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WYDARZYŁO SIĘ

Złóż życzenia...
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15 kwietnia
Anastazji, Wacława

Światowy Dzień Trzeźwości
16 kwietnia 

Juli, Benedykta
17 kwietnia 

Roberta, Stefana
Dzień Doceniania Męża

18 kwietnia 
Alicji, Bogusławy

Światowy Dzień Krótkofalowca
19 kwietnia 

Tymona, Konrada
Dzień Czosnku
20 kwietnia 

Agnieszki, Czesława
Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy

21 kwietnia
Bartosza, Feliksa

22 kwietnia
Kai, Leona

Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi
23 kwietnia 

Wojciecha, Jerzego
Dzień Koni

24 kwietnia
Grzegorza, Aleksego

25 kwietnia 
Marka, Jarosława

26 kwietnia
Marzeny, Marceliny

Dzień Drogowca i Transportowca
27 kwietnia
Felicji, Zyty

Światowy Dzień Grafi ka
28 kwietnia

Ludwika, Walerii
Dzień Ziemi
29 kwietnia

Rity, Bogusława
Międzynarodowy Dzień Tańca

30 kwietnia 
Mariana, Donaty

1 maja
Filipa, Józefa
Święto Pracy

2 maja 
Zygmunta, Anatola
Święto Polskiej Flagi

3 maja
Marii, Marioli

Rocznica Konstytucji 3 Maja
4 maja

Moniki, Floriana
Międzynarodowy Dzień Strażaka

5 maja
Ireny, Waldemara

Międzynarodowy Dzień Położnika
6 maja

Judyty, Filipa
7 maja 

Ludmiły, Gizeli
Dzień Kosmosu

8 maja
Stanisława, Mirona

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
9 maja

Karoliny, Katarzyny
Dzień Okulistyki

10 maja
Antoniny, Izydora

Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej
11 maja 

Igi, Ignacego
12 maja

Joanny, Dominika

16 kwietnia 1917
104 lata temu – w trak-

cie I wojny światowej Au-
striacy zabrali dzwon z 
kościoła w Iwoniczu. 

18 kwietnia 2010
11 lat temu – w Krako-

wie odbyły się uroczysto-
ści pogrzebowe pary pre-
zydenckiej Lecha i Marii 
Kaczyńskich, tragicznie 
zmarłych w katastrofi e 
lotniczej w Smoleńsku.

22 kwietnia 1945
76 lat temu – poległ 

śmiercią bohatera pod 
Boxberg Stanisław Betlej, 
urodzony w Męcince, pol-
ski żołnierz, kapitan pie-
choty Wojska Polskiego.

23 kwietnia 1948
73 lata temu – w Ladzi-

nie zmarł Kazimierz Osta-

szewski, polski hodowca 
koni wyścigowych, publi-
cysta, kompozytor. 

24 kwietnia 2014
7 lat temu – w wieku 

68 lat zmarł Józef Kaczor 
z Rymanowa, długoletni 
działacz piłkarski, wielo-
letni wiceprezes Podkar-
packiego Związku Piłki 
Nożnej, honorowy czło-
nek Polskiego Związku 
Piłki Nożnej.

25 kwietnia 1818
203 lata temu – w 

Krośnie spłonął ratusz 
wraz z mieszczącą się w 
nim szkołą.

25 kwietnia 2016
5 lat temu – ksiądz Da-

riusz Wilk CMSA został 
Przełożonym General-
nym Zgromadzenia św. 

Michała Archanioła. 
24 kwietnia 2017
4 lata temu – w Krośnie 

otwarto pierwszy na Pod-
karpaciu Ośrodek Dosko-
nalenia Techniki Jazdy.

24 kwietnia 2018
3 lata temu – odszedł 

na wieczną służbę pre-
zes zarządu Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Miej-
scu Piastowym Kazi-
mierz Węgrzyn. Funkcję 
tę pełnił w latach 1981 
-2018.

27 kwietnia 1838
183 lata temu – w Kroś-

nie urodził się Stanisław 
Janik, współzałożyciel i 
naczelnik jednostki stra-
ży pożarnej w Krośnie.

30 kwietnia 1981
40 lat temu – wprowa-

dzono kartki na masło, 
mąkę, kaszę i ryż.

1 maja 1975
46 lat temu – LKS 

Draganowa rozegrała 

pierwszy mecz w lidze 
wiejskiej wygrywając ze 
„Zrywem” Kobylany 4:1. 

1 maja 2020
rok temu – PWSZ w 

Krośnie zmieniła nazwę 
na Karpacka Państwowa 
Uczelnia w Krośnie.

2 maja 2014
7 lat temu – prezydent 

RP Bronisław Komorow-
ski nadał stopień general-
ski nadbrygadiera Pań-
stwowej Straży Pożarnej 
starszemu brygadierowi 
Bogdanowi Kulidze.

3 maja 2015
6 lat temu – pożar Dębu 

Wincenty, ktoś podpalił 
400-letni pomnik przy-
rody.

7 maja 1968
53 lata temu – w nocy z 

6 na 7 maja nad Tatrami 
przetoczył się najsilniej-
szy odnotowany wiatr 
halny, osiągający pręd-
kość około 300 km/h.

GŁOWIENKA

Nowe ognisko 
ptasiej grypy
Powiatowy lekarz weterynarii w Kroś-
nie poinformował, że w Głowience, gm. 
Miejsce Piastowe, stwierdzono ogniska 
ptasiej grypy.

Powiatowy lekarz 
weterynarii w Kroś-
nie Andrzej Chrza-

nowski poinformował, że 
pobrane urzędowo próbki 
od padłego drobiu (kury 
nioski) zostały zbadane w 
kierunku grypy ptaków w 
Państwowym Instytucie 
Weterynaryjnym w Puła-
wach. Wynik pobranych 
do badań próbek okazał 
się dodatni. 

Ptasia grypa jest cho-
robą zakaźną, zwalczaną 
z urzędu, w związku z 
czym wdrożono stosowne 
procedury postępowania, 
do których należy się sto-
sować.

Należy pamiętać o pod-
stawowych zasadach:

– nie karm drobiu na ze-
wnątrz budynków inwen-

tarskich,
– pozostaw drób w prze-

znaczonych do tego celu 
pomieszczeniach, bez 
możliwości swobodnego 
poruszania się po otwar-
tym wybiegu,

– nie wykorzystuj do 
pojenia drobiu wody ze 
zbiorników, do których 
mają dostęp dzikie ptaki,

– po każdym kontakcie 
z drobiem lub dzikim pta-
ctwem umyj ręce wodą z 
mydłem,

– w przypadku wyko-
nywania czynności zwią-
zanych z obsługą drobiu 
stosuj odzież i obuwie 
ochronne przeznaczone 
wyłącznie do tego celu,

– stosuj maty dezyn-
fekcyjne w wejściach i 
wyjściach z budynków, w 

których przetrzymywany 
jest drób,

– zabezpiecz budynki, w 
których przetrzymywany 
jest drób oraz paszę przed 
dostępem dzikich ptaków 
i zwierząt,

– obserwuj stan zdro-
wia drobiu, a o wszelkich 
niepokojących objawach 
natychmiast powiadom 
lekarza weterynarii.

Należy też bezwzględ-
nie stosować się do wszel-
kich zaleceń służby zdro-
wia i przestrzegać reżimu 
sanitarnego, a w szczegól-
ności unikać miejsc byto-
wania dzikiego ptactwa, 
ferm drobiu oraz innych 
miejsc jego przetrzymy-
wania, handlu drobiem, 

wyrobami drobiarskimi, 
w tym pierzem; nie doty-
kać martwych ptaków ani 
ubitego drobiu; nie spo-
żywać mięsa drobiowe-
go, przetworów drobiar-
skich i jaj niepoddanych 
odpowiedniej obróbce w 
temperaturze minimum 
70 st. C; myć i dezynfe-
kować ręce po każdora-
zowym zetknięciu się z 
ptactwem, zarówno dzi-
kim, jak i hodowlanym.
W przypadku wystą-
pienia objawów choro-
bowych (podwyższona 
temperatura ciała, kaszel, 
duszności, bóle mięśnio-
wo-stawowe) zaleca się 
natychmiastowy kontakt 
z lekarzem.              opr. AJ
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W Głowience ujawnione zostało ognisko ptasiej grypy

Narodowy Fundusz 
Zdrowia mówi o 
trzech podstawo-

wych zasadach, o których 
trzeba pamiętać udając 
się na szczepienie prze-
ciw COVID-19.

Pierwsza z nich to przy-
chodzenie na umówio-
ną wcześniej godzinę. 
– Bądźmy punktualni. 
Przychodzenie do punk-
tu szczepień na dwie lub 
trzy godziny przed szcze-
pieniem nie przyspieszy 

REGION ABC przed szczepieniem
Trwają szczepienia przeciw COVID-19. Punkty, gdzie się to odbywa, starają się, aby cze-
kanie na przyjęcie preparatu było maksymalnie bezpieczne. O czym trzeba pamiętać?

szczepienia, za to wygene-
ruje dodatkowy tłok i nie-
potrzebne zdenerwowanie 
– tłumaczy Rafał Śliż, 
rzecznik prasowy Pod-
karpackiego Oddziału 
Narodowego Funduszu 
Zdrowia w Rzeszowie.

Trzeba też pamiętać o 
dystansie, dezynfekcji i 
maseczce. NFZ zaleca też, 
o ile jest to możliwe, aby 
być samodzielnym. – By 
ograniczyć kontakt z inny-
mi osobami, przychodźmy 

na szczepienie w towarzy-
stwie innych osób na przy-
kład z rodziny, tylko wtedy, 

gdy jest to niezbędne – do-
daje Rafał Śliż.

/AJ/
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Prokuratura Rejono-
wa w Krośnie nad-
zorowała śledztwo 

w sprawie wypadku, do 
którego doszło 30 listopa-
da ub. roku, pół godziny 
po północy na Al. Jana Pa-
wła II w Krośnie.

W tym czasie dwoje 
mieszkańców gminy Jed-
licze jechało samochodem 
od strony Jasła w kierun-
ku Sanoka prawym pasem 
DK 28. Będąc około 100 
metrów od skrzyżowania 
ze światłami, z ulicami 
Krakowską i Popiełuszki, 
zauważyli leżącego na 
lewym pasie mężczyznę. 
Zatrzymali się kilka me-
trów dalej i wysiadając z 
samochodu zauważyli, jak 
na mężczyznę, przy któ-
rym był rower, najechał 
jadący również od strony 
Jasła, autobus jednej z 
krośnieńskich fi rm prze-

wozowych. Mężczyzna 
nie miał szans na prze-
życie. Jego tożsamość 
została ustalona po kil-
kudziesięciu godzinach. 
Okazało się, że to 77-letni 
Emil W. z Krosna. Auto-

busem kierował 29-letni 
mieszkaniec Krosna. Był 
trzeźwy, ale policjanci za-
trzymali mu prawo jazdy. 
Z kolei badanie krwi ofi a-
ry wypadku wykazało, że 
77-letni mężczyzna był 
pijany. Miał 2,14 promila 
alkoholu we krwi.

Biegły wskazał, że kie-
rowca autobusu w chwili 
wypadku jechał z pręd-
kością 83 km/h i prze-
kroczył ją o 23 km/h od 
dopuszczalnej na tym od-
cinku drogi.

Iwona Czerwonka-Ro-
goś, prokurator rejonowy 
w Krośnie, poinformowa-
ła, że kierujący autobu-
sem naruszył wprawdzie 
przepisy ruchu drogowe-
go przekraczając dopusz-
czalną prędkość, jednak 
zdaniem biegłego, nie 
miało to wpływu na zaist-

Śledztwo 
po wypadku 
zakończone
30 listopada ub. roku 29-letni kierowca 
autobusu najechał na leżącego na jezdni 
77-letniego mężczyznę. Mieszkaniec Krosna 
nie miał szans na przeżycie.

nienie wypadku.
– Jak wskazał biegły, 

w istniejących wówczas 
warunkach drogowych, 
kierowca nie miał fi zycz-
nej możliwości uniknięcia 
najechania na leżącego 
mężczyznę, nawet przy 
założeniu, że jechałby z 
dopuszczalną prędkością 
– powiedziała prokura-
tor Iwona Czerwonka-
Rogoś.

Według biegłego, bez-
pośrednią przyczyną 
wypadku był fakt, że 
77-letni mężczyzna leżał 
na jezdni.
Śledztwo w sprawie tra-

gicznego wypadku zosta-
ło umorzone. Kierowcy 
nie można było postawić 
zarzutu spowodowania 
wypadku drogowego ze 
skutkiem śmiertelnym.

/AJ/
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W wypadku na ul. Podkarpackiej w Krośnie zginął 77-letni mężczyzna

KROSNO

Chciał „wykupić” 
znajomą z aresztu
Towarzyskie spotkanie dwójki znajomych 
miało swój inał w policyjnym areszcie.

W sobotę, 3 kwietnia, około godz. 22, krośnień-
scy policjanci zostali zaalarmowani o awan-
turze domowej, w trakcie której zgłaszający 

miał zostać zaatakowany nożem przez swoją znajomą. 
– Na miejscu policjanci ustalili, że pomiędzy 41-letnim 
mężczyzną a przebywającą z nim w mieszkaniu kobietą, 
doszło do nieporozumienia. Wcześniej para piła razem 
alkohol. Wzburzony 41-latek postanowił pozbyć się z 
mieszkania swojej znajomej i powiadomił służby, że padł 
ofi arą ataku nożowniczki. Informacja ta okazała się jed-
nak zmyślona, dlatego mężczyzna został ukarany man-
datem za bezpodstawne wezwanie policji – opowiada 
asp. sztab. Paweł Buczyński z KMP w Krośnie.

Kobieta zobowiązała się opuścić lokal i wrócić do 
swojego miejsca zamieszkania. Wcześniej jednak po-
stanowiła dać upust swojemu niezadowoleniu wobec 
zaistniałej sytuacji, głośno wykrzykując wulgaryzmy 
na chodniku. Mając na względzie zachowanie kobiety, 
policjanci zatrzymali 42-latkę do wytrzeźwienia. Nie 
był to jednak koniec „atrakcji” związanych z wydarze-
niem z Wielkiej Soboty.

– W niedzielny poranek, około godz. 5.30, na parking 
krośnieńskiej komendy przyjechał samochód, za kierow-
nicą którego siedział, znany już policjantom z wcześniej-
szej interwencji, 41-latek. Znajdujący się pod widocznym 
wpływem alkoholu mężczyzna twierdził, że chce „wyku-
pić” swoją znajomą z aresztu i zabrać ją do mieszkania 
– dodaje asp. sztab. Paweł Buczyński.

Badanie stanu trzeźwości kierującego wykazało po-
nad 2,5 promila alkoholu w jego organizmie. 41-letni 
krośnianin został zatrzymany i stracił prawo jazdy. Męż-
czyzna za swoje zachowanie odpowie przed sądem.

/AJ/

W przetargu na opracowanie dokumentacji dla ob-
wodnicy Miejsca Piastowego złożono trzy oferty, 

a najkorzystniejsza z nich miała wartość 10 688 700 zł. 
– Zamówienie obejmuje opracowanie Studium korytarzo-
wego, Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego 
z elementami koncepcji programowej oraz materiałów do 
wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunko-
waniach. Przygotowanie dokumentacji projektowej jest 
warunkiem niezbędnym do przejścia do kolejnego etapu 
inwestycji, tj. realizacji zadania w systemie Projektuj i buduj 
– tłumaczy Joanna Rarus z Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad w Rzeszowie.

Proces inwestycyjny dla obwodnicy Miejsca Piasto-
wego dopiero się rozpoczyna. Jej planowana długość 
to ponad 22 km. Nowa droga pozwoli na usprawnienie 
ruchu tranzytowego, gdyż istniejąca DK28 stanowi jed-
ną z dróg krajowych prowadzących transport z kierun-
ku zachodniego (od Katowic i Krakowa poprzez Nowy 
Sącz, Krosno, Sanok) w stronę wschodnią, tj. do przejścia 
granicznego w Medyce.

/AJ/

MIEJSCE PIASTOWE

Przetarg rozstrzygnięty
Oferta konsorcjum irm projektowych MPRB 
(lider), Mosty Kraków i MP Infra (partnerzy) 
została wybrana w przetargu na wykonanie do-
kumentacji dla obwodnicy Miejsca Piastowego.
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Przetarg na przebudowę zielonego skweru wygrała 
fi rma RAF-MAR z Lutczy, a zaprojektowała go Pra-

cownia Projektowa KMG Marek Gransicki. Zakres prac 
przewiduje przebudowę skweru położonego przy ul. 
Trakt Węgierski, przedzielonego ulicą 3 Maja, zagospo-
darowanie terenu zaprojektowanymi ścieżkami pie-
szymi (chodniki) i ciągami pieszo-jezdnymi (drogi do-
jazdowe), które zostaną wyodrębnione z powierzchni 
zielonej. Ponadto wykonany zostanie cokół z sadzawką, 
który będzie stanowił podstawę do osadzenia kamienia 
rocznicowego. Powstanie też nowe oświetlenie nawią-
zujące do tradycyjnego oświetlenia historycznego.

Prace mają potrwać do końca czerwca br., a koszt ca-
łego przedsięwzięcia to ponad 401 tys. zł.                /JC/

Aby zagłosować na Dom Pomocy Społecznej w 
Jedliczu należy wejść na stronę: www.moderni-
zacjaroku.org.pl, następnie podać imię i nazwi-

sko, adres mailowy oraz zaznaczyć „Nie jestem robo-
tem” – a po udanej weryfi kacji kliknąć „Zagłosuj”. Na 
podany adres mailowy wysłany zostanie link do akty-
wacji głosu, który należy zaakceptować.

Burmistrz Jedlicza Jolanta Urbanik podkreśla, że 
powstanie domu pomocy społecznej jest odpowiedzią 
na zapotrzebowanie społeczne związane z pomocą i 
podniesieniem standardu życia mieszkańców, w szcze-
gólności osób starszych i potrzebujących opieki. Będzie 
to placówka o charakterze stacjonarnym, świadcząca 
usługi całodobowo, architektonicznie dostosowana do 
osób z niepełnosprawnością. – W dwupiętrowym bu-
dynku znajdzie się 20 komfortowo wyposażonych pokoi z 
własnymi łazienkami. Będzie to 10 dwuosobowych pokoi 
z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz do małego prywat-
nego ogródka oraz 10 pokoi jednoosobowych z balkona-
mi ulokowanymi na piętrze. Ponadto w budynku znajdą 
się gabinet lekarski, dyżurka pielęgniarek, 3 pokoje goś-
cinne, świetlica, sale rehabilitacyjne, pomieszczenia za-
plecza gospodarczo-magazynowego, pralnia z suszarnią, 
recepcja. Budynek został też wyposażony w windę – mówi 
burmistrz Jolanta Urbanik.

Jest to pierwsza tego typu placówka na terenie gminy 
Jedlicze. Szacowana wartość projektu to kwota 5 039 
834,71 zł, z czego dofi nansowanie z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020 to 3 857 500, 81 zł. Wkład własny 
gminy 1 182 333, 90 zł.

/AJ/

Duże pomieszczenie w przyziemiu budynku ośrodka 
zdrowia, które przeszło kapitaln remont, przezna-

czone będzie na powiększenie siłowni funkcjonującej 
w obiekcie. W trakcie prac remontowych wymieniono 
posadzkę na podłogę pływającą, ściany zostały otynko-
wane, pomalowane i w części – obłożone płytkami, zało-
żona została nowa instalacja elektryczna. Koszt prac wy-
niósł około 15 000 złotych.                     /UG KORCZYNA/

Dni i godzi-
ny otwar-
cia Punk-

tu Selektywnego 
Zbierania Od-
padów Komu-
nalnych przy ul. 
Białobrzeskiej w 
Krośnie uzależ-
nione są od sezo-
nu. W okresie let-
nim mieszkańcy 
mogą oddawać odpady pięć dni w tygodniu, natomiast 
jesienią i zimą w poniedziałki, środy i piątki. W święta i 
dni ustawowo wolne od pracy PSZOK jest nieczynny.

W okresie wiosenno-letnim (od 1 kwietnia do 31 paź-
dziernika) PSZOK jest otwarty w poniedziałki, wtorki, 
środy i piątki od godz. 12.00 do 19.00, a w soboty od 
8.00 do 14.00. W czwartki PSZOK jest nieczynny.

Z usług Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych mogą korzystać wyłącznie mieszkańcy miasta 
Krosna, których nieruchomości objęte są gminnym sy-
stemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Żeby 
skorzystać z usług świadczonych przez PSZOK wystarczy, 
okazać kod kreskowy, którego używamy przy oddawaniu 
śmieci, lub dowód tożsamości – w przypadku mieszkań-
ców domów wielorodzinnych, tj. bloków.                     /AJ/

Przebudowują skwer
Trwają prace przy przebudowie zielonego 
skweru przy ul. Trakt Węgierski w Dukli.

KORCZYNA

Remont w ośrodku zdrowia

JEDLICZE

Oddaj głos na DPS
Budowa Samorządowego Domu Pomocy 
Społecznej w Jedliczu została zakwali ikowana 
do ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja 
Roku & Budowa XXI w.”

KROSNO

PSZOK pracuje inaczej
Od 10 kwietnia obowiązują nowe godziny otwarcia 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Krośnie.

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

OGŁOSZENIA DROBNE
USŁUGI

Oferuje usługi czyszczenia studni betonowych, 
wszelkie naprawy i prace we wnętrzu studni. Zain-
teresowanych zapraszam do kontaktu telefonicz-
nego 723 276 633.
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W tym miejscu powstaje nowy skwer
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Wyremontowane pomieszczenie w ośrodku zdrowia
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Budynek Domu Pomocy Społecznej w Jedliczu
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Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Krośnie
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REKLAMA

Budki zostały zloka-
lizowane w obrębie 
parku miejskiego 

przy ul. Grodzkiej i wzdłuż 
potoku Lubatówka, na od-
cinku od ul. Parkowej do 
ujścia do rzeki Wisłok.

Wszystkie budki dla 
bezpieczeństwa pisklaków 

Inwestycja prowadzo-
na przez Krośnieński 
Holding Komunalny 

na terenie Zakładu Unie-
szkodliwiania Odpadów 
realizowana jest w ramach 
modernizacji i rozbudowy 
części mechanicznej insta-
lacji mechaniczno-biolo-
gicznego przetwarzania 
odpadów komunalnych w 
Krośnie.

Prace modernizacyjne, 
polegające przede wszyst-
kim na przebudowie i roz-
budowie placu komposto-
wania, wzmocnieniu jego 
warstw konstrukcyjnych 
oraz wymianie nawierzch-
ni, prowadzi Przedsiębior-
stwo Robót Inżynieryjnych 
i Drogowych z Krosna. Po 
przebudowie powierzch-
nia placu wyniesie 4300 m 
kw., będzie wzmocniona 
żelbetonową płytą kon-
strukcyjną oraz żelbetono-
wymi palami wierconymi 
do podłoża, które zapew-
nią stabilność gruntu i 
wytrzymałość całego pod-

KROSNO

100 budek 
W ramach projektu 
obywatelskiego „100 
budek dla ptasiej dziel-
nicy”, w marcu powie-
szono budki lęgowe 
w obrębie dzielnicy 
Śródmieście w Krośnie
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Budki lęgowe dla ptaków za-
wisły na drzewach w dzielni-
cy Śródmieście

KROSNO

Powstaje nowy plac magazynowy
Gruntowną przebudowę przechodzi plac kompostowni, znajdujący się w są-
siedztwie hali sortowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie.

łoża. – Przebudowany plac 
kompostowni stworzy moż-
liwość sprawnego ruchu po-
jazdów obsługujących pro-
cesy technologiczne naszego 
Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych 
– powiedział Jan Guzik, 
dyrektor ds. technicznych 
Krośnieńskiego Holdingu 
Komunalnego.

Zakres inwestycji obej-
muje także przebudowę i 
rozbudowę boksów maga-
zynowych, co oznacza, że 
w miejscu istniejącego do-
tychczas boksu, który nie 
spełnia już swojej funkcji, 

powstanie osiem nowych, 
tym razem żelbetono-
wych boksów. W ramach 
prac budowlanych zabez-
pieczona będzie również 
skarpa znajdująca się w 
pobliżu placu.

Wartość zadania, któ-
re jest częścią projektu 
Zintegrowany system go-
spodarki odpadowo-ener-
getycznej w regionie po-
łudniowym województwa 
podkarpackiego – I etap, 
to ponad 7 mln zł (brut-
to). Termin jego realizacji 
zaplanowany jest na 29 
czerwca 2021 r.           /AJ/
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Na placu kompostowni trwają prace modernizacyjne

REKLAMA

Tragiczny wypadek 
wydarzył się w po-
niedziałkowe popo-

łudnie około godz. 18.15 
na pograniczu miejscowo-
ści Królik Polski i Szklary.

Z dotychczasowych 
ustaleń wynika, że 37-
letni mieszkaniec gmi-
ny Iwonicz-Zdrój jechał 
motocyklem Suzuki GSR 
750 od Szklar w kierunku 
Rymanowa. W pewnym 
momencie, na łuku drogi, 
z niewiadomych przyczyn 
nie zmienił kierunku jazdy 
i zjechał na lewe pobocze. 
– Przejechał nim kilka me-
trów, następnie zjeżdżając 
ze skarpy uderzył w beto-
nowy przepust, po czym 
wraz z motocyklem spadł z 
wysokości kilku metrów do 
rzeki Tabor i uderzył głową 
o kamienie znajdujące się 
w rzece – poinformowała 
Iwona Czerwonka-Rogoś, 
Prokurator Rejonowy w 
Krośnie.

Pierwszy pomocy starał 
się udzielić 37-latkowi ja-
dący kilka metrów przed 
nim inny motocyklista, 
także mieszkaniec gminy 
Iwonicz-Zdrój. Później 
akcję ratowniczą prze-
jął Zespół Ratownictwa 
Medycznego z SPPR w 

KRÓLIK POLSKI/SZKLARY

Śmierć motocyklisty
37-letni mieszkaniec gminy Iwonicz-Zdrój zginął w 
wypadku, do którego doszło 12 kwietnia na drodze 
wojewódzkiej 887. Motocykl, który prowadził wy-
padł z drogi, a następnie wpadł do rzeki Tabor.

Krośnie. Jednak życia 37-
letniego mężczyzny nie 
udało się uratować. Decy-
zją będącego na miejscu 
prokuratora, ciało zmarłe-
go zabezpieczone zostało 
do badań sekcyjnych.

Na miejscu tragedii pra-
cowali również strażacy z 
JRG PSP z Krosna, a także 
z jednostek OSP z Jaślisk, 
Posady Jaśliskiej i Tylawy 
oraz policjanci z komisa-
riatów w Dukli, Rymano-

wie i WRD KMP w Kroś-
nie. Z dotychczasowych 
ustaleń wynika, że zmarły 
motocyklista nie posiadał 
danej kategorii uprawnień, 
które pozwalałaby mu na 
kierowanie ciężkim moto-
cyklem.

Okoliczności tragicz-
nego wypadku wyjaśnia 
Komenda Miejska Policji 
w Krośnie pod nadzorem 
Prokuratury Rejonowej w 
Krośnie.                           /AJ/

mają bardzo grubą (6 cm) 
ściankę przednią, a wybra-
ne budki dodatkowo meta-
lową blaszkę przy wejściu, 
po to, aby drapieżniki nie 
mogły dostać się do pisk-
ląt, a dzięcioły nie powięk-
szały w nich otworów i nie 
zjadały znajdujących się 
tam np. jajek.

Władze miasta zachę-
cają też mieszkańców do 
wieszania budek lęgowych 
w obrębie swoich posesji. 
Można zakupić gotowe 
budki lub np. korzystając z 
informacji podawanych w 
internecie, budkę można 
zbudować własnoręcznie. 
Mitem jest to, że budka po-
winna mieć patyczek przy 
wejściu czy nawet deskę-
lądowisko dla ptaków. Ten 
zbyteczny dodatek jedynie 
ułatwia myszom, kotom 
czy kunie dostanie się do 
wnętrza i zabicie piskląt 
znajdujących się w środ-
ku. Zakup i montaż budek 
wraz z powstającą doku-
mentacją ornitologiczną 
kosztował 10 000 zł. 

/AJ/
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REKLAMA

O zatrzymaniu poinformowali członkowie grupy The De-
generat Hunter’s Child Guard publikując na Facebooku 
kilkuminutowe nagranie wideo. – Przyszedł na spotka-
nie z 14-latką, z którą pisał w sieci, składał propozycje 

seksualne dziecku oraz dążył do spotkania z dzieckiem w celach 
seksualnych. Został zatrzymany przez naszą grupę łowców z gru-
py The Degenerat Hunter’s Child Guard. Podjął nieskuteczną próbę 
ucieczki. Po przedstawieniu mu zarzutów oraz dowodów przyznał 
się do winy. Został pouczony z art. 243 kk. Po chwili doszło do prze-
kazania go w ręce policji z pobliskiej komendy – poinformowałli 
przedstawiciele grupy.

The Degenerat Hunter’s Child Guard to grupa zajmująca się 
ujawnianiem przestęp seksualnych. O sobie piszą tak: „Grupa ma 
na celu ochronę dzieci w internecie jak i w życiu realnym. Wraz z gro-
nem osób, które również są rodzicami postanowiliśmy ujawniać prze-
stępstwa dokonywane na osobach nieletnich z art. 200 kk”.

Fakt zatrzymania mężczyzny potwierdził asp. sztab. Paweł Bu-
czyński z KMP w Krośnie. 

Zatrzymanym okazał się 40-letni mieszkaniec gminy Jedlicze. 
W Prokuraturze Rejonowej w Krośnie usłyszał już zarzuty. – Męż-
czyzna został podejrzany o to, że za pośrednictwem strony interneto-
wej i aplikacji nawiązał kontakt z osobą podającą się za małoletnią 
poniżej 15. roku życia. W trakcie prowadzonych rozmów miał składać 
propozycje odbycia stosunku płciowego, mimo iż wiedział, że prowa-
dzi korespondencję z małoletnią poniżej 15. roku życia – poinformo-
wała Iwona Czerwonka-Rogoś, Prokurator Rejonowy w Krośnie.

Zaproponował też spotkanie, do którego miało dojść 28 marca 
około godz. 13.30 na terenie dworca PKP przy ul. Bohaterów We-
sterplatte w Krośnie. Tam też się pojawił, ale po chwili trafi ł w ręce 
policji.

Okazało się, że 40-latek z gminy Jedlicze w lutym ubiegłego roku 
został skazany nieprawomocnie na bezwzględną karę 2 lat i 6 mie-
sięcy pozbawienia wolności między innymi z art. 202 par. 3 i 4a 
Kodeksu karnego.

Prokuratura Rejonowa wystąpiła z wnioskiem o zastosowanie 
wobec 40-letniego mężczyzny 3-miesięcznego tymczasowego 
aresztowania. Sąd zdecydował o zastosowaniu poręczenia mająt-
kowego.

Andrzej Józefczyk

17 grudnia ub. roku 
40-letni Tomasz B. 
powiadomił służby 

ratunkowe, że w mieszkaniu 
w centrum Dukli leży martwy 
jego 44-letni brat Sławomir.

Widoczne obrażenia 
mężczyzny
Potwierdziła to na miejscu 

załoga Zespołu Ratownictwa 
Medycznego. Ciało mężczyzny 
leżało na plecach, głowa opar-
ta była w narożniku, pomiędzy 
futryną drzwi a ścianką działo-
wą. W mieszkaniu był jeszcze 
brat zmarłego, Tomasz, oraz 
mieszkający w tym samym blo-
ku 44-letni Waldemar F. Oby-
dwaj byli pijani. Pierwszy z nich 
miał bisko 2,9 promila alkoholu 
w organizmie, a drugi prawie 
2,5 promila. Ratownicy i poli-
cjanci zwrócili uwagę na obra-
żenia zmarłego mężczyzny. Z 
tyłu głowy były widoczne ślady 
krwi. Widoczna była też rana 
na nosie.

Sławomir B. udusił się
Obydwaj mężczyźni zostali 

zatrzymani, a później tymcza-
sowo aresztowani.
Śledztwo w sprawie śmierci 

Sławomira B. prowadziła Pro-
kuratura Rejonowa w Krośnie. 
Po przeprowadzonej sekcji 
zwłok biegły wskazał, że bez-
pośrednią przyczyną śmierci 
44-latka było uduszenie się 
w wyniku zatkania dróg od-
dechowych przez zapadnięty 
język. – Zdaniem biegłego, gdy 
Sławomir B. stał, uderzył głową 
w metalową framugę od drzwi, 
stracił przytomność i osunął się 
na podłogę z głową przyciśniętą 
do klatki piersiowej. Spowodo-
wało to zapadnięcie się języka 
i śmierć w wyniku uduszenia 
– poinformowała Iwona Czer-
wonka-Rogoś, Prokurator Re-
jonowy w Krośnie.

Były szanse na przeżycie
Według biegłego, jest mało 

prawdopodobne, by sam mógł 
się w taki sposób uderzyć w fu-
trynę. Śmierć nastąpiła bardzo 
szybko, w kilka minut od ude-
rzenia. Gdyby zaraz po upadku 
Sławomirowi B. została udzie-
lona pomoc, szanse na jego 

KROSNO

Seksualne propozycje 
dla nastolatki
28 marca br. doszło w Krośnie do zatrzymania obywa-
telskiego 40-letniego mężczyzny. W sieci miał składać 
propozycje seksualne 14-latce. W rzeczywistości 14-lat-
ką był „wabik”.

DUKLA

ŚMIERĆ W MIESZKANIU
Prokuratura Rejonowa w Krośnie zakończyła śledztwo w sprawie śmierci 
44-letniego Sławomira B. Na ławie oskarżonych zasiądą dwaj mężczyźni, 
w tym 40-letni brat zmarłego. 

przeżycie znacznie by wzrosły.

Zarzuty
– Waldemarowi F. przedsta-

wiono zarzut spowodowania 
ciężkiego uszczerbku na zdro-
wiu, którego następstwem była 
śmierć 44-letniego mężczyzny 
oraz nieudzielenie pomocy oso-
bie znajdującej się w położeniu 
grożącym bezpośrednim nie-
bezpieczeństwem utraty życia 
albo ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu. Z kolei brat zmarłego, 
Tomasz B., ma  zarzut nieudzie-
lenia pomocy bratu – powie-
działa prokurator Iwona Czer-
wonka-Rogoś.

Popchnął i wyszedł
Waldemar B. przyznał się do 

zarzucanych mu czynów. Wy-
jaśnił, że pchnął Sławomira B., 
który następnie uderzył głową 
w wieszak i futrynę. Nie potra-
fi ł jednak powiedzieć, skąd u 
44-letniego mężczyzny wzięły 
się takie obrażenia ciała. Dodał, 
że po popchnięciu od razu wy-
szedł z mieszkania. Potwierdził 

też, że byli wówczas pod wpły-
wem alkoholu.

Nie wiedział…
Tomasz B. nie przyznał się do 

nieudzielenia pomocy bratu. 
Stwierdził, że przez dwa dni 
znajdował się pod wpływem 
alkoholu i nie wiedział, że jego 
brat leżał w przedpokoju i po-
trzebował pomocy.

Grozi im dożywocie
Prokuratura Rejonowa w 

Krośnie akt oskarżenia przeciw-
ko obydwu mężczyznom skie-
rowała do Sądu Okręgowego w 
Krośnie.

Po zmianach w Kodeksie kar-
nym spowodowanie ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu, które-
go następstwem jest śmierć, za-
grożone jest karą pozbawienia 
wolności od lat 5, karą 25 lat 
pozbawienia wolności lub do-
żywociem. Z kolei za nieudzie-
lenie pomocy grozi do 3 lat wię-
zienia.

Andrzej Józefczyk
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40-letni mieszkaniec gminy Jedlicze został zatrzymany na dworcu PKP 
przy ul. Bohaterów Westerplatte w Krośnie

MIEJSCE NA 
TWOJĄ REKLAMĘ

Sprawdź: 
www.kromedia.pl
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Po śmierci mieszkańca gminy Dukla tymczasowo aresztowani zostali 
dwaj mężczyźni
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KROSNO

HUMOR

BARAN (21 III - 20 IV)
Jeśli ostatnio martwiłeś się nieco 

tym, jak wygląda twój uczuciowy 
związek, to wkrótce twoje wątpliwości 
zostaną rozwiane. Stwierdzisz, że do-
pisywałeś sobie drugie dno tam, gdzie 
go nie było. Zrozumiesz, że wszystko 
jest dobrze.

BYK (21 IV - 20 V)
Pełnia szczęścia. W tym tygodniu 

dadzą o sobie znać twoje pragnienia o 
rodzinie. Mogą pojawić się rozmowy o 
ślubie, zaręczyny lub planowanie po-
tomka. Pełnia szczęścia. O pracę się 
nie martw. Jesteś na bezpiecznej po-
zycji, w której nic ci na zagraża.

BLIŹNIĘTA (21 V - 21 VI)
Przed tobą dylematy miłosne. Zawi-

rowania w związku to nic przyjemne-
go. Możesz podchodzić do tego od złej 
strony – spróbuj kierować się bardziej 
sercem niż rozumem. Czas walki o 
swoje w sferze zawodowej. Może po-
jawić się nieuczciwa konkurencja.

RAK (22 VI - 22 VII)
Wielkie rozleniwienie i harmonia. 

Najbardziej skorzystają na tym sta-
łe związki. Będzie miło serdecznie, 
bezpiecznie i romantycznie. Wspól-
ne chwile pomogą scalić związek na 
nowo. Dla samotnych najbliższe dni 
mogą przynieść szanse na zawiązanie 
się nowej ciekawej znajomości.

LEW (23 VII - 22 VIII)
Możesz wpaść na dobry pomysł i 

znaleźć niekonwencjonalne rozwiąza-
nie trapiącego cię problemu. Postępuj 
uczciwie i nie manipuluj otoczeniem. 
Wystrzegaj się podejmowania działań 
na pokaz, gdyż możesz zostać szybko 
zdemaskowany. Dbaj nie tylko o ciało, 
ale też o ducha.

PANNA (23 VIII - 23 IX)
Będzie trochę smutno. Coś nie pój-

dzie po twojej myśli lub dowiesz się 
czegoś, co bardzo cię rozczaruje. Za 
to w pracy będzie dobrze, ale musisz 
zachować asertywność i kierować się 
rozsądkiem. Nie bój się powiedzieć 
„nie”. Nie będzie łatwo, ale musisz za-
chować spokój.

WAGA (23 IX - 23 X)
Masz szansę pokonać kryzys, któ-

ry osłabił twój związek. Nie jesteś w 
tym jednak sam. Szczera rozmowa 
to początek. Teraz będzie czas na po-
jednanie, ale także na wypełnianie 
obowiązków rodzinnych. Przed tobą 
sporo aktywności, pozostaniesz w cią-
głym ruchu. 

SKORPION (24 X - 22 XI)
Zamkniesz się na nowe znajomo-

ści. Sfera uczuciowa zostanie zdomi-
nowana przez inne sfery życia, które 
będą tak naprawdę twoją ucieczką. To 
dobry czas na znalezienie bardzo cie-
kawej propozycji pracy. Zwróć uwagę 
na bliskie otoczenie – ten ktoś może 
być pomocny.

STRZELEC (23 XI - 21 XII)
W tym tygodniu skupisz się przede 

wszystkim na uciechach duchowych. 
Może poznasz kogoś, kto podzieli two-
je pasje. Szukasz lepszej pracy?  Po-
winieneś skupić się na zbieraniu in-
formacji, poszerzaniu swojej wiedzy. 
Wybierz się na jakieś szkolenie lub 
edukuj się na własną rękę.

KOZIOROŻEC (22 XII - 20 I)
Gwiazdy będą ci sprzyjały w nawią-

zywaniu nowych kontaktów. Nie bę-
dzie to jednak nic poważnego w sferze 
uczuciowej. Za to możesz zyskać trwa-
łą przyjaźń. Co do spraw zawodowych 
– warto podjąć ryzyko, jeśli nie chcesz 
utknąć w marazmie.

WODNIK (21 I - 19 II)
W twoim związku zapanuje har-

monia. Problemy zostaną pozytywnie 
wyjaśnione, przez co twój związek od-
żyje. W pracy powinieneś wykazywać 
się teraz przede wszystkim rozsądnym 
działaniem. Nie jest to dobry czas na 
wkładanie kija w mrowisko

RYBY (20 II - 20 III)
Do tematu uczuć będziesz podcho-

dził za bardzo przez pryzmat rozsąd-
ku. Nie patrz tylko na to, co możesz 
czerpać od drugiej osoby. Daj też 
coś od siebie, by zachować balans. 
W fi nansach czas obfi tości, zbiera-
nia plonów. Otrzymasz wyróżnienie 
za wykonaną pracę. Masz szanse na 
awans. 

HOROSKOP

– Coś taka wkurzona? – Mężo-
wi na urodziny kołowrotek kupi-
łam do wędki. – No to chyba się 
ucieszył? Twój stary co weekend 
z kolegami przecież na ryby jeź-
dzi. Nie spodobał mu się? – Go-
rzej. Zapytał co to jest.

– – – – – 
Dwóch fachowców podpisało 

ze stocznią umowę, w której zo-
bowiązali się pomalować statek. 
Okazało się, gdy upłynął usta-
lony termin, że statek został po-
malowany tylko z jednej strony. 
– Panowie, to żarty! – wścieka 

się dyrektor stoczni. – Miał być 
pomalowany cały statek – Cały? 
Niech pan spojrzy do umowy: 
„My, fi rma Fąfara and Nowak z 
jednej strony i Stocznia Gdańska 
ze strony drugiej zobowiązuje się 
pomalować statek”…

– – – – – 
Dzwonek. W progu mieszka-

nia stoi mężczyzna. – Słucham 
pana? – mówi właściciel. – Czy to 
tu przecieka rura? – Nie. – A czy 
tu mieszkają państwo Kowalscy? 
– Już nie. Wyprowadzili się trzy 
miesiące temu. – Co za ludzie!? 
Zamawiają hydraulika, a potem 
się wyprowadzają!

– – – – – 

Polonistka pyta Jasia: – Jaki 
znany człowiek miał inicjały 
A.M.? – Adam Małysz. – Źle. To 
przecież nasz wieszcz narodowy 
Adam Mickiewicz! Na to Jasiu: 
– Nie znam, to chyba jakiś przed-
skoczek.

– – – – – 
Rozmawiają dwie przyjaciółki: 

– Wyglądasz na zmęczoną. – Mój 
mąż jest chory i muszę go pil-
nować w dzień i w nocy... – Coś 
takiego! A pielęgniarka nie przy-
chodzi? – Przychodzi i właśnie 
przez nią muszę go pilnować...

– – – – – 
Do knajpy wchodzi zgrzany 

facet, ociera pot z czoła i zama-

wia piwo. Płaci drobniakami i 
narzeka. – Co za dzień! Najpierw 
na dworcu znalazłem kapelusz z 
drobniakami, a potem gonił mnie 
jakiś zarośnięty gość z gitarą... 

– – – – – 
– Poproszę 100 metrów stalo-

wej liny, zestaw narzędzi, szli-
fi erkę kątową i pół kilo gwoździ. 
Sprzedawca: Niestety, nie ma. 
MacGyver: A co jest? Sprze-
dawca: Pomidory w puszkach. 
MacGyver: Może być.

– – – – – 
– Mam dwie nowiny... – Jak 

zwykle: dobrą i złą. – Tak? – Tak 
jakby, ale dwa w jednym. – To zna-
czy? – Dziadek przestał chrapać.

GMINA JEDLICZE

Rozbudowa Szkoły Pod-
stawowej w Dobieszynie 
o cztery sale lekcyjne 

wraz z niezbędną komunikacją i 
przebudową jednej sali lekcyjnej 
została dofi nansowana ze środ-
ków Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 w ramach Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokal-
nych. Gmina Jedlicze starała się 
o kwotę 829 886, 00 zł i została 
ona przyznana w całości. Całko-
wity koszt rozbudowy to 1 186 
075,47 zł.

Na realizację inwestycji w 
Długiem, zaplanowanej na lata 
2020-2022, gmina Jedlicze zło-
żyła do wojewody podkarpac-
kiego wniosek o dofi nansowa-
nie ze środków rezerwy. Decyzją 
ministra fi nansów, funduszy 

Ka m i e n n ą 
rzeźbę Chry-
stusa ufun-

dował Franciszek 
Holstein, leśniczy w 
dobrach Jabłonow-
skich i Skrzyńskich. 
– Figura jest sygno-
wana rokiem 1884, 
ale prawdopodobnie 
napis na cokole ktoś 
poprawiał po latach 
i z roku 1864, kie-
dy fundowana była 
kapliczka, zrobio-
no 1884, czyli datę 
śmierci fundatora. 
Na boku cokołu ktoś 
wykuł datę 1946 z 
trudnym do identy-
fi kacji monogramem – opowia-
da Edward Marszałek, rzecznik 
prasowy RDLP w Krośnie.

Na fi gurze jeszcze przed reno-
wacją widać było ślady od poci-
sków karabinowych, prawdo-
podobnie sowieckich z II wojny 
światowej.

– Okazało się, że destrukcja 
piaskowca jest o wiele głębsza niż 
szacowano na pierwszy rzut oka, 
dlatego trzeba było wprowadzić 
sporo uzupełnień w obrębie gło-
wy i szat. Samo suszenie całej 
bryły, by wystarczająco obniżyć 

Inwestują w oświatę
Na terenie gminy Jedlicze prowadzone są dwie duże inwestycje 
oświatowe, tzn. rozbudowa szkół w Dobieszynie i Długiem. 

i polityki regionalnej zadanie 
realizowane przez gminę uzy-
skało zapewnienie o dofi nanso-
waniu inwestycji w wysokości 
do 50 proc. Wartość całkowitą 
zadania szacuje się na poziomie 
1 453 541, 25 zł. Pozostała część 
wydatków zostanie pokryta ze 
środków budżetu gminy Jed-
licze. Dzięki modernizacji po-
wierzchnia szkoły zwiększy się 
o cztery sale lekcyjne, szatnię, 
sanitariaty. Wykonane zosta-
ną też instalacje wewnętrzne. 
W zaprojektowanym łączniku 
komunikacyjnym, między ist-
niejącą częścią szkoły a częścią 
dobudowywaną, przewidziano 
zamontowanie platformy piono-
wej z przeznaczeniem dla osób 
niepełnosprawnych.            /TC/

KROŚCIENKO WYŻNE

Odzyskuje dawny blask
W pracowni artysty Grzegorza Tomkowicza trwa renowacja 
igury „Chrystusa bez ręki” z leśnej kapliczki z „Dębiny” w 

Krościenku Wyżnym.

wilgotność, trwało prawie mie-
siąc. Również poszczególne etapy 
uzupełnień ubytków wymagały 
czasu i spokojnego działania. 
Czekamy teraz na dobra pogo-
dę, by można było bez przeszkód 
zamontować całą kapliczkę na 
starym miejscu. Chcę to zrobić 
do końca kwietnia – tłumaczy 
artysta Grzegorz Tomkowicz.

Prace trwają od grudnia ub. 
roku i będą sfi nansowane ze 
środków Nadleśnictwa Dukla i 
Stowarzyszenia Kulturalnego 
„Dębina” w Krościenku Wyż-
nym.                                          /AJ/

W „mechaniku” nauczyciele 
wraz z uczniami odbywającymi 
zajęcia praktyczne przygotowali 
studio nagrań na potrzeby trans-
misji w dniu fi nału 25 marca. 
Nagrano krótkie fi lmy w formie 
zadań praktycznych oraz przy-
gotowano ciekawe materiały 
fi lmowe wykorzystując projekty 
uczniów ZSM. Konkurs składał 
się z dwóch części. Pierwsza z 
nich polegała na rozwiązaniu 
testu wyboru składającego się z 

30 pytań, natomiast część druga 
na wykonaniu 5 zadań z wyko-
rzystaniem wiedzy technicznej. 
Po ponad dwugodzinnej bardzo 
wyrównanej rywalizacji udało 
się wyłonić najlepsze trzy dru-
żyny.

Miejsce I zdobyła drużyna ze 
Szkoły Podstawowej w Świerzo-
wej Polskiej w składzie: Marcin 
Guzik, Adrian Jureczko i Eryk 
Warunek. Na drugim miejscu 
uplasował się zespół z SP w Zrę-

cinie: Ksawery Dudek, Dominik 
Omachel i Bartosz Wojtaszko, a 
na trzecim SP w Dydni w skła-
dzie: Weronika Kulon, Milena 
Szul i Natalia Kufel.

Zwycięzcy zostali uhonorowa-
ni cennymi nagrodami, które zo-
stały ufundowane przez partne-
rów szkoły: fi rmę Glob Cars sp. 
z o.o., Wojewódzki Ośrodek Ru-
chu Drogowego w Krośnie, fi rmę 
Telecomp oraz Inter-Team.

/AJ/

VIII Konkurs Wiedzy Technicznej i Motoryzacyjnej
Zdalny tryb nauczania nie 
zniechęcił Zespołu Szkół 
Mechanicznych w Krośnie do 
organizacji konkursu motory-
zacyjnego dla uczniów szkół 
podstawowych z regionu.

Konkurs Wiedzy Technicz-
nej i Motoryzacyjnej ZSM 
w Krośnie zorganizował 

już po raz ósmy. Kolejny raz ob-
jęty został honorowym patrona-
tem podkarpackiego kuratora 
oświaty Małgorzaty Rauch oraz 
prezydenta miasta Krosna Piotra 
Przytockiego. Został też wpisany 
na listę konkursów punktowa-
nych przy wyborze szkoły po-
nadpodstawowej, a jego głów-
nym celem jest propagowanie 
szkolnictwa zawodowego oraz 
nowoczesnych technologii.

W tym roku do konkursu 
zgłosiły się 22 drużyny ze szkół 
podstawowych z całego wo-
jewództwa podkarpackiego. 
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Podsumowanie konkursu w Zespole Szkół Mechanicznych w Krośnie
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Grzegorz Tomkowicz odnawia figurę z „Dębiny”
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Prace przy rozbudowie szkoły w Długiem
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Siatkarskie talenty
Młode siatkarki i siatkarze Krośnieńskiego Stowarzyszenia Siatkówki 
Karpaty Krosno odebrali medale za sukcesy w rozgrywkach Podkarpa-
ckiej Ligi Piłki Siatkowej.

Podczas treningu 
na krośnieńskiej 
hali sportowo-wi-
dowiskowej, któ-

ry odbył się w czwartek, 
25 marca (jeszcze przed 
nowymi obostrzeniami) 
zaległe brązowe medale 
za zdobycie III miejsca w 

rozgrywkach Podkarpa-
ckiej Ligi Piłki Siatkowej w 
sezonie 2019/2020 ode-
brały młodziczki Karpat 
Krosno.

– Zdobywając brązowy 
medal, nasz zespół awanso-
wał jednocześnie do ćwierć-
fi nałów Mistrzostw Polski w 

tej kategorii wiekowej, gdzie 
zawodniczki zajęły czwarte 
miejsce – powiedziała Ka-
tarzyna Kustroń, trenerka 
brązowych medalistek.

Brązowy medal wywal-
czyły: Wiktoria Witkoś, 
Alicja Surmacz, Róża 
Ekert, Martyna Rychtyk, 

Julia Piwińska, Karina 
Pudełko, Zuzanna Kara-
mus, Zuzanna Findysz, 
Weronika Ziobro, We-
ronika Świątek, Natalia 
Piwińska, Aleksandra Ko-
zak, Eunika Pacuta, Kata-
rzyna Szmyd, Katarzyna 
Urbanik, Daria Biedroń, 
Julia Majerska, Katarzyna 
Kustroń – trener.

Z kolei srebrny medal i 
tytuł wicemistrzyń Pod-
karpacia, też w kategorii 
młodziczek, wywalczyły 
zawodniczki Karpat Kros-
no w niedawno zakończo-
nym sezonie 2020/2021. 
Młode siatkarki trenu-
jące na co dzień pod 
okiem Beaty Wosiewicz, 
musiały uznać wyższość 

jedynie drużyny z V LO z 
Rzeszowa.

– Drugie miejsce dało 
nam awans do ćwierćfi -
nałów Mistrzostw Polski, 
które mają się odbyć w 
Łaskach k. Łodzi. Dodam 
też, że dwie zawodniczki 
z mojej drużyny – Kinga 
Penar i Julia Majerska 
były już na konsultacjach 
w kadrze Polski roczni-
ków 2007 i 2008. Z kolei 
sześć dziewczynek jest ob-
jętych szkoleniem kadry 
wojewódzkiej na ten rok 
dla rocznika 2007 – po-
wiedziała trenerka Beata 
Wosiewicz.

Srebrne medale, które 
zostały również wręczo-
ne podczas treningu na 

krośnieńskiej hali, wy-
walczyły: Amelia Pudełko 
– kapitan, Julia Majerska, 
Kinga Penar, Aleksandra 
Paradysz, Gabriela Para-
dysz, Nadia Głowacka, 
Maja Głowacka, Natalia 
Piwińska, Zuzanna Kara-
mus, Zuzanna Świątek, 
Aleksandra Kozak, Kari-
na Pudełko, Karolina Ko-
nop, Katarzyna Urbanik, 
trener Beata Wosiewicz.

Brązowe medale za 
trzecie miejsce w woje-
wództwie odebrali też 
juniorzy starsi Karpat 
trenowani przez Jakuba 
Heimrotha. Karpaty mu-
siały uznać wyższość je-
dynie zespołów z Rzeszo-
wa i Sanoka. – Jesteśmy z 
tego wyniku zadowoleni, 
tym bardziej że w zespole 
występują też zawodnicy 
z kategorii junior młodszy 
– powiedział trener Ja-
kub Heimroth.

Juniorzy, którzy wy-
walczyli brązowy medal: 
Wiktor Kozubal – kapi-
tan, Gabryś Krzanowski, 
Konrad Bogaczyk, Patryk 
Jurczyk, Filip Krzanow-
ski, Jan Rachwał, Jakub 
Chrobak, Łukasz Lepu-
cki, Szymon Górka, Szy-
mon Sołtys, Jakub Tęczar 
– libero, trener Jakub 
Heimroth 

/AJ/
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Siatkarki i siatkarze Karpat Krosno, którzy odebrali medale podczas treningu 25 marca

W marcu rozegra-
ny został turniej 
o mistrzostwo 

województwa podkar-
packiego w piłce ręcznej 
w ramach Podkarpackiej 

POSADA GÓRNA

Mistrzynie 
województwa
Juniorki młodsze Handball Posada Górna zostały 
mistrzem województwa podkarpackiego 2021. 
Tytuł zdobyły po raz 14. w historii klubu i szkoły.

Ligi Juniorek Młodszych. 
Zawodniczki Handball Po-
sada Górna, podopieczne 
trenera Grzegorza Arga-
sińskiego, rywalizowały 
z SPR JKS Jarosław oraz 

SPR Handball V LO Rze-
szów. W pierwszym meczu 
pewnie zwyciężyły SPR 
Handball 20:10 (10:4), na-
tomiast w drugim pokona-
ły SPR JKS Jarosław 11:9 
(5:2). Tym samym zajęły 

I miejsce zdobywając złote 
medale i mistrzostwo wo-
jewództwa podkarpackie-
go. Uzyskały też awans do 
1/16 Mistrzostw Polski. 
Najwięcej bramek zdoby-
ły: Judyta Bolanowska 11, 

Julia Szul 7, Katarzyna 
Kluska 8.

Młode piłkarki ręcz-
ne z Posady Górnej 
mistrzostwo zdobyły 
po raz trzeci z rzędu, 
a 14. w historii klubu i 
szkoły.

Złoty medal wywal-
czyły: Julia Szul – ka-
pitan, Judyta Bolanow-
ska, Katarzyna Kluska, 
Diana Kolanko, Kata-
rzyna Penar, Adrian-
na Rodzinka, Izabella 
Rodzinka, Aleksandra 
Rygiel, Laura Węglow-
ska, Jadwiga Władyka, 
trener – Grzegorz Ar-
gasiński.                /AJ/

Nauczyciel wychowania 
fi zycznego w Szkole Pod-

stawowej w Jedliczu, trener 
narciarstwa biegowego w 
Międzyszkolnym Uczniow-
skim Klubie Sportowym Pod-
karpacie Jedlicze, zapalony 
entuzjasta sportu i znakomity 
organizator – Piotr Bril, otrzy-
mał nagrodę Zarządu Wo-
jewództwa Podkarpackiego 
za wysokie wyniki sportowe 
swoich podopiecznych.   /AJ/

Nagroda 
dla Piotra Brila

JEDLICZE

Juniorki młodsze Handball Posada Górna
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