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RYMANÓW-ZDRÓJ/RZESZÓW

Brutalne zabójstwo
w domku letniskowym
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie po raz drugi zajął 
się sprawą zabójstwa, do którego doszło w 
nocy z 9 na 10 stycznia 2016 r. w domku let-
niskowym. Sąd Najwyższy uznał 
kasację wniesioną przez mini-
stra sprawiedliwości – proku-
ratora generalnego – Zbigniewa 
Ziobrę.
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GMINA RYMANÓW

KROSNO

Cellfast Wilki 
Krosno
Pod szyldem Cellfast Wilki Krosno 
krośnieński zespół żużlowy 
wystartuje w najbliższym 
sezonie eWinner 1. Ligi, 
czyli bezpośredniego za-
plecza PGE Ekstraligi.
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Tabele końcowe 
rozgrywek 
młodzieżowych 
po rundzie 
jesiennej
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KROŚCIENKO WYŻNE

Siekiernica 
strzeże 
remizy OSP
Sześć rzeźb powstałych pod-
czas I pleneru w Krościenku 
Wyżnym można już podzi-
wiać w trzech 
miejscach 
w centrum 
Krościenka 
Wyżnego.
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PORADY PRAWNE
Na pytania odpowiada adwokat 
dr Grzegorz Szklarski

W ostatnim czasie kupiłem buty w sklepie interne-
towym. Po odebraniu zakupionej rzeczy stwierdziłem, 
że nie w pełni mi się ona podoba. Czy w takiej sytua-
cji jest możliwość zwrotu kupionych butów? Nie mają 
one co prawda żadnej wady, lecz wyglądają trochę 
inaczej niż było to przedstawione na zdjęciu w sklepie 
internetowym. Słyszałem, że zwrot jest możliwy do 14 
dni, ale mam wątpliwość, czy dotyczy to wszystkich 
zakupionych rzeczy?

Czytelnik z Krosna

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o pra-
wach konsumenta, w przypadku dokonywania przez konsu-
menta zakupu przez Internet, w ciągu 14 dni od dnia otrzy-
mania zakupionej rzeczy, kupujący można rzecz zwrócić bez 
podawania przyczyny (odstąpić od umowy). Umowę uważa 
się wówczas za niezawartą. W takiej sytuacji koniecznym jest 
przesłanie sprzedającemu pisemnego oświadczenie o odstą-
pieniu od umowy (najlepiej listem poleconym, aby później 
nie było wątpliwości, co do odstąpienia od umowy i daty jego 
złożenia). Często sprzedający stosowne formularze o odstą-

pieniu od umowy zamieszczają na stronach internetowych 
swoich sklepów, jako że zgodnie z przepisami, o prawie do 
odstąpienia od umowy oraz wzorze formularza oświadcze-
nia o odstąpieniu od umowy, sprzedający powinien pouczyć 
kupującego, np. przez zamieszczenie stosownych informacji 
na jego stronie internetowej. 

Nie ma przy tym znaczenia, czy przyczyną odstąpienia 
jest wada rzeczy, za którą odpowiedzialność ponosi sprze-
dający (a takowymi są wszystkie wady tkwiące w rzeczy w 
momencie jej sprzedaży), czy też przyczyną odstąpienia jest 
niespodobanie się rzeczy kupującemu. Odstępując od umo-
wy sprzedaży w ustawowo wskazanym terminie, kupujący 
nie naraża się na żadne negatywne konsekwencje. Jedno-
cześnie sprzedający zobowiązany jest zwrócić kupującemu 
koszty zakupu rzeczy, w tym koszty dostawy rzeczy. Koszty 
zwrotu rzeczy ponosi kupujący. Kupujący powinien zwrócić 
rzecz do 14 dni od dnia złożenia oświadczenia od odstąpie-
niu od umowy, można to zrobić równocześnie z wysłaniem 
oświadczenia o odstąpieniu, wówczas można się spodziewać 
wcześniejszego zwrotu wpłaconej ceny, jako że do czasu aż 
rzecz zostanie zwrócona, sprzedający może wstrzymać się ze 
zwrotem płatności.

Zwracana rzecz musi być w nienaruszonym stanie, nie 
może być używana przez kupującego, gdyż zużycie, uszko-
dzenie lub zniszczenie rzeczy może stanowić dla sprzedają-
cego podstawę do nieprzyjęcia zwrotu rzeczy i nieuznania 
odstąpienia od umowy za skuteczne.

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

26 listopada 1972 – 48 
lat temu – premiera 1. od-
cinka serialu telewizyjne-
go Chłopi w reżyserii Jana 
Rybkowskiego.

26 listopada 2000 – 20 
lat temu – rozpoczął dzia-
łalność mBank, pierwszy w 
Polsce bank wirtualny.

26 listopada 2019 
– rok temu – Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci w Krośnie 
świętowało 100-lecie dzia-
łalności.

26 listopada 1855 – 
165 lat temu – zmarł Adam 
Mickiewicz.

27 listopada 1895 – 
125 lat temu – Alfred Nobel 
ustanowił Nagrodę Nobla.

28 listopada 1918 – 102 
lata temu – utworzono pol-

ską Marynarkę Wojenną.
29 listopada 1970 – 50 

lat temu – dokonano oblotu 
szybowca SZD-35 Bekas.

29 listopada 1830 
– 190 lat temu – wybuch 
Powstania Listopadowego.

29 listopada 2019 – 
rok temu – Kapela Ludowa 
„Rymanowianie” i Zespół 
Obrzędowy „Rymanowia-
nie” świętowały 20- i 15-le-
cie działalności.

30 listopada 1982 – 38 
lat temu – premiera fi lmu 
Amnestia w reżyserii Stani-
sława Jędryki.

30 listopada 1949 – 71 
lat temu – utworzono Poli-
technikę Częstochowską.

1 grudnia 1857 – 163 
lata temu – została uru-

chomiona latarnia morska 
Świnoujście.

1 grudnia 1774 – 246 
lat temu – w Dukli odbyły 
się ślub i jedno z większych 
w Polsce wesel. Pobrali się 
Stanisław Szczęsny Potocki 
i Józefi na Amalia Mnisz-
chówna.

1 grudnia 1970 – 50 
lat temu – Kazimierz Gór-
ski został selekcjonerem 
reprezentacji Polski w pił-
ce nożnej.

2 grudnia 1991 – 29 
lat temu – Polska, jako 
pierwsze państwo na świe-
cie, uznała ofi cjalnie nie-
podległość Ukrainy.

3 grudnia 1964 – 56 
lat temu – 8 członków za-
łogi zginęło w pożarze 
okrętu podwodnego ORP 
„Sęp”.

4 grudnia 2006 – 14 
lat temu – ujawniono sek-
saferę w Samoobronie RP.

5 grudnia 1975 – 45 

lat temu – zakończono 
budowę warszawskiego 
Dworca Centralnego.

5 grudnia 1986 – 34 
lata temu – premiera fi lmu 
animowanego Bolek i Lolek 
na Dzikim Zachodzie w re-
żyserii Stanisława Dulza.

6 grudnia 1989 – 31 
lat temu – arcybiskup Józef 
Kowalczyk zostaje nuncju-
szem papieskim w Polsce.

6 grudnia 2013 – 7 lat 
temu – w szpitalu w Kroś-
nie odbyło się otwarcie no-
wego bloku operacyjnego.

8 grudnia 1980 – 40 
lat temu – Czesław Miłosz 
odebrał Nagrodę Nobla.

8 grudnia 1918 – 102 
lata temu – odbyła się 
pierwsza inauguracja roku 
akademickiego na Katoli-
ckim Uniwersytecie Lubel-
skim.

8 grudnia 1906 – 114 
lat temu – założono klub 
sportowy Juvenia Kraków.
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Śmierć 18-latki 
kierującej quadem
Nastolatka kierująca quadem uderzyła w drze-
wo. 18-letnia dziewczyna zmarła w szpitalu.

Komenda Miejska Policji w Krośnie wyjaśnia okoliczności 
wypadku z udziałem quada w Korczynie na ul. Ogrodo-

wej. – Do zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie, 8 listopada, 
około godz. 16, na ul. Ogrodowej. 18-letnia kierująca quadem 
straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w przydrożne drze-
wo. Kobieta oraz przewożony przez nią 22-letni pasażer zosta-
li przetransportowani do szpitala. 18-latka doznała ciężkich 
obrażeń – poinformował asp. sztab. Paweł Buczyński z KMP w 
Krośnie. Niestety jej życia nie udało się uratować. 

Okazało się, że właścicielem czterokołowca był znajomy 
kobiety, który w chwili wypadku podróżował razem z nią. 
Pojazd nie był dopuszczony do ruchu. 18-latka nie posiadała 
uprawnień do kierowania quadem.                                           /AJ/

KROSNO

Zderzenie na 
skrzyżowaniu
W kolizji bmw, mazdy i ciężarowego mana, 
ucierpiały trzy osoby. 

W miniony czwartek, 19 listopada, po godz. 20, na skrzy-
żowaniu ul. Kolejowej, Tysiąclecia i Wyzwolenia w 

Krośnie doszło do zdarzenia drogowego z udziałem trzech 
pojazdów. – Wstępnie ustalono, że 21-letni kierowca bmw, ja-
dąc ul. Wyzwolenia, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu maz-
dzie, doprowadzając do kolizji. Siłą uderzenia bmw zostało ze-
pchnięte na ciężarowego mana, który z ul. Tysiąclecia włączał 
się do ruchu – poinformował asp. sztab. Paweł Buczyński z 
KMP w Krośnie. W zdarzeniu ucierpiały 3 osoby podróżujące 
mazdą i z obrażeniami zostały przetransportowane do kroś-
nieńskiego szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 
Wszyscy uczestnicy byli trzeźwi. – Za rażące naruszenie przepi-
sów prawa ruchu drogowego policjanci zatrzymali prawo jazdy 
21-letniemu mieszkańcowi powiatu sanockiego – dodał Paweł 
Buczyński.                                                                                         /AJ/

Nastolatka kierująca quadem uderzyła w drzewo

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic 
Kolejowej, Tysiąclecia i Wyzwolenia
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26 listopada 

Konrada, Dobiemiesta, Jana, Lechosława
Światowy Dzień Drzewa Oliwnego

27 listopada 

Waleriany, Wirgiliusza, Sekundyna, Dominika
Dzień Nitkowania, 

Święto mniejszości etnicznej Indii

28 listopada

Grzegorza, Guncerza, Lesława, Jakuba, 
Zdzisława, Kwiety

Dzień Podłości, Dzień Pocałunku

29 listopada 

Błażeja, Saturnina, Fryderyka, Jakuba, Klementyny
Dzień Chorążego, 

Dzień Solidarności z Narodem Palestyńskim

30 listopada 

Andrzeja, Fryderyka, Kutberta, Maury, 
Justyna, Konstancji

Dzień Białych Skarpetek, 
Akcja Cities For Life, Andrzejki

1 grudnia

Blanki, Natali, Platona, Eligiusza, Edmunda
Światowy Dzień Walki z AIDS, 

Dzień Darmowej Dostawy, Tydzień Autyzmu

2 grudnia

Aureli, Balbiny, Bibiana, Bibianny, Pauliny, Zbyluta
Światowy Dzień Walki z Uciskiem, 

Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa

3 grudnia 

Franciszka, Lucjusza, Ksawerego, 
Unimira, Ataliana, Biryna 

Dzień Osób Niepełnosprawnych, 
Dzień Naftowca i Gazownika

4 grudnia  

Barbary, Krystiana, Berny, Melecjusza
Dzień Wojsk Rakietowych i Artylerii, 

Dzień Górnika – Barbórka

5 grudnia  

Anastazego, Saby, Edyty, Kryspina, Pęcisława, 
Geralda, Gerarda

Światowy Dzień Gleby, Dzień Wolontariusza

6 grudnia 

Mikołaja, Agaty, Jaremego, Angeliki, Dionizji, Emiliana  
Dzień Anioła, Mikołajki

7 grudnia  

Agatona, Ambrożego, Józefa, Marcina, Marcisława
Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego

8 grudnia

Boguwola, Światozara, Klemensa, 
Romaryka, Świedarga

Dzień oświecenia Buddy, Światowy Dzień Dogmatu, 
Dzień Kupca, Dzień studenta w Bułgarii

9 grudnia

Delfi ny, Wiesława, Joachima, Anety, Leokadii, 
Piotra, Walerii, Prokula

Dzień Medycyny Weterynaryjnej, 
Dzień Przeciwdziałania Korupcji

/opr. JC/
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KROSNOKOBYLANY

Ogień zauwa-
żony został w 
sobotę, 21 li-
stopada, oko-
ło godz. 3 w 

nocy. Przybyłe na miejsce 
zdarzenia jednostki straży 
pożarnej zastały rozwinię-
ty pożar dachu i wnętrza 
niemal połowy murowa-
no-drewnianego budynku. 
Wewnątrz na szczęście 
nikt nie przebywał, nie 
było żadnych osób poszko-
dowanych. Ze względu na 
wysokość budynku i roz-
miar pożaru strażacy ko-
rzystali ze specjalistycznej 
drabiny. W ponad pięcio-
godzinnej akcji gaśniczej 
uczestniczyło kilkudzie-
sięciu strażaków z OSP w 
Kobylanach, Leśniówce i 
Szczepańcowej oraz za-
stępy z JRG PSP z Krosna. 
Działaniami ratowniczy-
mi w różnych fazach akcji 
gaśniczej kierowali: dh 
Maciej Palion z OSP Koby-
lany, dowódca zmiany asp. 
sztab. Piotr Przybyłowski 
i zastępca dowódcy JRG 
PSP w Krośnie mł. bryg. 
Dariusz Gruszka. 

Dwór Sulimirskich 
otoczony parkiem z 300-
letnimi dębami w 2000 
roku został wpisany do 
rejestru zabytków. Aktual-
nie jest w rękach prywat-
nych właścicieli i nie był 
użytkowany. W ostatnich 
latach mieściły się w nim 
sklepy i biblioteka gmin-
na.

W sobotę na miejscu 
pożaru był kierownik 
krośnieńskiej delegatury 
Podkarpackiego Woje-
wódzkiego Konserwatora 
Zabytków Łukasz Dzik. 
– Pożar rozpoczął się w 
zachodniej części budyn-

POŻAR DWORU 
SULIMIRSKICH
Kilkudziesięciu strażaków walczyło z nocnym pożarem za-
bytkowego dworu w Kobylanach. Straty są bardzo duże.

konstrukcji przez powiato-
wego inspektora nadzoru 
budowlanego – czytamy na 
stronie Podkarpackiego 
Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków.

Wójt gminy Chorkówka 
Grzegorz Węgrzynowski 
podkreślił, że to niepowe-
towana strata dla miejsco-
wości Kobylany i dla całej 
gminy. – Połowa budynku 
dworu została zniszczona. 
Do tej pory nie udało nam się 
skontaktować z właścicie-
lem, który prawdopodobnie 
przebywa poza granicami 
kraju. Deklarujemy pomoc 
w zabezpieczeniu budynku 
przed dalszą degradacją, 
na którą mogą mieć wpływ 
warunki atmosferyczne 
– powiedział w sobotę 
przed południem wójt 
Grzegorz Węgrzynowski.

Tomasz Czech

Do bulwersującego zdarzenia doszło w sobotę 14 li-
stopada późnym wieczorem na ul. Ordynackiej w 
Krośnie.

 
Zamówili kurs z psem
Ze wstępnych ustaleń wynika, że po spotkaniu rodzin-

nym u 55-letniego mężczyzny, w jednym z mieszkań w re-
jonie krośnieńskiego rynku, 29-letnia kobieta i jej 27-letni 
znajomy postanowili wrócić do swojego mieszkania w in-
nej części miasta, korzystając z taksówki. Około godziny 
20 zamówili kurs z ulicy Ordynackiej, mówiąc, że oprócz 
dwóch osób dorosłych będzie również podróżował mały 
pies. Po kilku minutach na wskazane miejsce taksówką 
podjechał 41-letni mężczyzna. Kobieta usiadła na tylnej 
kanapie. Do wnętrza pojazdu wskoczył też „mały pies”, 
którym okazał się… labrador.

Pobity taksówkarz 
Taksówkarz nie chciał się zgodzić na podróż tak du-

żego psa, który dodatkowo zaczął głośno ujadać. Doszło 
wówczas do sprzeczki między zamawiającymi kurs, a tak-
sówkarzem. Padły wulgarne słowa. Po chwili sprzeczka 
zmieniła się w szarpaninę, która przerodziła się w pobicie 
41-letniego taksówkarza. Agresywna para uderzała męż-
czyznę pięściami i kopała go po całym ciele. Do pomocy 
29-latce i 27-latkowi przybiegł 55-letni mężczyzna, od 
którego chwilę wcześniej wyszli. Jeden z napastników 
użył również wobec pokrzywdzonego gazu pieprzowego.

Obrażenia powyżej 7 dni
41-latek z dość poważnymi obrażeniami trafi ł do szpi-

tala. – Jak ocenił biegły, obrażenia spowodowały u pokrzyw-
dzonego naruszenie czynności narządów ciała i rozstrój 
zdrowia na okres powyżej 7 dni – poinformowała prokura-
tor rejonowy w Krośnie Iwona Czerwonka-Rogoś.

Do 3 lat więzienia
Policjanci szybko ustalili i zatrzymali uczestniczące-

go w pobiciu 55-letniego mężczyznę. Kilka godzin póź-
niej do policyjnego aresztu trafi ła 29-letnia kobieta oraz 
jej 27-letni kompan. Wszyscy są mieszkańcami Krosna i 
przed zdarzeniem wspólnie spożywali alkohol.

Całej trójce postawiony został zarzut udziału w  pobi-
ciu 41-letniego mężczyzny i narażenie go na bezpośred-
nie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. Czyn ten 
zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 3.

Andrzej Józefczyk

ku, przy tylnym wejściu. 
W jego wyniku spaleniu 
i zawaleniu do wnętrza 
uległa więźba dachowa 
wraz z poszyciem, a także 
drewniane stropy. Stolar-
ka wewnętrzna została 
spalona całkowicie, a ze-
wnętrzna pozbawiona szyb 
i mocno nadpalona. Mury 
zewnętrzne stoją, ale są 

nadpalone i zawilgocone 
w wyniku akcji gaśniczej. 
W praktycznie nienaru-
szonym stanie znajduje się 
murowana przybudówka 
od północno-zachodniej 
strony dworu. Ze względów 
bezpieczeństwa bardziej 
szczegółowe oględziny obiek-
tu będą dopiero możliwe 
po rozpoznaniu stanu jego 
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MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
Sprawdź: www.kromedia.pl

Kolejny numer terazKrosno.pl Extra! 
będzie dostępny w czwartek, 10 grudnia.

Szukaj w placówkach handlowych 
w Krośnie i powiecie krośnieńskim.

Lista na stronie www.kromedia.pl

INFORMACJA WYDAWCY

Pobili taksówkarza
Po pobiciu taksówkarza na ul. Ordyna-
ckiej w Krośnie prokuratura wystąpiła 
z wnioskiem o areszt tymczasowy dla 
trójki podejrzanych. Sąd Rejonowy w 
Krośnie nie zgodził się na to.

Do groźnego zdarzenia doszło 16 listopada przed godz. 13, 
na ul. Trakt Węgierski w Dukli. – Wstępnie ustalono, że 

79-letni kierowca fi ata potrącił na oznakowanym przejściu dla 
pieszych 11-letniego chłopca. Poszkodowany został przetrans-
portowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 
do specjalistycznego szpitala w Rzeszowie – poinformował asp. 
sztab. Paweł Buczyński z KMP w Krośnie. Obrażenia 11-latka 
nie zagrażają jego życiu. Badanie stanu trzeźwości wykazało, 
że kierujący fi atem był trzeźwy.                                               /AJ/

DUKLA

Potrącone 
dziecko 
11-letni chłopiec został potrącony przez samo-
chód na przejściu dla pieszych. Poszkodowane-
go przetransportowano śmigłowcem do szpita-
la w Rzeszowie.

W akcji gaśniczej uczestniczyło kilkudziesięciu strażaków

Zniszczony budynek dworu od 2000 roku był wpisany do re-
jestru zabytków

FO
T.

 G
RZ

EG
OR

Z 
W
ĘG

RZ
YN

OW
SK

I

FO
T.

 P
IX

AB
AY

.C
OM

FO
T.

 D
AM

IA
N 

FR
YD

RY
CH



4 nr 3 (3) 26.11.2020 r.terazKrosno.pl Extra! W I E Œ C I  Z  G M I NW I E Œ C I  Z  G M I N

Urząd Miasta Krosna
ul. Lwowska 28a, 

38-400 Krosno
tel. 13 43 675 43

e-mail: 
um@um.krosno.pl

www.krosno.pl

Starostwo Powiatowe 
w Krośnie

ul. Bieszczadzka 1, 
38-400 Krosno

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

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

Urząd Gminy Chorkówka
Chorkówka 175, 

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

www.chorkowka.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 

38-450 Dukla
tel. 13 43 291 00 

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

Urząd Gminy 
w Iwoniczu-Zdroju

Al. Słoneczna 28, 
38-440 Iwonicz-Zdrój

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

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

Urząd Gminy Jaśliska
Jaśliska 171, 

38-485 Jaśliska
tel. 13 43 105 81

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

Urząd Gminy Jedlicze
ul. Rynek 6, 

38-460 Jedlicze
tel. 13 44 84710

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

Urząd Gminy Korczyna 
ul. Rynek 18A, 

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

korczyna.pl
www.korczyna.pl

Urząd Gminy 
Krościenko Wyżne

ul. Południowa 9, 
38-422 Krościenko Wyżne

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

wyzne.pl
www.kroscienkowyzne.pl

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

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

stowe.pl
www.miejscepiastowe.pl

Urząd Gminy Rymanów
ul. Mitkowskiego 14a, 

38-480 Rymanów
tel. 13 43 550 06

e-mail: gmina
@rymanow.pl

www.rymanow.pl

Urząd Gminy 
Wojaszówka

Wojaszówka 115, 
38-471Wojaszówka 

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

www.wojaszowka.pl 

GMINA KORCZYNA

Sprzęt dla strażaków z OSP
Cztery jednostki OSP – Wola Komborska, Węglówka, Korczyna 
oraz Korczyna-Sporne zakupiły wyposażenie ratownicze.

WAŻNE DANE
TELEADRESOWE

Pracodawca 
z sercem
Kolejne wyróżnienie dla Polskiego 
Stowarzyszenia na rzecz Osób z Nie-
pełnosprawnością Intelektualną Koło 
w Krośnie.W dwupiętrowym 

budynku w Jedli-
czu znajdzie się 20 

komfortowo wyposażonych 
pokoi z łazienkami dosto-
sowanymi do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Będzie 
to 10 dwuosobowych pokoi 
z bezpośrednim wyjściem 
na zewnątrz do małego 
ogródka oraz 10 pokoi jed-
noosobowych z balkonami 
ulokowanymi na piętrze. 
W nowoczesnym Domu 
Pomocy Społecznej będzie 
mogło zamieszkać 30 sta-
łych mieszkańców. 

W ośrodku znajdzie się 
także recepcja, sale zajęć, 
pokoje gościnne, sale reha-
bilitacyjne, gabinet lekarski, 
dyżurka pielęgniarek oraz 
pomieszczenia magazyno-
we, zaplecze gospodarcze i 
zaplecze techniczne. Budy-
nek wyposażony zostanie 
w windę umożliwiającą 
transport osób leżących w 
łóżkach oraz system sygna-
lizacji pożaru i oddymiania, 
którego zadaniem będzie 

Działania PSONI Koło w Krośnie w zakresie akty-
wizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością 
intelektualną zostały docenione i wyróżnione 
Certyfi katem „Pracodawca z sercem”.

Miejsca pracy dla niepełnosprawnych
– Utworzenie i utrzymanie miejsc pracy dla osób z nie-

pełnosprawnością intelektualną było dla PSONI Koło w 
Krośnie zadaniem priorytetowym. Osoby z niepełnospraw-
nością intelektualną znajdują się w bardzo trudnej sytuacji 
na rynku pracy, są podwójnie marginalizowane, również z 
powodu rodzaju posiadanej niepełnosprawności. Kilkulet-
nie wysiłki zaowocowały utworzeniem w roku 2014 dwóch 
zakładów aktywności zawodowej, co pozwoliło stworzyć 
miejsca pracy dla 60 osób z niepełnosprawnością w stopniu 
znacznym i umiarkowanym, głównie absolwentów prowa-
dzonego przez Koło Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kroś-
nie. W roku 2019 zwiększono liczbę miejsc pracy dla osób 
z niepełnosprawnością o 29. Aktualnie w krośnieńskich za-
kładach aktywności zawodowej zatrudnionych jest 89 osób 
z niepełnosprawnościami – tłumaczy Anna Lorens z PSO-
NI Koło w Krośnie.

Aktywizacja zawodowa
Utworzenie miejsc pracy dla osób najbardziej zagro-

żonych dostępem do zatrudnienia i utrzymaniem się na 
rynku pracy pozwoliło na poprawę jakości życia osób z 
niepełnosprawnością intelektualną. Dla absolwentów 
WTZ, którym nie udało się podjąć zatrudnienia na otwar-
tym rynku pracy, była to i nadal jest jedyna możliwość ak-
tywizacji zawodowej. Prowadzona działalność obejmuje: 
dwie pralnie wodne, dział porządkowo-gospodarczy, ca-
tering, kawiarnię, cukiernię, produkcję podpałek ekolo-
gicznych oraz konfekcjonowanie.

Usługi
– Świadczymy usługi dla urzędów miast, szkół, przed-

szkoli, sanatoriów, środowiska lokalnego (utrzymanie 
czystości na terenie miasta, usługi gastronomiczne). Usługi 
ZAZ zdobyły w 2019 r. zaszczytne wyróżnienie – Zakup pro-
społeczny oraz Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej. Na 
ten sukces pracowała cała kadra, tj. zarówno kadra obsłu-
gowa ZAZ (trenerzy pracy, psycholog), jak i osoby z niepeł-
nosprawnością – dodaje Anna Lorens.

Mogą i chcą pracować
Sześć lat funkcjonowania Zakładów Aktywności 

Zawodowej namacalnie pokazało, że osoby z niepełno-
sprawnością intelektualną mogą i chcą pracować, wystar-
czy tylko stworzyć im odpowiednie warunki do tej formy 
aktywności, dobrać stanowisko pracy do umiejętności 
i możliwości danej osoby. Pracownicy z niepełnospraw-
nością mimo wielu ograniczeń wynikających z posiada-
nej niepełnosprawności są bardzo odpowiedzialnymi pra-
cownikami, dokładnymi w wykonywanych zadaniach.

– To pozwala nam nie tylko rozwijać działalność, ale i 
być konkurencyjnym dla innych podmiotów. Również śro-
dowisko lokalne postrzega inaczej osoby z niepełnospraw-
nością intelektualną – jako osoby przydatne społecznie, 
których usługi są wartościowe, dobre jakościowo, rzetelne 
– podkreśla Anna Lorens.

/AJ/
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KROSNOJEDLICZE

Z myślą o osobach 
niepełnosprawnych
W gminie Jedlicze powstaje nowoczesny Dom Pomocy 
Społecznej. Inwestorem jest lokalny samorząd.

samoczynne wykrywanie i 
przekazywanie informacji o 
pożarze. 

Po zakończeniu inwesty-
cji będzie możliwe zapew-
nienie całodobowej opieki 
oraz idealnych warunków 
bytowych seniorom. Sza-
cowana wartość projektu 
to kwota ponad 5 mln zł, 
z czego dofi nansowanie z 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Podkarpackiego na lata 
2014-2020 to 3 857 500, 81 
zł. Wkład własny gminy wy-
nosi 1 182 333, 90 zł. Dom 
Pomocy Społecznej w Jedli-

czu powstaje w ramach pro-
jektu „Rewitalizacja obiek-
tów i przestrzeni publicznej 
Gmin: Jedlicze, Miejsce Pia-
stowe, Chorkówka i Korczy-
na, zlokalizowanych na ob-
szarze MOF Krosno”.

Na początku listopada 
w obecności burmistrza 
Jedlicza Jolanty Urbanik 
oraz przedstawicieli ze stro-
ny zamawiającego oraz wy-
konawcy odbyły się odbiory 
kolejnego etapu prac, który 
obejmował m.in.: wykona-
nie elewacji, posadzek, sto-
larki okiennej, instalacji sa-
nitarnej, kotłowni.        /TC/

Miasto szuka inwestora
Miasto Krosno zaprasza do udziału w przetargu na oddanie w użyt-
kowanie wieczyste nieruchomości o powierzchni 5,3 ha, zlokalizo-
wanej w Stre ie Inwestycyjnej „Krosno-Lotnisko”.

KROSNO

Poszukiwany jest inwe-
stor, który zrealizuje 

inwestycję w ciągu 3 lat od 
zakupu gruntu i zabuduje 
co najmniej 10 proc. po-
wierzchni nieruchomości; 
utworzy nowe miejsca pracy 
– co najmniej 10 etatów na 

każdy 1 ha gruntu; wdroży 
innowację produktową lub 
procesową. Nieruchomość 
obejmuje obszary uzbrojone 
w ramach dwóch projektów: 
„Zwiększenie atrakcyjności 
Miasta Krosna poprzez kom-
pleksowe przygotowanie 

terenów pod inwestycje”, 
zrealizowanego ze środków 
Programu Operacyjnego 
Rozwój Polski Wschodniej 
na lata 2007-2013 oraz 
„Rozwój strefy aktywności 
społeczno-gospodarczej 
w sąsiedztwie krośnień-

skiego lotniska”, współfi -
nansowanego ze środków 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Podkarpackiego na lata 
2007-2013. Pisemne oferty 

można składać do 23 grud-
nia 2020 r. do godz. 15.30. 
Szczegóły są dostępne na 
stronie internetowej Urzędu 
Miasta Krosna.

/AJ/

Mapka z zaznaczoną nieruchomością przeznaczoną na odda-
nie w użytkowanie wieczyste
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W Jedliczu powstaje budynek Domu Pomocy Społecznej

Dzięki dofi nansowa-
niu Wojewódzkiego 
Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Rzeszowie w 
ramach „Ogólnopolskiego 
programu fi nansowania 
służb ratowniczych” oraz 
środkom przekazanym 
przez gminę Korczyna do 
czterech jednostek OSP z 
gminy trafi ł sprzęt o łącznej 
wartości blisko 59 tys. zł. 
OSP Wola Komborska otrzy-
mała rękawice strażackie, 
maszt oświetleniowy, prą-
downice, kombinezon chro-
niący przed owadami, węże, 
agregat prądotwórczy, buty, 
ubrania, megafon o warto-
ści 15 213,97 (13 692,00 z 
WFOŚiGW; 1520,97 zł ze 
środków gminy Korczyna). 

Do OSP w Węglówce trafi -
ły ubrania specjalne, buty, 
sygnalizator bezruchu, 
szelki, megafon, motopom-
pa pływająca, węże. War-
tość zadania to 16 719,90 
(14 880,00 z WFOŚiGW, 
1 839,90 zł ze środków Gmi-
ny Korczyna). Z kolei OSP 
Korczyna-Sporne otrzyma-
ła ubranie ochronne, buty, 
kombinezon chroniący 

przed owadami, prądowni-
cę, pilarkę i przecinarkę do 
betonu o wartości 16 272,90 
(14 645,61 z z WFOŚiGW, 
1 627,29 zł ze środków 
Gminy Korczyna), a OSP 
Korczyna ubrania i hełmy 
oraz pilarkę ratowniczą na 
łączną kwotę 10 600,00 zł 
(9 540,00 zł z z WFOŚiGW, 
1 060,00 zł ze środków gmi-
ny Korczyna).                  /JC/

Do jednostek OSP w gminie Korczyna trafił nowy sprzęt
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Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Przemysłowego Spółka Akcyjna. Obecnie 
poszukuje do swojego oddziału w Republice 
Czeskiej pracowników o kwalifi kacjach 
budowlanych (murarz, zbrojarz, cieśla, 
hydraulik budowlany, malarz zewnętrzny, 
elektryk budowlany z uprawnieniami oraz 
robotników budowlanych), kierowców kat. 
C,C+E, monterów konstrukcji stalowych, 
operator dźwigów kołowych, kierowca koparki, 
spawacz z uprawnieniami oraz inne zawody 
budowlane wyższego szczebla. Proponujemy: 
• Zatrudnienie na umowę o pracę. Umowa 
w języku polskim z okresem próbnym. 
• Praca niedaleko granicy okolice Mlada 
Boleslav. • Nie wymagana znajomość języka 
Czeskiego. • Bezpłatne zakwaterowanie. • 
W okresie zimowym posiłki regeneracyjne. 
• Wszystkie niedziele wolne, pracujące 2 
soboty w miesiącu. • Bardzo dobre zarobki 
minimum 6000 zł netto za miesiąc. • Opieka 
przełożonych w okresie pobytu. Wymagamy: 
• Aktualne badania lekarskie od lekarza 
medycyny pracy. • Skierowanie na badania jest 
wydawane zaakceptowanym kandydatom. 
Kontakt : Email.: praca@bpbp.cz

Oferuje usługi czyszczenia studni betonowych. 
576739537

POSADZKI ŻYWICZNE - Balkony, Tarasy, 
Garaże. Remonty przeciekających balkonów. 
Koniec z odpadaniem płytek. Profesjonalne 
wykonywanie bezspoinowych posadzek 
żywicznych. 
KONTAKT: 607-789-507

OGŁOSZENIA DROBNE
Do tragedii doszło w 

nocy z 9 na 10 stycznia 
2016 r. w domku letni-

skowym w Rymanowie-Zdro-
ju. 60-letni wówczas Walde-
mar B. z Rzeszowa kupił od 
Piotra K. działkę, na której 
wybudował domek.

TRAGICZNA NOC
9 stycznia 2016 r. Piotr 

K. zajrzał do Waldemara B., 
który tego dnia rano przeje-
chał do Rymanowa-Zdroju 
na weekend. Piotr K. widzia-
ny był żywy ostatni raz około 
21.20. O godz. 1.50, już w 
niedzielę, Waldemar B. za-
dzwonił na numer alarmowy 
i poinformował, że jego znajo-
my nie żyje.
Śledztwo w sprawie tra-

gicznych wydarzeń w domku 
letniskowym prowadziła Pro-
kuratura Rejonowa w Kroś-
nie. Okazało się, że obydwaj 
mężczyźni byli pijani. Piotr 
K. miał blisko 3 promile alko-
holu, a 60-latek z Rzeszowa 
mógł mieć wtedy między 1,1 a 
1,6 promila.

ZE SZCZEGÓLNYM 
OKRUCIEŃSTWEM

– Prokuratura oskarżyła 
Waldemara B. o to, że działa-
jąc z zamiarem bezpośrednim 
pozbawienia życia Piotra K., 
dziewięć razy ugodził go no-
żem w twarz w pozycji stoją-
cej, a gdy pokrzywdzony upadł 
na ziemię, jeszcze co najmniej 
dwa razy uderzył go w twarz 
z bardzo dużą siłą krawędzią 
siedziska drewnianego tabo-
retu – przypomniała proku-
rator rejonowy w Krośnie 
Iwona Czerwonka-Rogoś.

Piotr K. doznał bardzo 
poważnych obrażeń ciała i 
zmarł na miejscu. Zdaniem 
krośnieńskiej prokuratury, 
charakter obrażeń i mecha-
nizm ich powstania wska-
zywał, że oskarżony działał 
ze szczególnym okrucień-
stwem. Zdaniem biegłych, 
w chwili popełnienia czynu 
miał zachowaną zdolność 
rozpoznania znaczenia czy-
nu, lecz w znacznym stopniu 
ograniczoną zdolność pokie-
rowania swoim postępowa-
niem.

OSKARŻONY SIĘ BRONI
Proces oskarżonego to-

czył się w Sądzie Okręgowym 
w Krośnie. Waldemar B. bro-
nił się wyjaśniając, że Piotr K. 
nagle zaatakował go, chwycił 
za szyję, dusił i mówił, że go 
zabije. 60-latek z Rzeszowa 
tłumaczył, że próbował od-
straszyć go nożem, ale nie 
przyniosło to skutku. Piotr K. 
dalej atakował go metalowym 
rozłupywaczem do drewna. 
Wówczas Waldemar B. złapał 
taboret i uderzając chciał go 

RYMANÓW-ZDRÓJ/RZESZÓW

Brutalne zabójstwo. 
Sprawa wróciła do Rzeszowa

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie po raz drugi zajął się sprawą zabójstwa, do 
którego doszło w nocy z 9 na 10 stycznia 2016 r. w domku letniskowym 
w Rymanowie-Zdroju. Sąd Najwyższy uznał kasację wniesioną przez mi-
nistra sprawiedliwości – prokuratora generalnego – Zbigniewa Ziobrę.

pozbawić przytomności, ale 
nie zabić. Jak uderzał drugi 
raz, poczuł tzw. aurę przed 
atakiem padaczki. Nic więcej 
już nie zapamiętał.

MOWY KOŃCOWE 
Prokurator Hubert Ohar zażą-
dał dla oskarżonego 25 lat po-
zbawienia wolności, 150 tys. 
zł nawiązki dla żony Piotra K. 
i po 100 tys. zł dla synów zabi-
tego mężczyzny. Pełnomocnik 
najbliższych zabitego mężczy-
zny, adwokat Bartosz Dragon 
zażądał dla oskarżonego kary 
dożywotniego pozbawienia 
wolności.

Obrońcy Waldemara B., 
adwokaci Tomasz Ostafi l, 
Maciej Kiełtyka i Wiesław 
Ciekliński, podkreślali mię-
dzy innymi w mowach koń-
cowych, że na pewno doszło 
do wielkiej tragedii, w wyni-
ku której ucierpiała rodzina 
zabitego. Zdarzenie to zmie-
niło również życie rodziny 
oskarżonego i samego Wal-
demara B. Zwracali uwagę, 
że bronił się przed atakiem 
swojej ofi ary i działał w wa-
runkach obrony koniecznej, 
ewentualnie ją przekroczył. 
Podkreślali również, że w 
chwili popełnienia czynu 
miał w znacznym stopniu 
ograniczoną zdolność roz-
poznania znaczenia czynu i 
pokierowania swoim postę-
powaniem. 

6 LAT I 6 MIESIĘCY 
Wyrok w Sądzie Okrę-

gowym w Krośnie zapadł 9 
listopada 2017 r. Waldemar 
B. został skazany na sześć i 
pół roku pozbawienia wol-
ności. Sąd uznał, że nie było 
to zabójstwo ze szczególnym 
okrucieństwem, a oskarżony 
działał z zamiarem ewen-
tualnym, z przekroczeniem 
granic obrony koniecznej. 
W chwili popełniania czynu 
miał ograniczoną w stopniu 
znacznym zdolność rozpo-
znania jego znaczenia i po-
kierowania swoim postępo-
waniem. Waldemar B. miał 
zapłacić 50 tys. zł żonie zabi-
tego mężczyzny, a po 30 tys. 
zł synom Piotra K.

JESZCZE MNIEJ W SĄDZIE 
APELACYJNYM

Z wyrokiem nie pogodziła 
się żadna ze stron i odwołanie 
rozpatrywał Sąd Apelacyjny 
w Rzeszowie. Wyrok zapadł 
24 kwietnia 2018 r. Sąd w 
Rzeszowie obniżył jeszcze o 
rok karę pozbawienia wolno-
ści i skazał Waldemara B. na 5 
lat i 6 miesięcy. Oskarżony zo-
stał uznany winnym tego, że 
„działał w warunkach obrony 
koniecznej po uprzednim za-
atakowaniu go przez Piotra 
K. przy użyciu rąk, zadał mu 
nożem kuchennym zarówno 
w pozycji siedzącej, jak i stoją-
cej dziesięć uderzeń w okolice 
szyi i twarzy, a następnie dzia-
łając z zamiarem ewentual-
nym, z przekroczeniem granic 
obrony koniecznej, poprzez 
jej niewspółczesność w sto-
sunku do zamachu, dokonał 
zabójstwa Piotra K.”. Zdaniem 
sądu oskarżony w chwili po-
pełnienia czynu miał ograni-
czoną w stopniu znacznym 
zdolność rozpoznania czynu i 
pokierowania swoim postępo-
waniem.

MINISTER 
SPRAWIEDLIWOŚCI 

WKRACZA
Sprawa wyroku w zabój-

stwie w Rymanowie-Zdroju 
trafi ła do ministra sprawied-
liwości – prokuratora gene-
ralnego. Po analizie wszyst-
kich dostępnych materiałów 
minister zdecydował się na 
wniesienie kasacji do Sądu 
Najwyższego. Kasację wnieśli 
też obrońcy oskarżonego. 

Prokurator generalny za-
rzucił Sądowi Apelacyjnemu 
w Rzeszowie rażące i mające 
istotny wpływ na treść wy-
roku naruszenie przepisów 
procedury karnej. Miało to 
polegać m.in. na zaniechaniu 
przez sąd rzetelnego i wnikli-
wego rozważenia zarzutów 
podniesionych w apelacjach 
prokuratora i pełnomocnika 
oskarżyciela posiłkowego. Do-
tyczyły one choćby wadliwej 
oceny materiału dowodowe-
go dokonanej przez sąd I in-
stancji i błędnego uznania, że 
oskarżony działał z zamiarem 

ewentualnym pozbawienia 
życia pokrzywdzonego oraz 
w warunkach przekroczenia 
granic obrony koniecznej. 
W kasacji zarzucono także 
sądowi w Rzeszowie zanie-
chanie przeprowadzenia 
wnikliwej i kompletnej oce-
ny materiału dowodowego, 
co skutkowało przyjęciem 
przez ten sąd, iż oskarżony 
w pierwszej fazie zdarzenia 
działał w warunkach obrony 
koniecznej. Podniesiono rów-
nież, iż ustalenia sądu apela-
cyjnego nie znalazły odzwier-
ciedlenia w dokonanym przez 
ten sąd opisie czynu.

UWZGLĘDNIONA KASACJA
29 lipca Sąd Najwyższy 

uwzględnił kasację prokura-
tora generalnego, argumenty 
w niej zawarte i skierował 
sprawę do ponownego rozpa-
trzenia przez Sąd Apelacyjny 
w Rzeszowie. Oddalił nato-
miast kasację obrońcy „jako 
oczywiście bezzasadną”.

Zdaniem Sądu Najwyż-
szego, Sąd Apelacyjny w Rze-
szowie między innymi nie wy-
wiązał się należycie ze swoich 
obowiązków kontrolnych. 
Podstawowym obowiązkiem 
sądu drugiej instancji jest roz-
ważenie wszystkich zarzutów 
i wniosków wskazanych w od-
wołaniu. Sąd w uzasadnieniu 
wyroku ma obowiązek podać, 
dlaczego zarzuty i wnioski 
apelacji uznał za zasadne lub 
niezasadne.

UCHYBIENIA 
SĄDU APELACYJNEGO

Według Sądu Najwyższe-
go w tej sprawie doszło do 
uchybień ze strony sądu w 
Rzeszowie. Sąd Apelacyjny 
nie rozważył też rzetelnie za-
rzutów apelacji prokuratora i 
pełnomocnika rodziny Piotra 
K., którzy podważali ustalenia 
sądu I instancji co do zamiaru, 
z jakim działał oskarżony, a 
także charakteru jego działa-
nia w końcowej fazie zdarze-
nia.

UZASADNIENIE NIE DAJE 
ODPOWIEDZI

– Lektura uzasadnienia 

wyroku Sądu Apelacyjnego 
w Rzeszowie nie daje odpo-
wiedzi na zasadnicze pytanie, 
a mianowicie dlaczego Sąd 
Apelacyjny nie przyznał racji 
prokuratorowi i pełnomocni-
kowi oskarżycieli posiłkowych, 
którzy w swoich apelacjach 
utrzymywali, że oskarżony w 
ostatniej fazie zdarzenia nie 
działał w warunkach obrony 
koniecznej z przekroczeniem 
jej granic, lecz dopuścił się w 
zamiarze bezpośrednim zbrod-
ni zabójstwa – zwrócił uwagę 
w uzasadnieniu wyroku Sąd 
Najwyższy.

PROCES W RZESZOWIE
Ponowny proces Walde-

mara B. rozpoczął się w Sądzie 
Apelacyjnym w Rzeszowie 
19 listopada. – Podstawowym 
obowiązkiem tego sądu będzie 
rozpoznanie apelacji prokura-
tora i pełnomocnika oskarży-

cieli posiłkowych. Rzetelne roz-
ważenie podniesionych w tych 
apelacjach zarzutów błędów w 
ustaleniach faktycznych oraz 
naruszenia przepisów prawa 
z uwzględnieniem przedsta-
wionych spostrzeżeń i uwag 
umożliwi ponowną, komplek-
sową ocenę całego zdarzenia, 
nie wyłączając jego początku. 
Dopiero wówczas możliwe bę-
dzie prawidłowe wyrokowanie 
w sprawie – podkreślił Sąd 
Najwyższy w uzasadnieniu 
wyroku.

Na pierwszej rozprawie 
głos zabierali prokurator, 
pełnomocnik zabitego męż-
czyzny oraz obrońcy oskar-
żonego. Sąd Apelacyjny w 
Rzeszowie zdecydował o od-
roczeniu wydania wyroku. 
Ma to nastąpić w końcowych 
dniach listopada.

Andrzej Józefczyk
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9 listopada 2017 r. Sąd Okręgowy w Krośnie skazał Waldemara B. na 6 lat i 6 miesięcy po-
zbawienia wolności

USŁUGI

PRACA

Dodaj swoje ogłoszenie drobne!
Szczegóły: www.kromedia.pl
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GMINA 
RYMANÓW Poznaj swojego dzielnicowego

Miasto Krosno – cz. II

REJON NR IV – OSIEDLE KOLEJOWA
p.o. sierż. szt. Rafał Wanat
tel. 47 828 34 13, 572 908 402
e-mail: dzielnicowy.krosno4@rz.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego obejmuje ulice: Czuchry, Kolejowa, Krakowska 
(nr od 1 do 9), Kościuszki, Lewakowskiego, Lniarska, Łukasiewicza (nr 
71-103 i 96-116, od Piłsudskiego do Paderewskiego), Mielczarskiego, 
Naftowa (numery nieparzyste), Ogrodowa, marsz. Piłsudskiego (nr 
nieparzyste od 27 do 55), Wolności, Wyzwolenia.
Przyjmuje we wtorki i czwartki w godz. 17-19, dyżuruje w punkcie 
przyjęć dzielnicowych przy ul. Kolejowej 23 w Krośnie.

REJON NR V – OSIEDLE TYSIĄCLECIA
sierż. szt. Dominik Pluczyński
tel. 47 828 34 14, 572 908 403
e-mail: dzielnicowy.krosno5@rz.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego obejmuje ulice: Hutnicza, Krakowska, Magurów, 
Naftowa – numery parzyste, Pika-Mirandoli, Podkarpacka (nr 26-38 
od wiaduktu do Krakowskiej), Tysiąclecia, Wróblewskiego.
Przyjmuje we wtorki i czwartki w godz. 17-19, dyżuruje w punkcie 
przyjęć dzielnicowych przy ul. Kolejowej 23 w Krośnie.

REJON NR VI – DZIELNICA TURASZÓWKA
mł. asp. Dominik Hołubko
tel. 47 828 34 15, 572 908 404
e-mail: dzielnicowy.krosno6@rz.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego obejmuje ulice: gen. Bema, Chrobrego, Długa, 
Drzymały, al. Jana Pawła II, Jasna, Klonowa, Kochanowskiego, ks. Ko-
narskiego, Kryształowa, Leśna, Malinowa Góra, Odrzykońska, Platy-
nowa, Pola, Reja, Rzeszowska, Sportowa, Szklarska, Wyspiańskiego.
Przyjmuje we wtorki i czwartki w godz. 17-19, dyżuruje w punkcie 
przyjęć dzielnicowych przy ul. B. Chrobrego 1 Krosno.

REJON VII – DZIELNICA POLANKA
asp. Stanisław Kołacz
tel. 47 828 34 16, 572 908 405
e-mail: dzielnicowy.krosno7@rz.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego obejmuje ulice: Baczyńskiego, Batalionów 
Chłopskich, ks. Decowskiego, Jesionowa, Krótka, Kruczkowskiego, 
gen. Maczka, Podkarpacka (nr nieparzyste od 11-31, od Zręcińskiej do 
ks. Popiełuszki), ks. Popiełuszki, gen. Rayskiego, Skłodowskiej-Curie, 
Zręcińska (nr parzyste).
Przyjmuje we wtorki i czwartki w godz. 17-19, dyżuruje w punkcie 
przyjęć dzielnicowych przy ul. B. Chrobrego 1 Krosno.

REJON VIII – OSIEDLE TRAUGUTTA, WSK
asp. szt. Hubert Filip 
tel. 47 828 34 26, 572 908 407
e-mail: dzielnicowy.krosno8@rz.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego obejmuje ulice: Batorego (nr parzyste i nieparzy-
ste od nr 13), Lotników, Podkarpacka (numery nieparzyste od 1 do 
11), Składowa, Zręcińska (nr nieparzyste), Żwirki i Wigury.
Przyjmuje we wtorki i czwartki w godz. 17-19, dyżuruje w punkcie 
przyjęć dzielnicowych przy ul. Kisielewskiego 4 Krosno.

REJON IX – OSIEDLE TRAUGUTTA
mł.asp. Wojciech Guzik
tel. 47 828 34 27, 572 908 406
e-mail:dzielnicowy.krosno9@rz.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego obejmuje ulice: Batorego – nr nieparzyste 1-11, 
Guzikówka, Ikara, Kisielewskiego, Langiewicza, Lelewela, Mała, Trau-
gutta, Witosa.
Przyjmuje we wtorki i czwartki w godz. 17-19, dyżuruje w punkcie 
przyjęć dzielnicowych przy ul. Kisielewskiego 4 Krosno.

REJON X – OSIEDLE GROTA ROWECKIEGO, 
SUCHODÓŁ
p.o. sierż. szt. Barbara Kurek
tel. 47 828 34 24, 572 908 408
e-mail:dzielnicowy.krosno10@rz.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego obejmuje ulice: Bieszczadzka, Debrza, Dębowa, 
Dmochowskiego, Grodzka (od Tkackiej do Podkarpackiej), Grunwal-
dzka, Lwowska (nr parzyste od Niepodległości do Bieszczadzkiej), 
Nad Badoniem, Parkowa, Piastowska, Pigonia, Podkarpacka (od mo-
stu nad rz. Lubatówką do Bieszczadzkiej), Polna, Prusa, Reymonta, 
Słoneczna, Suchodolska, Wiejska, kard. Wyszyńskiego, Żniwna.
Przyjmuje w Komendzie Miejskiej Policji w Krośnie przy ul. Lwowskiej 
28, pok. 816.

/opr. JC/

Kierownik Rewiru Dzielnicowych KMP w Krośnie
p.o. asp. szt. Andrzej Jakieła
tel. 47 828 34 10

Na terenie gminy Rymanów 
dochodzi do przypadków 
wyrzucania śmieci w miej-

sca do tego nieprzeznaczone, jak 
choćby w pobliżu dróg, na polach, 
czy w zagajnikach. Jak podkreśla 
burmistrz Rymanowa Wojciech 
Farbaniec, nie jest to na pewno „wi-
zytówka” uzdrowiskowej gminy. 
– Trudno zrozumieć motywację ta-
kiego zachowania, gdyż mieszkaniec 
każdej gminy, w tym również naszej, 
ma możliwość oddać fi rmie odbie-
rającej dowolną ilość zmieszanych i 
segregowanych odpadów, bez ogra-
niczeń – mówi burmistrz Wojciech 
Farbaniec.

Odpady odbierane są spod 
nieruchomości zgodnie z harmo-
nogramem, można je również za-
wieść na PSZOK w każdą sobotę w 
godz. 8.00-16.00. – Pozbywanie się 
odpadów „poza systemem” jest więc 
ekonomicznie nieuzasadnione – do-
daje burmistrz.

Za dzikie wysypiska płacą wszy-
scy i nie chodzi tutaj tylko o kwestie 
fi nansowe. To także zagrożenie dla 

Zero tolerancji 
dla zaśmiecania!Gmina Rymanów 

wprowadza zasadę 
„Zero tolerancji dla 
zaśmiecania”. Ujaw-
nione przypadki po-
zbywania się odpadów 
w sposób niezgodny z 
przepisami mają być 
surowo karane.

środowiska i zdrowia. Podrzucane 
śmieci z czasem zaczynają się roz-
kładać, następuje rozwój bakterii 
chorobotwórczych i niebezpiecz-
nych grzybów, a fetor przyciąga 
zwierzęta roznoszące choroby. 
Brak zabezpieczeń stosowanych na 
legalnych wysypiskach powoduje, 
że substancje toksyczne przedosta-
ją się do gleby i wód gruntowych.

Wystosowany został apel do 
mieszkańców gminy Rymanów 
o zgłaszanie przypadków pozby-
wania się śmieci w niewłaściwy 
sposób. Wszystkie ujawnione przy-
padki pozbywania się odpadów 
w sposób niezgodny z przepisami 
będą karane z największą surowoś-

cią. Za nielegalny wywóz odpadów 
grozi mandat do 500 zł lub skiero-
wanie sprawy do sądu.

W przypadku zauważenia oso-
by, która wyrzuca śmieci warto za-
dzwonić na numery alarmowe 997 
lub 112 oraz do Urzędu Gminy w 
Rymanowie – 13 43 550 06 wew. 
206, e-mail: gmina@rymanow.pl. 
Jeśli jest to możliwe, można zrobić 
zdjęcie i zapisać numery rejestra-
cyjne pojazdu.

– To od nas wszystkich zależy, 
czy otaczające nas środowisko będzie 
zdrowe i przyjazne- Reagujmy więc i 
nie bądźmy obojętni – apeluje bur-
mistrz Wojciech Farbaniec.

/AJ/

Nowy budynek ma 1755 m 
kw. powierzchni użytkowej. 
Pracuje w nim ponad 70 

osób. Przed biurowcem znajduje się 
parking na 100 miejsc postojowych.

Nowoczesna instalacja
W pobliżu wejścia do Biura Ob-

sługi Klienta i budynku administra-
cyjnego wyznaczone są specjalne 
miejsca dla osób niepełnospraw-
nych. Budynek wyposażony jest 
w nowoczesną instalację fotowol-
taiczną o mocy ok. 40 kW, z której 
wyprodukowana energia wykorzy-
stywana jest na potrzeby funkcjo-
nalne budynku. Komfort pracy oraz 
warunki obsługi mieszkańców w 
nowym biurowcu są nieporówny-
walnie lepsze niż w starym budynku 
administracyjnym, który od 1978 r. 
nigdy nie był kompleksowo moder-
nizowany.

Praca w rozproszeniu
– Budowa nowej siedziby dla 

spółki była przez wiele lat odkładana, 
bo zawsze były ważniejsze sprawy. 
Przez ostatnie lata największy na-
cisk kładliśmy na realizację dużych, 
infrastrukturalnych projektów inwe-
stycyjnych, pozyskiwaniu środków 
unijnych i modernizacji zakładów, 
którymi zarządzamy, ale w końcu 
budowa nowej siedziby stała się wręcz 
niezbędna, by zapewnić pracowni-
kom przyzwoite warunki pracy, a 
także dla poprawy obsługi miesz-
kańców. Dotychczas pracowaliśmy 
w rozproszeniu, w kilku budynkach, 
w warunkach jak z innej epoki. Nasz 
główny budynek administracyjny był 
tak naprawdę tymczasową prowizor-

KROSNO

Już w nowej siedzibie…
Dobiegła końca budowa nowego budynku administracyjnego Kroś-
nieńskiego Holdingu Komunalnego przy ul. Fredry. 

ką, wybudowaną ponad 40 lat temu 
– mówi Janusz Fic, prezes Krośnień-
skiego Holdingu Komunalnego.

Nie kaprys, a konieczność
Budowa nowego lokum dla 

miejskiej spółki trwała 2 lata. – Nie 
był to nasz kaprys, ale wynikało to z 
konieczności. Stary budynek nadawał 
się jedynie do rozbiórki. Dodatkowo 
stanowił zagrożenie dla środowiska i 
zdrowia pracowników, gdyż elemen-
tami jego konstrukcji były płyty az-
bestowo-cementowe – podkreśla Jan 
Guzik, dyrektor ds. technicznych w 
Krośnieńskim Holdingu Komunal-
nym.

Dodatkowe parkingi
Ostateczne zakończenie inwesty-

cji planowane jest na koniec 2020 r. 
Zgodnie z umową prace budowlane 
realizowane są dwuetapowo. Po od-
daniu nowego biurowca do użytko-
wania KPB-Budownictwo dokona 
całkowitej rozbiórki starego, pocho-
dzącego z lat 70. XX w. budynku. 

W miejscu po nim powstaną dodat-
kowe miejsca parkingowe i pojawią 
się zielone nasadzenia.

Poprawa warunków obsługi
Budowa nowej siedziby Kroś-

nieńskiego Holdingu Komunalne-
go kosztowała blisko 10,5 mln zł i 
fi nansowana była z kredytu inwe-
stycyjnego oraz środków własnych 
spółki. W przyszłości teren wokół 
budynku zostanie kompleksowo 
zagospodarowany i urządzony tak, 
by był kolejną wizytówką Krosna. 
– Od wielu lat wnioskowałem do Za-
rządu MPGK, by podjęto działania 
inwestycyjne poprawiające warunki 
pracy oraz obsługi mieszkańców. 
Inne podejmowane ważniejsze spra-
wy zawsze temu przeszkadzały. Prze-
nosiny ze starego budynku do okaza-
łej nowej siedziby to kamień milowy 
w rozwoju gospodarki komunalnej 
– podkreśla prezydent Krosna Piotr 
Przytocki.

/AJ/
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Gmina Rymanów walczy z dzikimi wysypiskami śmieci
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Nowa siedziba MPGK w Krośnie
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HUMOR

BARAN (21 III - 20 IV)
Upór w sprawach uczuciowych 

nie ma sensu. Przeciwnie, trzeba się 
ugiąć, wypracować kompromis. Ale 
przede wszystkim nie wolno się bać, 
mimo niepowodzeń. Zawodowe spra-
wy, a przynajmniej wiążące decyzje, w 
najbliższym czasie odłóż na półkę. I to 
tę najwyższą. 

BYK (21 IV - 20 V)
Finansowo będzie ok. Możesz zasza-

leć na zakupach on-line, czasem można 
sobie pozwolić. Teraz jest ten moment. 
Nie bądź przy tym samolubny, pamię-
taj o partnerze. Zadbaj o zdrowie, nie 
stroń od kontaktu z przyrodą i świe-
żym powietrzem. Nie chcesz przecież 
zachorować.

BLIŹNIĘTA (21 V - 21 VI)
Planety sprzyjają naprawie wszela-

kich niedomówień, szczególnie rodzin-
nych. Bliźnięta w związku powinny 
więc szczególnie zadbać o relacje ze 
swoją drugą połówką. Natomiast osob-
niki wciąż jeszcze wolne mają okazję 
poznać potencjalnego kandydata na 
dobrego partnera.

RAK (22 VI - 22 VII)
W pracy wyczerpująca harówka, 

w domu jak w ulu, a na dodatek roz-
drażniony współmałżonek. Lekko nie 
będzie. Ale tylko ty możesz ten misz-
masz ogarnąć i nie zwariować. Marze-
nia o spokojnym weekendzie na razie 
pozostaną tylko marzeniami.

LEW (23 VII - 22 VIII)
Najbliższy czas wymagał będzie 

od ciebie sporo wysiłku, żeby dopiąć 
wszystko na ostatni guzik. W pracy nie-
źle się nagimnastykujesz, by nadrobić 
zaległości i zdążyć z bieżącymi zada-
niami. Masz okazję wykazać się i udo-
wodnić, że zasługujesz na więcej niż 
2700 brutto. 

PANNA (23 VIII - 23 IX)
Aura końcówki listopada przynie-

sie nie tylko ponury nastrój, ale i kilka 
drobnych konfl iktów. Za wszelką cenę 
musisz utrzymać dobre stosunki zawo-
dowe. Bądź taktowny i czujny nie tylko 
w pracy. Kłopoty dotyczące rodziny 
wiszą w powietrzu. Ale możesz im za-
pobiec.

WAGA (23 IX - 23 X)
Cierpliwości, cierpliwości i jeszcze 

raz cierpliwości. Nie od razu Rzym zbu-
dowano. Wbrew cechom znaku ciebie 
wprost nosi, a przecież wiadomo że co 
nagle, to po diable. Wyhamuj! Najbliż-
sze dni będą pełne nieoczekiwanych 
zwrotów akcji. Na koniec – miła nie-
spodzianka. 

SKORPION (24 X - 22 XI)
Gwiazdy obdarzą cię powodzeniem, 

więc wykorzystaj ten czas w pracy. 
Wpadniesz na szalone, ale efektywne 
pomysły i zabłyśniesz w oczach nie tyl-
ko szefa. Zaistniałe okoliczności zmoty-
wują cię do dalszego kształcenia i zdo-
bywania nowych umiejętności.

STRZELEC (23 XI - 21 XII)
Będziesz teraz bardzo zajęty, i w 

domu i w pracy. To, co do tej pory przy-
sparzało ci siwych włosów na głowie, 
teraz okaże się dziecinnie proste. Nie-
stety siwe włosy zostaną – bez farby się 
nie obejdzie. Ale nie ma tego złego, co 
by na dobre nie wyszło. To świetna oka-
zja do zmiany swojego image.

KOZIOROŻEC (22 XII - 20 I)
Rozpiera cię energia, po prostu cię 

nosi. Najlepiej byłoby pójść na siłownię, 
a tu jak na złość – wszystko zamknięte. 
Ale kiedyś siłowni nie było. Był za to 
pieniek z siekierką i dziesięć kubików 
drewna do porąbania. Rozejrzyj się, 
może komuś samotnemu trzeba przy-
gotować opał na zimę.

WODNIK (21 I - 19 II)
Nic tak nie poprawi wzajemnych 

relacji jak spędzenie czasu z najbliż-
szymi. Wyłączcie telefony, komputery, 
telewizory, a sięgnijcie po stare albumy 
z fotografi ami. Czas pełen ciekawych 
spotkań i dobrych wiadomości. Dobry 
czas na kameralne randki, nawet z doj-
rzałych związkach.

RYBY (20 II - 20 III)
Będziesz dążyć do urzeczywistnienia 

swoich planów – i dobrze! Czy jednak 
nie jest ich zbyt wiele na raz? Zastanów 
się i zrób selekcję, jeśli chcesz, by się 
powiodło. Osiągaj cele po kolei, dobrze 
przygotowując strategię działania. Tyl-
ko tak osiągniesz zadowalający efekt.

HOROSKOP

Dzieci piszą wypracowanie na 
temat: Jak wyobrażam sobie bycie 
informatykiem? Nie pisze tylko Jaś. 
– Dlaczego nie piszesz? – pyta polo-
nistka. – Czekam, aż mi się otworzy 
edytor tekstu. 

– – – – – 
– Maryna, chcę się rozwieść... 

– O nie, Stasieńku ! Nie ma mowy… 
wdowę brałeś, więc i wdowę zosta-
wisz!!!

– – – – – 
Wychowawczyni w przedszko-

lu, podczas zebrania, zwraca się 
do rodziców. – Ja tam nie wnikam, 
czym się państwo zajmują w week-
endy, ale w poniedziałek, podczas 
śniadania, wszystkie dzieci stukają 
się kubeczkami z mlekiem.

– Mamusiu, nie mam przyjació-
łek. Muszę trochę przytyć. – Dla-
czego, wyglądasz świetnie! – Właś-
nie dlatego.

– – – – – 
Zwierza się Nowak sąsiadowi: 

– Żona prosiła, żebym jej przyniósł 
szminkę. Przez pomyłkę podałem 
jej klej w sztyfcie. Chyba ciągle jest 
obrażona, bo nadal się nie odzy-
wa...

– – – – – 
Kowalska przegląda kobiece 

pismo. Nagle z przerażeniem zry-
wa się i biegnie do męża: – Kocha-
nie, czy wiesz ile trzeba biegać, aby 
spalić pączka? Kowalski leniwie od-
rywa oczy od telewizora, a gębę od 
piwa i mówi: – A po jakiego czorta 
palić pączki?!

– – – – – 
– Czy jak w przyszłości zosta-

niesz chirurgiem, to też będziesz 
w Wikipedii sprawdzał, jak wyciąć 
wyrostek? – No co ty, tata, w jakiej 
Wikipedii?! Na YouTube będę oglą-
dał!

– – – – – 
– Kochanie, poszłabyś ze mną 

na siłownię? – Myślisz, że jestem 
gruba?! – Ok, jak nie chcesz... 
– I do tego leniwa?! – Uspokój się. – 
Wmawiasz mi histerię?! – Wiesz, że 
nie o to chodzi! – Teraz twierdzisz, 
że przeinaczam prawdę?! – Nie! Po 
prostu nie musisz ze mną nigdzie 
iść! – A dlaczego tak ci zależy, żeby 
iść samemu...?

– – – – – 
Salon piękności: – Poproszę 

manicure jak u Britney Spears, ha-
irstyle jak u Angeliny Jolie i pedicu-
re jak u Naomi Campbell. – A gębę 
Gerarda Depardieu zostawiamy?

Młody aktor dostał po raz 
pierwszy główną rolę, postanowił 
poradzić się starego mistrza. – Mi-
strzu mam zagrać w pierwszym 
akcie kompletnie zalanego faceta, 
mógłby mi pan dać kilka rad. – To 
proste skocz do bufetu walnij 100, 
200, albo 300 gram i graj siebie. 
– Mistrzu, ale jest problem. W dru-
gim akcie mam być trzeźwy. – Nooo 
kochanieńki, do tego to potrzeba 
już deko talentu.

– – – – – 
U lekarza: – Pali pan?! – Nie! 

– Pije pan?! – Nie! – Co się pan tak 
szczerzysz, i tak coś znajdę!

– – – – – 
– Stasiu, co tam w pracy?
– A nic takiego… W zeszłym ty-

godniu nasz szef utknął w windzie. 
– I co zrobiliście? – No właśnie, cią-
gle się zastanawiamy.

Na początku lipca 2019 r. 
w Krościenku Wyżnym 
zorganizowany został 

I plener rzeźbiarski. Jego po-
mysłodawcą był Piotr Michna, a 
udało się go zrealizować dzięki 
współpracy z Urzędem Gminy w 
Krościenku Wyżnym. Motyw tego 
pleneru mógł być tylko jeden, a 
mianowicie SIEKIERA. Rzeźbia-
rze swoje prace wykonywali na 
skwerze w pobliżu urzędu gminy. 
Efektem pracy artystów rzeźbia-
rzy jest sześć magicznych rzeźb. 
Niedawno znalazły swoje miejsca 
na terenie Krościenka Wyżnego. 
Przygotowania trwały bardzo 

KROŚCIENKO WYŻNE

Siekiernica strzeże 
remizy OSP
Sześć rzeźb powstałych podczas I pleneru w 
Krościenku Wyżnym można już podziwiać 
w trzech miejscach w centrum Krościenka 
Wyżnego.
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długo, ale takie są niestety proce-
dury. Ponadto rzeźby trzeba było 
w odpowiedni sposób zakonser-
wować.

– Instalacja rzeźb wymagała 
projektu i pozwolenia na budowę. 
Jest to bowiem obiekt małej ar-
chitektury w miejscu publicznym 
– tłumaczy Mateusz Liput, wójt 
gminy Krościenko Wyżne.

Zlecone prace objęły między 
innymi: wytyczenie w terenie 
projektowanych obiektów i wy-
znaczenie poziomów posado-
wienia, wykonanie wykopów. 
– Wykonano także fundamenty, 
ułożono obrzeża i palisadę beto-

nową, wykonano podbudowę z 
kruszywa, ułożono kostkę beto-
nową, zamontowano rzeźby oraz 
ławki i kosz – mówi wójt Mateusz 
Liput.

Na terenie skweru, który 
powstał przy budynku Domu 
Ludowego w Krościenku Wy-
żnym swoje miejsce znalazły 
rzeźby wykonane przez artystów 

Edwarda Marszałka, Grzegorza 
Tomkowicza oraz Mariana Wój-
towicza. Rzeźby autorstwa Pio-
tra Michny i Piotra Staruchowi-
cza zostały umiejscowione przy 
budynku Izby Muzealnej, nato-
miast „Siekiernica” Jana Galicy 
znalazła się na placu przy remi-
zie OSP Krościenko Wyżne.
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Rzeźba Siekiernicy stanęła przy remizie OSP

Zdalne wypożyczenia i zwroty książek, internetowe 
zamawiania skanów i kserokopii, internetowa rezer-

wacja komputerów, usługa komunikacji z użytkownika-
mi, zgłaszanie propozycji zakupowych z możliwością 
głosowania oraz zapis do biblioteki z wykorzystaniem 
profi lu zaufanego to oferta Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej w Krośnie na czas pandemii. Ponadto w 
ramach projektu „Podkarpackie e-biblioteki pedagogicz-
ne” czytelnicy mogą zamawiać książki, które zostaną do-
starczone kurierem bezpośrednio pod wskazany adres. 
Usługa ta jest nieodpłatna, zwrot może nastąpić tą samą 
drogą na koszt czytelnika lub czytelnik może dokonać 
zwrotu osobiście. – Naszym czytelnikom polecamy rów-
nież aplikację mobilną „e-Biblioteki Pedagogiczne”, która 
umożliwia pełną obsługę konta bibliotecznego oraz wygod-
ny dostęp do naszych e-usług. Nowatorskie usługi oferowa-
ne przez naszą bibliotekę są spersonalizowane i skierowane 
do konkretnego użytkownika – mówi Małgorzata Tajak z 
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie.

/AJ/

FO
T.

 E
DW

AR
D 

M
AR

SZ
AŁ

EK

KROSNO

Biblioteka w sieci e-usług
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kroś-
nie wdrożyła nowy pakiet e-usług, który bar-
dzo dobrze sprawdza się w czasie pandemii.

KROSNO

Zrób leśne zdjęcie
Regionalna Dyrekcja Lasów Pań-
stwowych w Krośnie we współpracy 
z Telewizją Polską Oddział Rzeszów 
i portalem terazKrosno.pl organizuje 
XX edycję konkursu „Leśne fotogra-
ie”. Czekają cenne nagrody.

Konkurs adresowany jest do wszystkich mi-
łośników lasu, którzy fotografują przyrodę i 
chcą się swymi wrażeniami z leśnych wędró-

wek podzielić z innymi. Można zgłosić prace poka-
zujące piękno leśnego pejzażu, bogactwo świata 
roślinnego i zwierzęcego, urodę leśnych zabytków 
czy urok grzybobrania. Fotografi e muszą być po 
prostu LEŚNE. 

Każdy uczestnik może zgłosić odbitki najwyżej trzech zdjęć w rozmiarze 20x30 cm wraz 
z kartą zgłoszenia w osobnej, zaklejonej kopercie oznaczonej godłem (pseudonimem). Prace 
należy nadesłać w terminie do piątku, 15 stycznia 2021 roku na adres organizatora: Regio-
nalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 2; z dopi-
skiem „Leśne fotografi e 2020”.

Rozstrzygnięcia konkursu dokona jury złożone z profesjonalnych fotografi ków w termi-
nie do 31 stycznia 2021 roku. – W dotychczasowych edycjach konkursu wzięło udział już ponad 
3000 osób. Zwyczajowo nagrodą główną jest trzydniowy pobyt dla 2 osób na terenie jednego z 
bieszczadzkich nadleśnictw. Laureaci trzech pierwszych nagród otrzymują też tradycyjnie statu-
etki z wizerunkiem św. Franciszka – patrona leśników i ekologów. W tym roku z okazji jubileuszu 
XX-lecia organizowania Konkursu przewidziano specjalną nagrodę pieniężną w wysokości 2 000 
zł dla Super Laureata – informuje dr Edward Marszałek, rzecznik prasowy RDLP w Krośnie.

Jak zawsze zostaną również przyznane inne wyróżnienia, ufundowane przez sponsorów 
i partnerów konkursu. Prace zakwalifi kowane przez jury prezentowane będą na wystawie 
w Saloniku Artystycznym Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej od połowy lutego do początku 
kwietnia 2020 r. Zapraszamy do udziału w konkursie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 13 43 73 911.
Więcej szczegółów w regulaminie na stronie www.krosno.lasy.gov.pl. Tam również do 
pobrania jest karta zgłoszenia.
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Do laureatów konkursu „Leśne foto-
grafie” trafią statuetki z wizerunkiem 
św. Franciszka autorstwa Macieja 
Syrka
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Tabele końcowe rozgrywek młodzieżowych po rundzie jesiennej
Klasa „O” juniorów starszych
1. Brzozovia Brzozów  10   27   43-13
2. Tęcza Zręcin   10   25   31-15
3. Płowce Stróże Małe  10   21   27-13
4. Liwocz Brzyska  10   21   33-15
5. Arłamów Ustrzyki D. 10   19   35-22
6. Przełęcz Dukla   10   16   36-15
7. Partyzant Targow.  10   10   20-35
8. Sobniów Jasło   10   10   15-33
9. Ostoja Kołaczyce  10     8   11-19
10. Nafta-Splast Jedl. 10     4   13-33
11. Huragan Zarzecze  10     0    5-56

Klasa „A” jun. starszych gr. 2
1. Kotwica Korczyna    8   24   45-6
2. JKS Jasionów     8   21   24-7
3. Wisłok Krościenko W    8   15   37-22
4. Cisy Jabłonica Pol.   8   15   23-33
5. Górnik Grabownica    8   12   20-18
6. Błękitni Jasienica R.    8   10   23-24
7. Płomień Zmiennica    8     4   20-32
8. Sokół Trześniów    8     3   12-32
9. Dwór Kombornia    8     3   13-43

Klasa „A” jun. starszych gr. 3
1. Huragan Jasionka    7   19   24-4
2. WKS Wojaszówka    7   15   17-13
3. LKS Głowienka    7   15   31-15
4. LKS Łęki Strzyż.    7   10   25-11
5. Zorza Łęki Duk.    7     9   25-31

6. Grodzisko Wietrzno    7      9   16-22
7. Team 17 Szebnie    7      6   21-25
8. Orzeł Faliszówka    7      0     5-43

Klasa „A” jun. młodszych gr. 2
1. Iskra Iskrzynia     7   21   40-12
2. Burza Rogi     7   15   38-18
3. Orzeł Pustyny     7   12   19-20
4. LKS Wesoła     7   10   19-15
5. ULKS Grabówka    7     9   25-31
6. LKS Golcowa     7     7   12-25
7. LKS Haczów     7     7   20-18
8. LKS Wzdów     7     1     7-41

Klasa „A” jun. młodszych gr. 3
1. LKS Skołyszyn     9   25    44-7
2. Guzikówka Krosno    9   21   44-14
3. Sobniów Jasło     9   19   43-11
4. Victoria Kobylany    9   16   33-31
5. Nafta-Splast Jedl.   9   13   33-19
6. LKS Lubatowa     9   12   21-21
7. Tajfun Łubno     9   11   38-39
8. Iwonka Iwonicz    9     7    24-38
9. Huragan Zarzecze    9     4    10-56
10. Sparta Osobnica    9     1      4-58

Klasa trampkarzy gr. 2
1. Przełęcz Dukla     6   16   40-7
2. Karpaty Klimkówka    6   13   28-10
3. Wisłok Sieniawa    6   10   29-16

4. RAF_Hauze Długie    6   10   20-12
5. Kotwica Korczyna    6     6   26-33
6. LKS Lubatówka    6     3     4-50
7. Jasiołka Jaśliska    6     3   10-29

Klasa Trampkarzy gr. 3
1. Ostoja Kołaczyce    6   16   43-12
2. Nafta-Splast Jedl.    6   15   66-15
3. Polonia Kopytowa    6   12   31-16
4. Liwocz Brzyska     6     7   16-19
5. Wisłoka Błażkowa    6     6    25-44
6. Jasiołka Świerzowa    6     5    15-19
7. Zorza Łęki Duk.    6     0      7-78

Klasa Młodzików gr. 2
1. Przełom Besko     8   24    51-10
2. Wisłok Krościenko W   8   21   48-13
3. AKTIV Pro Rymanów    8   16   35-16
4. Start Rymanów    8   16   25-11
5. LKS Haczów     8   10   22-26
6. ULKS Grabówka    8     9   36-37
7. Kotwica Korczyna    8     6   20-51
8. Partyzant Targow.   8     4   12-25
9. Orzeł Pustyny     8     0     4-64

Klasa Młodzików gr. 3
1. Beniaminek III Krosno    7   18   36-8
2. Zamczysko Odrzykoń    7   18   46-11
3. Przełęcz Dukla     7   16   21-11
4. Iwonka Iwonicz    7   10   12-16

5. Guzikówka Krosno    7     9   17-31
6. Olympic Zręcin     7     9   24-24
7. Karpaty III Krosno    7     3   10-25
8. LKS Lubatowa     7     0     7-47

Klasa Młodzików gr. 4
1. Beniaminek II Krosno    6   18   64-2
2. Karpaty II Krosno    6   13   29-5
3. UKS Tempo Nienaszów    6   12   39-14
4. Polonia Kopytowa    6     7   18-17
5. LKS Skołyszyn     6     7   14-33
6. Nafta-Splast Jedlicze    6     4   14-32
7. Standart Święcany    6     0     4-79

Klasa Orlików gr. 2
1. Beskid Posada Górna  12   28   88-31
2. Orzełki Brzozów  12   23   72-55
3. Start Rymanów  12   19   74-41
4. LKS Hłudno   12   0   16-123

Klasa Orlików gr. 3
1. Wisłok Krościenko  12   23   49-20
2. Guzikówka Krosno  12   19   32-38
3. Kotwica Korczyna  12   16   27-23
4. Sparta Izdebki   12     8    21-48

Klasa Orlików gr.4
1. Szóstka I Jasło   12   36   66-16
2. Szóstka II Jasło   12   22   39-42
3. Zamczysko Odrzykoń  12   10   18-35
4. Nafta Jedlicze   12     3     9-39

Do tej pory wspieraliśmy klub jako spon-
sor główny, a ponieważ bardzo sobie 
chwalimy tę współpracę, postanowili-

śmy wejść w nazwę drużyny. Bardzo cieszy-
my się, że możemy wesprzeć przedsięwzięcie 
sportowe tak istotne dla mieszkańców Krosna 
i regionu – informuje prezes fi rmy Cellfast 
Andrzej Galak.

Krośnieńska fi rma powstała w 1990 
roku. Cellfast to jeden z europejskich lide-
rów w produkcji akcesoriów ogrodowych, 
systemów rynnowych i przetwórstwa two-
rzyw sztucznych. – Już na starcie projektu 
Wilki Krosno mówiliśmy, że liczymy na współ-
pracę w dłuższej perspektywie. Przez dwa lata 
klub świetnie się rozwinął i awansował do 
wyższej ligi. Chcemy w tym uczestniczyć i jestem przekonany, że zespół będzie dostarczał 
wielu pozytywnych emocji – podkreśla Andrzej Galak.

Przedstawiona przez kierownictwo Wilków wieloletnia strategia budowy profesjonal-
nego klubu, występującego co najmniej w pierwszej lidze, zyskała pełne poparcie władz 
fi rmy Cellfast. – Otwieramy nowy rozdział w historii krośnieńskiego żużla. Współpraca z 
fi rmą Cellfast to dla nas powód do dumy. Cieszymy się, że możemy dziś poinformować o tak 
ważnym wydarzeniu jak pozyskanie sponsora tytularnego dla Wilków. To dowód na to, że 
nasze działania spotykają się z pozytywnym odbiorem naszych partnerów – mówi prezes 
krośnieńskiego klubu Grzegorz Leśniak.

– Nasz klub stał się już świetną platformą promocyjną dla miasta, fi rm działających w 
Krośnie i na Podkarpaciu. Teraz mecze z Krosna oraz wyjazdowe spotkania Wilków będą 
transmitowane w Canal+. Jednym z głównych celów Wilków Krosno, poza sukcesami spor-
towymi i skuteczną jazdą, jest budowanie długotrwałego zaufania naszych kibiców i sponso-
rów. Jedziemy w eWinner 1. Lidze jako Cellfast Wilki Krosno i czeka nas niezwykle emocjo-
nujący sezon – dodaje Grzegorz Leśniak.
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Cellfast Wilki Krosno
Pod szyldem Cellfast Wilki Krosno krośnieński zespół żużlo-
wy wystartuje w najbliższym sezonie eWinner 1. Ligi, czyli 
bezpośredniego zaplecza PGE Ekstraligi.

W dniach 14-15 listopa-
da w Sanoku odbyły 

się Zimowe Mistrzostwa 
Okręgu Podkarpackiego w 
pływaniu. W zawodach bra-
ło udział około 200 zawod-
ników z 16 klubów z całego 
województwa. Pływacy 
klubu Swim2Win Krosno 
zdobyli łącznie 29 medali 
(16 złotych, 4 srebrne, 9 
brązowych) plasując się na 
4. miejscu w klasyfi kacji 

KROSNO

29 medali pływaków
Zawodnicy klubu Swim2Win Krosno uplaso-
wali się na 4. miejscu w klasy ikacji general-
nej Zimowych Mistrzostw Okręgu Podkarpa-
ckiego w pływaniu.

generalnej mistrzostw.
Medale w kategorii za-

wodników 12-letnich zdo-
bywali:

Paweł Ginalski – 8 zło-
tych: 50, 100, 200 m st. 
klasycznym, 50 i 100 m st. 
motylkowym, 100 i 200 m 
st. zmiennym oraz 200 m 
st. dowolnym – najlepszy 
zawodnik mistrzostw w ka-
tegorii chłopców 12 lat;

Jagoda Miąsik – 6 zło-

tych: 50 i 100 m st. mo-
tylkowym, 100 i 200 m st. 
grzbietowym, 100 i 200 m 
st. zmiennym oraz 3. miej-
sce wśród najlepszych za-
wodniczek mistrzostw w 
kategorii dziewcząt 12 lat;

Igor Jaszczor – 2 złote: 
50 m st. dowolny, 50 m st. 
grzbietowy i 2 brązowe: 
100 m st. grzbietowy, 100 m 
st. zmienny oraz 4. miejsce 
wśród najlepszych zawod-
ników mistrzostw w kate-
gorii chłopców 12 lat.

Medale w kategorii za-
wodników 15 lat i starsi 
zdobywali:

Michał Ginalski – 4 
srebrne: 50, 100, 200 m 
st. klasyczny, 100 m st. 
zmienny i 1 brązowy: 200 
m st. zmienny oraz 5 miej-
sce wśród najlepszych za-
wodników mistrzostw w 
kategorii chłopców 15 lat i 
starsi;

Ilona Stachowicz – 4 
brązowe: 200, 400, 800 
m st. dowolny i 200 m st. 
grzbietowy;

Kamil Stachowicz – 2 
brązowe: 200 m st. grzbie-
towy i 1500 m st. dowolny.

Klub Swim2Win re-
prezentowali również: 
Zuzanna Obłój, Marianna 
Dylewska, Nadia Słabik w 
kategorii dziewcząt 12 lat 
oraz Oskar Jaszczor w ka-
tegorii chłopców 14 lat.

/TC/

Zawodnicy Swim2Win Krosno. Od lewej: Oskar Jaszczor, 
Paweł Ginalski, Igor Jaszczor, Kamil Stachowicz, Michał Gi-
nalski, Jagoda Miąsik, Nadia Słabik, Zuzanna Obłój, Marianna 
Dylewska, IIona Stachowicz
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Umowę podpisują prezes firmy Cellfast Andrzej Galak i prezes krośnieńskich Wilków Grze-
gorz Leśniak
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W najbliższym sezonie kibiców „czarne-
go sportu” czekają spore emocje
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tym razem nie zdołała awan-
sować do strefy medalowej.

Organizatorem mistrzostw 
był Klub Sportów Walki w 
Zielonce, prowadzony przez 
sensei Marcina Sieradzkiego. 
Sędzią głównym był shihan 
Andrzej Drewniak, a sędzią 
technicznym shihan Rafał 
Tomala. 

/TC/

KROSNO

Klub Kyokushin Karate 
z medalami
Zawodnicy Krośnieńskiego Klubu Kyokushin 
Karate wywalczyli trzy medale na Mistrzo-
stwach Polski Juniorów w Zielonce k. Warszawy

7 listopada odbyły się w 
Zielonce k. Warszawy 

Mistrzostwa Polski Kyokus-
hin Karate w kat. młodzie-
żowców oraz Mistrzostwa 
Polski Juniorów. Udział w 
nich wzięło 162 zawodników 
reprezentujących 70 klubów 
Kyokushin Karate. Kroś-
nieński Klub Kyokushin Ka-

rate reprezentowało trzech 
zawodników oraz sensei 
Kryspin Paradysz. Wiktoria 
Bilska zdobyła dwa brązowe 
medale w kata i kumite. Kor-
neliusz Paradysz uplasował 
się na najniższym stopniu 
podium (kategoria kumite 
– 60 kg). Startująca w bar-
wach klubu Oliwia Krupa, 


