodniczo 
– historycznego. Po stronie polskiej na terenie Domu Wcza-
sów Dziecięcych w Rymanowie-Zdroju zaplanowano utwo-
rzenie ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej z ziołami, nato-
miast w budynku adaptację pomieszczeń z przeznaczeniem 
na salki muzealne, w których będą prowadzone warsztaty 
przyrodnicze, historyczne, sportowe dla dzieci i młodzieży. 
– Dom Wczasów Dziecięcych, położony w gminie uzdrowisko-
wej na styku kultur i tradycji, jest stworzony do aktywnego 
wypoczynku połączonego z poznawaniem bogactwa tej ziemi. 
Dlatego chcemy ożywić naszą placówkę, wykorzystać jej po-
tencjał turystyczny i przywrócić bogatą historię związaną z 
tym miejscem. Zamierzamy przybliżyć świadomości lokalnej 
osiągniecia ludzi, którzy dobrze zapisali się na kartach histo-
rii – podkreśla starosta krośnieński Jan Pelczar.

Całkowita wartość mikroprojektu, który będzie realizo-
wany z partnerem słowackim od marca do października 
2021 roku, wynosi 210 686,64 zł, w tym 85 proc. stanowi 
dofi nansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego, 5 proc. wkład z budżetu państwa, natomiast 10 
proc. to wkład własny powiatu.                                             /TC/

KRUS zaprasza do udziału w konkursie dzieci w wieku 
od 11 do 14 lat, których przynajmniej jeden z rodziców 

lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu 
rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu. 
– Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki pro-
mującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci odnoszące 
się do pracy i zabawy na terenie gospodarstwa rolnego, a tak-
że popularyzującej wykaz czynności szczególnie niebezpiecz-
nych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, 
których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16. roku życia 
– poinformowała Krystyna Przybyła-Ostap, kierownik Pla-
cówki Terenowej w Krośnie Kasy Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego. Pracę konkursową wraz z niezbędnymi 
dokumentami stanowiącymi załączniki do regulaminu, 
m.in. wypełniony formularz zgłoszeniowy, należy przesłać 
do 9 kwietnia 2021 r. na e-mail: rymowanka@krus.gov.pl 
(w temacie należy wpisać: konkurs na rymowankę – imię 
i nazwisko dziecka) lub pocztą tradycyjną na adres: Kasa 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Biuro Prewencji, 
al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa (z dopiskiem 
Konkurs na rymowankę). Na autorów 20 najlepszych ry-
mowanek czekają nagrody rzeczowe.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej www.
krus.gov.pl.

/AJ/

POWIAT KROŚNIEŃSKI

Chcą inwestować w turystykę
Cztery gminy powiatu krośnieńskiego złożyły wnioski o dodatko-
we środki na poprawę infrastruktury turystycznej.

Gmina Iwonicz-Zdrój
– Modernizacja i przebudowa ciągów pieszych, pieszo-jezdnych oraz placu wraz budową 

oświetlenia i elementami małej architektury w ciągu Al. Jana Pawła II i Placu Oczki w Iwoni-
czu-Zdroju (szacowany koszt inwestycji – 3 000 000 zł; kwota wnioskowanych środków – 2 
583 750 zł).

Gmina Dukla
– Przebudowa płyty rynku, przebudowa dróg otaczających rynek, modernizacja oświet-

lenia płyty rynku i montaż instalacji elektrycznej w piwnicach przedprożowych (szacowany 
koszt inwestycji – 3 879 878,97 zł; kwota wnioskowanych środków – 3 197 196 zł).

Gmina Rymanów
– Modernizacja, budowa szlaków rowerowych i pieszych wraz z małą infrastrukturą i ozna-

kowaniem, utworzenie miejsc postojowych przy obiektach turystycznych, budowa oświetle-
nia ulicznego do obiektów turystycznych oraz zakup lodowiska, montaż fotowoltaiki i pomp 
ciepła na kompleksie basenowym i budowa parkingu dla kamperów wraz z infrastrukturą w 
Rymanowie-Zdroju (szacowany koszt inwestycji – 6 327 048,32 zł; kwota wnioskowanych 
środków – 6 327 048,32 zł).

Gmina Jaśliska
– Przebudowa drogi gminnej publicznej wraz z przebudową chodnika, budową chodnika, 

budową parkingów; zakup urządzeń do utrzymywania dróg i chodników; oznaczenie pie-
szych szlaków turystycznych wraz z wykonaniem aplikacji moblinej zawierającej bazę szla-
ków turystycznych na terenie gminy Jaśliska (szacowany koszt inwestycji – 850 000 zł; kwota 
wnioskowanych środków – 834 000 zł).

zakupów inwestycyjnych 
lub inwestycji w ogólnodo-
stępną infrastrukturę tury-
styczną oraz w infrastruk-
turę komunalną związaną 
z usługami turystycznymi. 
W skali kraju wsparcie wy-
nosi miliard zł. W przypad-
ku, gdyby wnioski gmin 
przekroczą tę wartość, 
wsparcie ulegnie propor-

cjonalnemu zmniejszeniu 
tak, aby kwota nie została 
przekroczona. – Z naszego 
województwa o dofi nanso-
wanie na łączną kwotę 66,3 
mln zł stara się 27 gmin. 
Zadania najczęściej powta-
rzające się we wnioskach to 
budowa ścieżek rowerowo-
pieszych, modernizacja i bu-
dowa sieci wodociągowych i 
kanalizacyjnych, budowa 
wież widokowych czy budo-
wa dróg i chodników – po-
informowała wojewoda 
podkarpacki Ewa Leniart.

Spośród 27 gmin z wo-
jewództwa podkarpackie-
go – 4 są z powiatu kroś-
nieńskiego. Złożyły one 
wnioski o dofi nansowanie 
w łącznej kwocie około 13 
mln zł.

/AJ/

Konkurs 
na rymowankę
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
ogłasza II edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla 
Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie 
w Gospodarstwie Rolnym.

Odbiór popiołów
KROSNO

Akcja odbioru popio-
łów paleniskowych 
jest organizowana 

przez Urząd Miasta Krosna i 
w całości fi nansowana z bu-
dżetu miasta, a wykonawcą 
spółka REMONDIS KROeko 
z Krosna. W ramach akcji 
odbierane będą popioły 
paleniskowe pochodzące z 
nieruchomości jednorodzin-
nych, objętych systemem 
gospodarowania odpadami 
komunalnymi prowadzo-
nym przez miasto Krosno.

Zgłoszenia będą przyjmo-
wane telefonicznie w dni 
robocze od 22 do 26 marca 
2021 r. w godzinach od 8.00 
do 14.00 pod numerami te-

lefonów 13 47 48 488 lub 13 
47 48 490. Wtedy zostanie 
uzgodnione miejsce oraz 
data odbioru. Popioły mają 
być gromadzone w wor-
kach, w kolorze popielatym 
o poj. 60 litrów, które należy 
nabyć w siedzibie fi rmy RE-
MONDIS KROeko w Kroś-
nie przy ul. Fredry 1. Worek 
kosztuje złotówkę. Sprzedaż 
worków w siedzibie fi rmy 
REMONDIS w dni robocze: 
poniedziałek, w godzinach 
8.00 do 18.00; od wtorku 
do piątku, w godzinach 8.00 
do 15.00. Odbiór odpadów 
zgłoszonych w ramach akcji 
planowany jest na kwiecień 
br. Trzeba jednak pamiętać, 

że odpady wystawione w 
miejscach i terminach in-
nych niż uzgodniono przy 
zgłoszeniu nie będą odbie-
rane.

Właściciele nieruchomo-
ści w zabudowie jednoro-
dzinnej mogą przez cały rok 
oddawać odpady popiołu do 
Punktu Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunal-
nych przy ul. Białobrzeskiej 
108 w Krośnie w ramach 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, w 
workach dowolnego koloru 
i dowolnej pojemności, w 
które zaopatrzą się we włas-
nym zakresie. Należy jednak 
pamiętać, że za każdym ra-
zem chcąc oddać odpady do 
PSZOK-u, trzeba okazać kod 
kreskowy, który w sposób 
automatyczny identyfi kuje 
nieruchomość.                 /AJ/

REKLAMA

RYMANÓW-ZDRÓJ

Zmiany w Domu 
Wczasów Dziecięcych
Powiat Krośnieński będzie realizował mikro-
projekt „Przywrócić zapomniane – wspólna 
historia pogranicza polsko-słowackiego”.
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Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

Uzdrowisko Iwonicz-Zdrój
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KROSNO

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

Informacja o wywieszeniu wykazu 
nieruchomości przeznaczonych do zbycia 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne informuje, że w 
dniu 18 marca 2021 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Krościenko Wyżne przy ul. Południowej 
9, wywieszony został na okres 21 dni wykaz 
następujących nieruchomości gruntowych 
przeznaczonych do zbycia: 1) działka nr ew. 2600/1 
o pow. 0,0870 ha położona w obr. ew. Krościenko 
Wyżne – zbycie w formie zamiany. Dodatkowe 
informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy 
Krościenko Wyżne, pok. nr 6, tel. 13 43 151 90 w. 16. 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne Mateusz Liput

NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIA DROBNE

REKLAMA

USŁUGI

Przyjmuję zlecenia na wykonanie: mebli ogrodo-
wych, altanek, zadaszeń, domków działkowych. 
Kontakt – 724 177 779.

Politycznym okiem z Wiejskiej
POSEŁ 
JOANNA FRYDRYCH

Nowe uprawnienia 
dla opozycjonistów!

25 lutego Sejm przyjął 
ustawę, dzięki której dzia-
łacze opozycji antykomu-
nistycznej mogą przeliczyć 
swoje emerytury.

W sierpniu ubiegłego 
roku na wniosek opozycjo-
nistów Senat jednogłośnie 
przyjął projekt ustawy o 
zmianie ustawy o emerytu-
rach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych 
oraz ustawy o działaczach 
opozycji antykomunistycz-
nej oraz osobach repre-
sjonowanych z powodów 
politycznych., z czego 100 
proc. głosującego składu 
stanowiło 45 senatorów 
opozycji i 45 senatorów z 
PiS.

Założenia do ustawy za-
proponowali grupie sena-
torów Jarosław Maciej Go-
liszewski i Leszek Stall jako 
inicjatorzy i autorzy Apelu 
141 byłych opozycjonistów 
i represjonowanych o na-
prawę emerytalnej fi kcji 
ustawowej, doręczonego do 
najwyższych władz RP 21 
lipca 2020 r., dr Grzegorz 

Kostrzewa-Zorbas, autor 
propozycji regulacji i jeden 
z sygnatariuszy Apelu oraz 
prof. Tomasz Siemiątkow-
ski, społeczny konsultant.

Wśród sygnatariuszy 
wspomnianego Apelu, zna-
lazły się osoby o różnych 
poglądach politycznych, 
jak przykładowo: Piotr Łu-
kasz Andrzejewski, b. se-
nator z PiS i Jan Rulewski, 
b. senator z PO, Krzysztof 
Wyszkowski i Bogdan Lis, 
Czesław Bielecki i Zbigniew 
Janas, Krzysztof Czabański 
i Jan Dworak, Agnieszka 
Romaszewska-Guzy i Miro-
sław Chojecki.

W Sejmie, jak się okazało, 
w dniu 15 stycznia 2021 r., 
został złożony drugi projekt 

ustawy, który był projektem 
poselskim.

Ustawa daje prawo do 
przeliczenia świadczeń 
emer ytalno-rentowych 
oraz kapitału początkowe-
go. W okresach, w których 
opozycjoniści i osoby repre-
sjonowane ze względów po-
litycznych byli pozbawieni 
możliwości wykonywania 
pracy w dotychczasowym 
zawodzie, w chwili obec-
nej do podstawy wymiaru 
przyjmuje się wynagro-
dzenie „zero”. Po zmianie 
przepisów w tych okresach 
zostanie przyjęta kwota 
przeciętnego wynagrodze-
nia obowiązującego w cza-
sie represji.

Projekt zakłada również, 
aby w przypadku umiesz-
czenia osoby uprawnionej 
w domu pomocy społecznej, 
różnicę za pobyt, wynika-
jącą z opłat ponoszonych 
przez tę osobę a rzeczywi-
stym kosztem, pokrywał 
samorząd.

Nowe prawo daje moż-
liwość przyznania przez 
szefa Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych  osobom 
uprawnionym, dodatku 
pieniężnego na pokrycie w 
całości kosztów zakupu wy-
robów medycznych. Ustawa 
zakłada zwiększenie pro-

gów dochodowych upraw-
niających do jednorazowej 
pomocy i okresowej pomocy 
pieniężnej oraz umożliwi 
przyznanie pomocy pienięż-
nej jednorazowej 2 razy w 
roku. Ustawa daje również 
prawo do dodatkowego ur-
lopu wypoczynkowego dla 
działaczy opozycji antyko-
munistycznej i osób repre-
sjonowanych z powodów 
politycznych, pozostających 
w zatrudnieniu.

Nowe przepisy rozszerza-
ją katalog osób, które mogą 
skorzystać ze świadczenia 
pieniężnego przysługują-
cego osobom zesłanym lub 
deportowanym przez wła-
dze ZSRR w latach 1936-
1956. Zmiana ma na celu 
zniesienie cenzury czasowej 
i umożliwienie przyznania 
prawa do świadczenia pie-
niężnego osobom zesłanym 
lub deportowanym przez 
władze ZSRR w dłuższym 
przedziale czasowym.

Projekt służy przywró-
ceniu sprawiedliwości i 
godności oraz częściowemu 
zrekompensowaniu ekono-
micznych skutków osobom 
represjonowanym ze wzglę-
dów politycznych i działa-
czom opozycji antykomuni-
stycznej.

Ustawa trafi ła do Senatu 
i czeka na przyjęcie.

SMS-owy system 
powiadomień
Mieszkańcy Krosna oraz 19 miejscowości z 
powiatu krośnieńskiego korzystają już z SMS-
owego systemu powiadomień o planowanych i 
awaryjnych przerwach w dostawie wody, któ-
rym zarządza Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
z Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

SMS-owy system po-
wiadomień o awariach 

wodociągowych oferowa-
ny jest wszystkim klientom 
krośnieńskich wodociągów, 
tj. mieszkańcom Krosna, 
Głowienki, Iskrzyni, Kom-
borni, Korczyny, Krościen-
ka Wyżnego, Miejsca 
Piastowego, Odrzykonia, 
Potoka, Pustyn, Świerzowej 
Polskiej, Szczepańcowej, 
Targowisk, Ustrobnej, Wi-
dacza, Woli Komborskiej, 
Wrocanki, Zalesia, Zręcina 

oraz Łężan. Jest to usługa 
bezpłatna i bardzo wygod-
na. Zapisy na SMS-owe po-
wiadomienia odbywają się 
internetowo, za pośredni-
ctwem strony www.ekros-
no.pl. – Powiadomienie 
SMS. – Klienci wpisani do 
bazy są w szybki sposób in-
formowani o ewentualnych 
zakłóceniach w dostawach 
wody oraz mają dostęp do 
bieżących i wiarygodnych 
informacji, ponieważ to 
my je przygotowujemy, ak-

tualizujemy i rozsyłamy 
na wskazany nam numer 
telefonu – mówi Marcin 
Kilar, kierownik Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji 
w Krośnieńskim Holdingu 
Komunalnym.

Szczegółowe informa-
cje dostępne są również 
w Biurze Obsługi Klienta, 
które mieści się w nowej 
siedzibie holdingu przy 
ul. Fredry 12, a także tele-
fonicznie, pod numerem 
13 47 48 360.                 /AJ/
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Gmina Chorkówka
Chorkówka 130: NZOZ „Zdrowie-
Chorkówka”, tel. 134313023
Zręcin, Łukasiewicza 18: 
Przychodnia Bożena Krochmal, 
tel. 512039961
Gmina Dukla
Głojsce, Szkolna 25: Poradnia 
Lekarska POZ, tel. 134330328 
Jasionka 45: Punkt lekarski „VITA”, 
tel. 134331012
Iwla 20: Ośrodek Zdrowia „VIVA”, 
tel. 134330004
Równe, Długa 18: Ośrodek 
Zdrowia „VIVA”, tel. 134333555
Łęki Dukielskie 66: NZOZ 
Pilny-Med., tel. 134317505
Dukla, Trakt Węgierski 16: 
NZOZ „Medicus-Dukla”, 
tel. 134330328
Dukla, Słowacka 11: Przychodnia
„VIVA”, tel. 607533333
Gmina Iwonicz-Zdrój
Iwonicz-Zdrój, Jana Rąba 1: 
Sanvit, tel. 134350411
Iwonicz, Zagrodniki 20: 
SPZOZ, tel. 605744112
Lubatowa 287A: NZOZ 
„Lubatowa”, tel. 669978792
Gmina Jaśliska
Jaśliska – Ośrodek zdrowia „VIVA”, 
tel. 134310202
Gmina Jedlicze
Jedlicze, Rejtana 38b: NZOZ 
„Medikor”, tel. 134372660
Potok 80: Punkt lekarski SPGZOZ, 
tel. 134360606
Gmina Korczyna
Kombornia 53: NZOZ „Sośnina”, 
tel. 134354813
Korczyna, Parkowa 8: 
NZOZ „Amicus”, tel. 134354518
Krosno
ul. Decowskiego 48: Specmed, 
tel. 134323892

Lista punktów szczepień 
przeciw koronawirusowi w Krośnie 

i powiecie krośnieńskim
ul. Hutnicza 20: NZOZ S.A.-MED., 
tel. 134202830
ul. Kisielewskiego 1: Specmed, 
tel. 134324479
ul. Kletówki 52: Eskulap, 
tel. 134364948
ul. Korczyńska 57; Poradnia 
Chorób Zakaźnych, tel. 134378661
ul. Korczyńska 57; 
Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc, 
tel. 134378535
ul. Okulickiego 13: Specmed, 
tel. 134371557
ul. Tysiąclecia 13: Krosno-
Zdrowie, tel. 134320884
ul. Wojska Polskiego 43: Medicus, 
tel. 519573990
Gmina Krościenko Wyżne
Krościenko Wyżne, Szkolna 13: 
SPGZOZ, tel. 134315076
Gmina Miejsce Piastowe
Rogi, ks. Domino 3: „VITA” S.C., 
tel. 134339185
Miejsce Piastowe, Dworska 14: 
„VITA” S.C., tel. 134353488
Miejsce Piastowe, Dworska 14: 
Ośrodek Zdrowia, tel. 134353017
Głowienka, Szkolna 1: Ośrodek 
Zdrowia, tel. 134219023
Łężany, Wspólna 1: Ośrodek 
Zdrowia, tel. 134353312
Gmina Rymanów
Rymanów-Zdrój, Parkowa 3:
WOZ, tel. 609091049
Rymanów, Piłsudskiego 2: 
Przych. Rej. tel. 134355004
Rymanów-Zdrój, Zdrojowa 53: 
Przych. Uzdr., tel. 134357437
Wróblik Szlachecki, 
Kolejowa 12: 
WOZ, tel. 134358123
Gmina Wojaszówka
Wojaszówka 31B: 
Przych. Zdrowia 
„VISMED”, tel. 134385027

Lista punktów jest stale aktualizowana. Wszystkie informacje 
wraz z komunikatami można znaleźć pod adresem: 

www.gov.pl/web/szczepimysie

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o kolejnym w 2021 r. 
dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emery-
tów i rencistów. Tzw. czternastka wyniesie 1250,88 zł brutto. 

Czternastka będzie przysługiwała osobom, które na 31 października 
2021 r. będą miały prawo do jednego ze świadczeń długotermino-
wych wymienionych w ustawie, w tym emerytury, renty, renty so-
cjalnej, świadczenia przedemerytalnego i na ten dzień nie będą mia-
ły zawieszonej wypłaty (np. z powodu zbyt wysokich dodatkowych 
zarobków). Trafi  ona do klientów wraz z wypłatami listopadowych 
świadczeń. – Pełną kwotę dostaną osoby, których świadczenie podsta-
wowe nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają czternastkę 
pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Na przykład 
jeśli pobierana emerytura wynosi 3000 zł, czternastka będzie przysłu-
giwać w kwocie mniejszej o 100 złotych – tłumaczy Wojciech Dyląg, 
regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim.

Dodatkowe świadczenie będzie wypłacane z urzędu, to znaczy, że 
nie trzeba będzie składać żadnego wniosku w tej sprawie. Czternasta 
emerytura będzie podlegała opodatkowaniu i oskładkowaniu na ogól-
nych zasadach. Niezależnie od tego, czy jest wypłacana w zbiegu ze 
świadczeniem opodatkowanym lub zwolnionym z podatku. Co ważne 
czternastka nie będzie podlegała potrąceniom i egzekucjom.

Czternasta emerytura zostanie wypłacona ok. 9,1 mln emerytów i 
rencistów. W pełnej wysokości otrzyma ją 7,9 mln uprawnionych osób. 
– Oczywiście już w kwietniu świadczeniobiorcy dostaną trzynastą eme-
ryturę w kwocie 1250,88 zł brutto. Przysługuje ona w pełnej kwocie, bez 
względu na wysokość pobieranego świadczenia podstawowego – dodaje 
Wojciech Dyląg.

opr. /AJ/

REGION

Wypłata 14. emerytury
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty 
nie tylko trzynastej, ale również czternastej emerytury. Kolejne 
w 2021 r. dodatkowe roczne świadczenie zostanie wypłacone z 
urzędu, czyli nie trzeba będzie składać żadnego wniosku.

W poniedziałkowe przed-
południe (8 marca), 
policjanci zostali za-

alarmowani o serii kradzieży na 
osiedlu domów jednorodzinnych 
przy ul. Żniwnej w Krośnie. Łu-
pem przestępcy padły dwa rowery 
oraz sprzęt elektroniczny, pienią-
dze i dokumenty pozostawione 
we wnętrzu samochodów zapar-
kowanych na przydomowych pod-
jazdach. Sprawca usiłował także 
ukraść toyotę i alfę romeo, jednak 
nie udało mu się sforsować ich za-
bezpieczeń. – Policjanci ustalili ry-
sopis sprawcy i szczegółowo spraw-
dzali okolicę w jego poszukiwaniu. 
Podczas przejazdu ulicą Potockiego 
w Łężanach uwagę patrolu dzielni-
cowych zwrócił mężczyzna, który 
na widok radiowozu rzucił się do 
ucieczki. Po kilkusetmetrowym pie-
szym pościgu, mężczyzna został za-
trzymany. Policjanci znaleźli przy 
nim skradzione dokumenty i karty 
bankomatowe – poinformował 
asp. sztab. Paweł Buczyński z KMP 
w Krośnie.

45-letniemu mieszkańcowi wo-
jewództwa dolnośląskiego przed-
stawiono siedem zarzutów, w tym 
kradzieży oraz usiłowań kradzie-

KROSNO

Złodziej w areszcie
Policjanci zatrzymali 45-latka, który jest podejrzany o 
dokonanie serii kradzieży na terenie Krosna i Łężan.

ży z włamaniem. Dzięki szybkim 
i skutecznym działaniom policjan-
tów część skradzionych przedmio-
tów udało się odzyskać.

Sąd Rejonowy w Krośnie zasto-
sował wobec podejrzanego środek 

zapobiegawczy w postaci tymcza-
sowego aresztowania na okres 
trzech miesięcy. Mężczyzna był 
już wcześniej notowany za podob-
ne przestępstwa.

/TC/

KROSNO

Policjantka mistrzynią Polski
Asp. sztab. Ewa Armata wywalczyła mistrzostwo kraju oraz triumfowała 
w Pucharze Polski Amatorów w biegach narciarskich.

KROSNO

Cztery pojazdy uszkodzone
Groźnie wyglądająca kolizja na skrzyżowaniu ulic. 
Na szczęście nikt nie doznał poważnych obrażeń.

W środowe popołudnie 
(3 marca), po godzinie 
15 na skrzyżowaniu 

ulicy Podkarpackiej z Tysiąclecia 
doszło do zdarzenia drogowego. 
– Ze wstępnych ustaleń wynika, że 
42-letni kierujący toyotą podróżu-
jąc w kierunku Miejsca Piastowego, 
zjechał na przeciwległy pas ruchu i 
zderzył się z kią. Rozpędzona toyo-
ta uszkodziła ponadto forda, który 
siłą uderzenia został zepchnięty na 
ciężarowego mana – poinformo-
wał asp. sztab. Paweł Buczyński z 
KMP w Krośnie.

W zdarzeniu nikt nie odniósł 
poważnych obrażeń. Uczestnicy 
kolizji byli trzeźwi. Na czas pro-
wadzenia działań ratowniczych, 
na odcinku ul. Podkarpackiej, 
wprowadzono ruch wahadłowy.

/AJ/

Puchar Polski Amatorów w 
biegach narciarskich to cykl 
zawodów organizowanych 

pod patronatem Polskiego Związ-
ku Narciarskiego. Wysoki poziom 
sportowy imprezy gwarantuje 
uczestnictwo w niej utytułowa-
nych zawodników, wśród których 
są m.in. byli reprezentanci kraju w 
narciarstwie biegowym. Wśród tej 
elitarnej grupy sportowców znaj-
duje się również krośnieńska po-
licjantka. Asp. sztab. Ewa Armata 
swoją reprezentacyjną karierę 
zakończyła kilka lat temu, jed-
nak jej miłość do nart przetrwa-
ła próbę czasu. Dzięki uporowi, 
determinacji i profesjonalnemu 
przygotowaniu do zawodów, poli-
cjantka od kilku sezonów zajmuje 
czołowe miejsca w pucharowych 
zmaganiach. W pierwszy week-

end marca na trasach Centralnego 
Ośrodka Sportu w Zakopanem ro-
zegrano ostatnie zawody biegowe 
tegorocznego cyklu. Policjantka z 
Krosna wywalczyła tytuł mistrzy-

ni Polski służb mundurowych i 
stanęła na najwyższym stopniu 
podium klasyfi kacji generalnej 
Pucharu Polski Amatorów w bie-
gach narciarskich.                    /TC/
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Ewa Armata zwyciężyła w Pucharze Polski Amatorów w biegach nar-
ciarskich
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Zderzenie pojazdów na skrzyżowa-
niu ulic w Krośnie

Sprawcą kradzieży i włamań okazał się 45-latek z województwa dolnoślą-
skiego
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REKLAMA

Klub żużlowy Cellfast Wilki 
Krosno, beniaminek eWin-
ner 1. Ligi Żużlowej, kom-

pletuje budżet na zbliżający się 
sezon.

Umowa podpisana
Sponsorem tytularnym została 

wcześniej fi rma Cellfast, która 
będzie fi gurowała w nazwie klu-
bu żużlowego z Krosna, a 5 mar-
ca w siedzibie nowego partnera 
klubu – fi rmy Bramex w Bajdach 
podpisana została umowa spon-
sorska. Przedłużone zostały tak-
że umowy ze światową marką 
Nice oraz fi rmą Verdon z Rzeszo-
wa. Dokument podpisali Mariusz 
Gomółka, dyrektor ds. sprzedaży 
i marketingu fi rmy Bramex; Ar-
kadiusz Staniek, właściciel fi rmy 
Verdon z Rzeszowa; Piotr Szot, 
odpowiedzialny za rozwój marki 
Nice na Podkarpaciu oraz Grze-
gorz Leśniak, prezes klubu żużlo-
wego Cellfast Wilki Krosno.

Korzyści dla wszystkich
– Dzięki współpracy z fi rmą 

Nice podjęliśmy wcześniej wielkie 
wyzwanie otwierając nowy salon 
sprzedaży w Bajdach. Nie zatrzy-
mujemy się i chcemy iść jeszcze 
dalej, robiąc to również przez 
współpracę z Wilkami Krosno 
– stwierdził Mariusz Gomółka z 
fi rmy Bramex.

Firma Verdon z Rzeszowa klub 
żużlowy z Krosna będzie wspierać 
trzeci sezon. – Dzięki temu może-
my zdobywać nowe rynki zbytu, 
rozwijać swoją markę. Uważam, że 
współpraca opłaca się zarówno dla 
nas, jak i dla Wilków – dodał Arka-
diusz Staniek z fi rmy Verdon.

BAJDY/KROSNO

Cellfast Wilki Krosno 
przed nowym sezonem
Firma Bramex z Bajd została nowym sponsorem klubu żuż-
lowego Cellfast Wilki Krosno. Podczas spotkania w siedzibie 
firmy z Bajd przedłużono także umowy z firmami Nice oraz 
Verdon. 

Inauguracja w maju?
Rozpoczęcie tegorocznego 

sezonu żużlowego prawdopo-
dobnie zostanie opóźnione, a 
rozgrywki rozpoczną się w maju. 
Decyzje mają zapaść 16 marca. 
– Miejmy nadzieję, że tak się sta-
nie, bo zwiększamy prawdopodo-
bieństwo udziału kibiców w tych 
sportowych wydarzeniach – po-
wiedział prezes krośnieńskich 
Wilków Grzegorz Leśniak.

Mecze eWinner 1. Ligi Żużlo-
wej będą transmitowane na plat-
formie cyfrowej Canal+ w pro-
gramie nSport+.

Jaki budżet klubu?
Na chwilę obecną klub ma pod-

pisanych około 30 umów spon-
sorskich. W poprzednim roku 
było ich 56. – W porównaniu z 
rozgrywkami II ligi musimy znacz-
nie zwiększyć nasz budżet. Musi on 

sięgać blisko 3 mln zł i być około 
dwukrotnie większy niż w minio-
nym roku, by można było skutecz-
nie rywalizować w I lidze. Budżet 
jeszcze nie został zamknięty i dalej 
prowadzimy rozmowy, zachęcając 
do współpracy z nami – dodał pre-
zes Wilków Krosno.

Budowa masztów 
oświetleniowych
Obecnie na stadionie przy ul. 

Legionów w Krośnie prowadzona 
jest bardzo duża inwestycja. Bu-
dowane są maszty oświetleniowe 
oraz trybuna na 750 krzesełek 
wokół drugiego wirażu. – Prace 
przy budowie oświetlenia mają 
się zakończyć do 30 kwietnia, ale 
przez dwa pierwsze tygodnie maja, 
inwestor, czyli gmina Krosno, bę-
dzie miała czas na odbiory tech-
niczne tej inwestycji. Nie wiemy 
więc dokładnie, kiedy wyjedzie-
my na tor w Krośnie, ale mamy 
nadzieję, że w pierwszych dniach 
maja to się uda – poinformował 
prezes Grzegorz Leśniak.

Obecnie wykonawca ma 7 dni 
opóźnienia przy budowie oświetle-
nia i jak dodał prezes Leśniak, trwa 
wyścig z czasem. Jeśli warunki po-
godowe poprawią się, może uda 
się pewne elementy przyśpieszyć.

Nowe kevlary
W trakcie konferencji praso-

wej, którą prowadził Wojciech 
Jankowski z działu marketingu 
fi rmy Nice Polska, zajmujący się 
rozwojem grupy na teren Euro-
py środkowowschodniej, dwaj 
krajowi seniorzy Wilków Krosno 
– Mateusz Szczepaniak i Daniel 
Jeleniewski zaprezentowali nowe 
teamowe kevlary. Pokazano też 
nowość przed zbliżającym się 
sezonem, czyli koszulki – repliki 
kevlarów dla kibiców, a na moto-
rach żużlowych obszycia motocy-
kli drużyny Cellfast Wilki Krosno 
na zbliżający się sezon.

Fotorelację z konferencji 
można obejrzeć na portalu 
www.terazkrosno.pl

Andrzej Józefczyk

Spotkanie w siedzibie firmy Bramex w Bajdach
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HUMOR

BARAN (21 III - 20 IV)
Układ planet sprawi, że w najbliż-

szym czasie będziesz się czuł szczęśli-
wy i doenergetyzowany. Dodatkowo 
będą to dni sprzyjające uczuciom. Po-
czujesz się kochany w każdym wymia-
rze i dzięki temu będziesz mógł innych 
obdarzyć podobnym uczuciem.

BYK (21 IV - 20 V)
Gwiazdy pozytywnie wpłyną na 

twoje relacje towarzyskie. Komforto-
wo poczujesz się zwłaszcza w sferze 
uczuciowej. Będziesz miał okazję 
zajrzeć w głąb siebie, aby rozwiązać 
wewnętrzne konfl ikty. Twój dobry 
nastrój będzie sie utrzymywał rów-
nież na polu zawodowym.

BLIŹNIĘTA (21 V - 21 VI)
W najbliższym czasie może wokół 

ciebie pojawić się wizja sporych pie-
niędzy. Może to być premia, a może los 
szczęścia. Zarówno jednemu, jak i dru-
giemu trzeba troszkę pomóc. Niektóre 
Bliźnięta ulegną czarowi zakochania 
od pierwszego wejrzenia. Oby nie do-
znali całkowitego zaćmienia...

RAK (22 VI - 22 VII)
Pomimo trudnej sytuacji będziesz 

miał szansę spotkać się z przyjaciółmi. 
Koniec tygodnia to najlepszy czas na 
odkurzenie dawnych przyjaźni. Wię-
cej okazji może nie być. Tym bardziej, 
że mogą się one przełożyć szczególnie 
korzystnie na sprawy biznesowe.

LEW (23 VII - 22 VIII)
Najbliższy okres minie bez szcze-

gólnych wrażeń. I chyba dobrze, bo w 
dalszej perspektywie dni zapowiadają 
się nad wyraz ekscytująco. Na razie 
czas złapać oddech, uporządkować 
pewne sprawy. Uwaga na życzliwych 
– pożytku z nich nie będzie.

PANNA (23 VIII - 23 IX)
Masz szansę na dodatkowy za-

strzyk fi nansowy lub zawarcie nowej 
znajomości, która zaprocentuje nie 
tylko w sferze prywatnej, ale i zawo-
dowej. Wolne Panny mogą ulec chwi-
lowej fascynacji osobą oryginalną i 
nietuzinkową. Czy to jednak będzie 
coś głębszego? Wątpliwe.

WAGA (23 IX - 23 X)
Choć towarzystwo będzie cię wzy-

wać w najbliższym czasie, skup się 
raczej na sprawach fi nansowych. 
Niedobór pieniędzy sprawi, że bę-
dziesz musiał zacisnąć pasa i zrezyg-
nować z niektórych przyjemności. 
Nie martw sie jednak, bo ta sytuacja 
długo nie potrwa. 

SKORPION (24 X - 22 XI)
Planety kierują uwagę na zarządza-

nie wspólnym budżetem, najbliższe 
dni będą okazją do zdobycia dodat-
kowych środków, ale też zdobyte fun-
dusze możesz szybko stracić. Miej się 
więc w tym temacie na baczności. Nie-
które Skorpiony  mogą poczuć spadek 
formy. Powinny sięgnąć po witaminy.

STRZELEC (23 XI - 21 XII)
Już w poniedziałek uczestniczyć bę-

dziesz w ciekawych rozmowach. Tylko 
się zbytnio nie nakręcaj, to dopiero 
wstęp do późniejszego etapu. Bądź 
powściągliwy, nie zdradzaj swoich za-
miarów, spróbuj wysondować zamiary 
innych. Wolny od pracy czas spędź w 
ruchu, popraw swoją kondycję.

KOZIOROŻEC (22 XII - 20 I)
Za dużo czasu poświęcasz na pra-

cę i obowiązki.  Musisz też koniecz-
nie pomyśleć o sobie i to nie tylko o 
zdrowiu w wymiarze fi zycznym, ale 
przede wszystkim tym duchowym. 
Kiedy ostatnio zrobiłeś coś dla siebie? 
Czy w ogóle jeszcze pamiętasz, jakie 
są TWOJE pasje.

WODNIK (21 I - 19 II)
Układ planet może przynieść nie-

spodziewane i poruszające serce spot-
kanie. Niektóre Wodniki  rozpoczną 
romantyczną relację, inne nawiążą 
ciekawą, wzbogacającą przyjaźń. 
Zacznie się dla was dobry czas jeśli 
chodzi o fi nanse. W perspektywie in-
teresujący wyjazd.

RYBY (20 II - 20 III)
Planety skłonią cię w najbliższym 

czasie do zwrócenia uwagi na potrzeby 
partnera. Przed tobą kilka poważnych 
spraw, o których po prostu nie możesz 
zapomnieć ani odłożyć. Pomoże ci po-
prawa w sprawach fi nansowych i w 
relacjach z współpracownikami. 

HOROSKOP
Julia i Marysia Błaszczyk 
w The Voice Kids
Siostry Julia i Marysia wzięły udział w prze-
słuchaniach w ciemno. Młode wokalistki Stu-
dia Piosenki Swing z Krosna przekonały do 
siebie Tomsona i Barona oraz Dawida Kwiat-
kowskiego.

Kiedy byłem młodszy nie-
nawidziłem chodzić na śluby. 
Wydawało mi się, że wszyst-
kie ciotki i podstarzałe krewne 
przychodzą do mnie, trącają 
mnie w żebra, mówiąc „Teraz 
twoja kolej”. Brrr!!! Przesta-
ły, kiedy zacząłem robić im to 
samo na pogrzebach...

– – – – – 
Sprawa w sądzie. – Daję gło-

wę, że mój klient jest niewinny 
– mówi adwokat. – Proponuje, 
żeby głowę obrońcy włączyć do 
akt – stawia wniosek prokurator.

13 marca w progra-
mie The Voice Kids 
(TVP2) można było 

zobaczyć i usłyszeć dwie młode 
i utalentowane wokalistki Stu-
dia Piosenki Swing z Krosna. 
Julia i Marysia Błaszczyk wzię-
ły udział w przesłuchaniach w 
ciemno.

Najpierw na scenie pojawi-
ła się 10-letnia Marysia, która 
zaśpiewała utwór Ewy Farny 
„Cicho”. Swoim wykonaniem 
zachwyciła Dawida Kwiat-
kowskiego i znalazła się w 
jego drużynie.

– – – – – 
Dyrektor dużej fabryki wzy-

wa do swego gabinetu sekre-
tarkę. – Pani Jolu! Czy, tak jak 
prosiłem, dała pani do gazety 
ogłoszenie, że poszukujemy 
nocnego stróża? – Oczywiście, 
panie dyrektorze. Zrobiłam, jak 
pan prosił! – I jaki efekt? – Na-
tychmiastowy. Ostatniej nocy 
okradziono nasz magazyn.

– – – – – 
– Co jest gorsze od znalezie-

nia robaka w właśnie ugryzio-
nym jabłku? – Znalezienie poło-
wy robaka...

– – – – – 
Jadę autobusem, nie jest za 

luźno, ale miejsce siedzące 

mam. Trzeba podać bilet do 
skasowania. Obok stoi mężczy-
zna. Jak się do niego zwrócić 
– „Ty”, czy „Pan”? Autobus jest 
ekspresowy. Jeśli mężczyzna 
nie wysiadł na poprzednim 
przystanku znaczy, że jedzie do 
mojej dzielnicy. Jedzie z kwia-
tami – znaczy do kobiety. Kwia-
ty wiezie piękne, znaczy to, że 
i kobieta jest piękna. W naszej 
dzielnicy są dwie piękne kobie-
ty – moja żona i moja kochanka. 
Do mojej kochanki facet jechać 
nie może, bo ja do niej jadę. 
Znaczy, że jedzie do mojej żony. 
Moja żona ma dwóch kochan-
ków – Waldemara i Piotra. Wal-

demar jest teraz w delegacji... 
– Panie Piotrze, mógłby mi pan 
skasować bilet?

– – – – – 
Późnym wieczorem do drzwi 

mieszkania pewnej kobiety 
zadzwonił pijany mężczyzna: 
– Przepraszam, czy ja tu miesz-
kam? – Nie. Po kilku minutach 
znowu dzwonek, a za drzwiami 
ten sam mężczyzna. – Czy ja 
tu mieszkam? – Nie! Kilka mi-
nut później znowu dzwonek, 
ten sam mężczyzna i to samo 
pytanie. Kobieta krzyczy: – Ile 
razy mam powtarzać, że pan tu 
nie mieszka! – To pani mieszka 
wszędzie, a ja nigdzie?
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Zaraz po niej wystąpiła 14-
letnia Julia, która wykonała 
„Stuck With U” (Ariana Gran-
de & Justin Biber). Tym razem 
odwrócili się Tomson i Baron. 
Dzięki temu 14-latka znalazła 
się w ich drużynie.

Teraz obydwie powalczą w 
kolejnym etapie programu 
– „bitwie”.

Siostry Julia i Marysia Błasz-
czak mieszkają w Świerzowej 
Polskiej. Uczęszczają na zaję-
cia do Studia Piosenki Swing 
(RCKP Krosno), które działa 
od 1997 r. i od samego począt-

ku prowadzone jest przez Lu-
cynę Durał.

14-letnia Julia kocha pio-
senki z duszą, a wzruszenie i 
brawa publiczności są dla niej 
największą nagrodą. Jest ob-
darzona niebywałą wyobraź-
nią. Napisała już swoją pierw-
szą powieść „Zanim umarłam”. 
Julia jest uczennicą klasy for-
tepianu w Ogólnokształcącej 
Szkole Muzycznej w Krośnie. 
Kocha scenę, taniec, ale naj-
bardziej kocha muzykę, która 
– jak sama twierdzi – jest jej 

największą przyjaciółką.
Marysia ma 10 lat. Występu-

jąc na scenie, czuje się jak ryba 
w wodzie. Adrenalina spra-
wia, że staje się prawdziwym 
wulkanem energii, a dzielenie 
się swoimi emocjami daje jej 
ogromną przyjemność. Jej naj-
większą pasją jest – oprócz mu-
zyki – również aktorstwo. Uczy 
się w Ogólnokształcącej Szkole 
Muzycznej w Krośnie w klasie 
skrzypiec i fortepianu.

/AJ/

KROSNO

Sukces 
Aleksandry 
Lange
Krośnianka wygrała 
odcinek programu 
„Szansa na Sukces” 
poświęcony pio-
senkom z tekstami 
Agnieszki Osieckiej.

W programie „Szansa 
na sukces” amato-
rzy śpiewają pio-

senki znanych wykonawców. 
W 15. odcinku wyemitowa-
nym w niedzielę, 7 marca 
na antenie TVP2 wystąpiła 
Aleksandra Lange z Krosna. 
Odcinek poświęcony był pio-
senkom z tekstami Agnieszki 
Osieckiej. W jury zasiedli pio-
senkarka Maryla Rodowicz, 
malarka Hanna Bakuła oraz 
aktor Mikołaj Roznerski, któ-

ry w serialu TVP „Osiecka” 
wciela się w postać Wojcie-
cha Frykowskiego, pierwsze-
go męża Agnieszki Osieckiej.
21-letnia krośnianka zachwy-
ciła jury wykonaniem piosen-
ki „W żółtych płomieniach 
liści”. Przebój Skaldów dał jej 
przepustkę do udziału w fi na-
le „Szansy na sukces”. Zwy-
cięzca fi nału zakwalifi kuje się 
następnie do koncertu „De-
biutów” na Festiwalu Polskiej 
Piosenki w Opolu.

/JC/

Aleksandra Lange

Marysia (z lewej) i Julia Błaszczyk

Rywalizacja w I rundzie play-off toczy się do trzech zwy-
cięstw. W pierwszym meczu rozegranym w sobotę w hali 
przy ulicy Bursaki w Krośnie, siatkarze Karpat pokonali 

MKS MOSiR Jasło 3:0 (25:20, 25:22, 25:21). W niedzielnym 
spotkaniu ponownie byli lepsi krośnianie, zwyciężając MOSiR 
Jasło 3:1 (25:20, 24:26, 25:19, 25:18).

Siatkarze Karpat potrzebują już tylko jednego zwycięstwa, by 
zagrać w półfi nale o awans do I ligi. Kolejny mecz zaplanowano 
w Jaśle 20 marca i ewentualnie 21 marca.

Fotorelacja z obydwu meczów na www.terazkrosno.pl
/TC/

KROSNO

Dwa zwycięstwa Karpat
Krośnieńscy siatkarze w I rundzie play-off  w so-
botę i niedzielę (13 i 14 marca) dwukrotnie poko-
nali MKS MOSiR Jasło.

FO
T.

 T
OM

AS
Z 

CZ
EC

H
W miniony weekend siatkarze Karpat Krosno odnieśli dwa zwycięstwa
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