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WYPADKU

WYROK PO
ŚMIERTELNYM

Dawid M. skazany został na 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia 
wolności, a Piotr B. na 2 lata i 3 miesiące

Sąd Okręgowy w Krośnie uznał, 
że Dawid M. i Piotr B. nie do-
puścili się zbrodni zabójstwa. 
Zostali jednak skazani za inne 
przestępstwa. 

Smacznie, zdrowo,
na ludowo
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ORLEN OIL dla dzieci
Wolontariusze ORLEN OIL z Jedlicza
przekazali paczki dla dzieci 
z Oddziału Dziecięcego Woje-
wódzkiego Szpitala Podkarpa-
ckiego im. Jana Pawła II 
w Krośnie.
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Akcja protestacyjna w krośnieńskim PKS w sierpniu 2012 roku
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PORADY PRAWNE
Na pytania odpowiada adwokat 
dr Grzegorz Szklarski

W sądzie toczy się sprawa o ustanowienie drogi ko-
niecznej przez działkę będącą moją własnością. Mój 
sąsiad domaga się, aby droga ta miała 4 m, a jedno-
cześnie żąda, aby droga przebiegała w miejscu, w któ-
rym dotychczas jeździ. Zdaję sobie sprawę, że skoro 
sąsiad nie ma drogi dojazdowej, to sąd ustanowi mu słu-
żebność i prawdopodobnie będzie to przez moją działkę, 
ale mam pytanie – czy będzie to droga o szerokość aż 4 m 
i czy będzie przebiegać w miejscu, w którym proponuje 
jej przebieg sąsiad?

Czytelnik z Krosna

W przypadku, gdy nieruchomość nie ma odpowiedniego 
dostępu do drogi publicznej, to sąd będzie musiał ustanowić 
na jej rzecz służebność drogi koniecznej. Ustanawiając prze-
bieg drogi koniecznej sąd bierze pod uwagę, aby – po pierw-
sze, uwzględniała ona potrzeby działki sąsiada, po drugie – w 
zakresie możliwie najmniejszym obciążała Pana działkę, a po 
trzecie – uwzględniała tzw. interes społeczno-gospodarczy.

W tej sytuacji przebieg drogi koniecznej powinien być – o 

ile jest to możliwe – przeprowadzony bezpośrednio przy gra-
nicy działki, aby szlak służebny nie dzielił działki, a ponadto 
zajmował jak najmniejszą, konieczną do prawidłowego ko-
rzystania ze służebności powierzchnię. Kwestię minimalnej 
szerokości szlaku dojazdowego do nieruchomości reguluje 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z ww. roz-
porządzeniem do działek budowlanych i znajdujących się 
do nich budynków należy zapewnić dojazd o szerokości nie 
mniejszej niż 3 metry. Jednocześnie szerokość dojazdu na 
łukach powinna być dostosowana do możliwości przejazdu 
samochodami o większych gabarytach.

W przypadku, gdy droga konieczna ma prowadzić do 
działki zabudowanej domem mieszkalnym i ewentualnie 
gospodarczym, bądź niezabudowanej działki budowlanej z 
przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe, to nie ma 
potrzeby, aby szlak drogowy był wyznaczony na szerokość 
większą niż 3 metry, z uwzględnieniem jego odpowiedniego 
poszerzenia na łukach i przy wjeździe na drogę publiczną. 
Jednocześnie, bez względu na dotychczasowy sposób do-
jazdu sąsiada, powinien być on usytuowany bezpośrednio 
przy granicy (o ile to możliwe z uwagi na zagospodarowanie 
działki), aby zajmował jak najmniejszą powierzchnię Pana 
działki, a więc był jak najmniej uciążliwy dla działki obcią-
żanej.

Pytania do adwokata można przesyłać na adres: 
biuro@kromedia.pl. Odpowiedzi zamieścimy na łamach 
terazKrosno.pl Extra!
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10 grudnia 1905 – 115 
lat temu – Henryk Sienkie-
wicz odebrał literacką na-
grodę Nobla.

10 grudnia 2018 – 2 lata 
temu – Muzeum Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego 
im. Ignacego Łukasiewicza 
w Bóbrce zostało uznane po-
mnikiem historii.

12 grudnia 1981 – 39 
lat temu – Rada Państwa 
podjęła uchwałę o wprowa-
dzeniu stanu wojennego.

12 grudnia 2014 – 6 lat 
temu – asp. sztab. Krzysztof 
Zima z Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Krośnie został wyróżniony 
przez Prezydenta RP Broni-
sława Komorowskiego Krzy-
żem Zasługi za Dzielność.

12 grudnia 2015 – 5 
lat temu – w Krośnie otwar-
to sklep Leroy Merlin.

13 grudnia 1981 – 39 
lat temu – w Polsce wpro-
wadzono stan wojenny.

13 grudnia 1961 – 59 
lat temu – w Stoczni Gdań-
skiej wybuchł pożar na 
statku MS „Maria Konop-
nicka”, w wyniku którego 
zginęło 22 stoczniowców.

14 grudnia 1970 – 50 lat 
temu – rozpoczęły się strajki 
robotników w Gdańsku.

14 grudnia 1985 – 35 
lat temu – urodził się piłkarz 
Jakub Błaszczykowski.

14 grudnia 2015 
– 5 lat temu – otwarto Dom 
Dziennego Pobytu „Senior-
WIGOR” w Korczynie.

15 grudnia 1914 – 106 
lat temu – I wojna świato-
wa: Austriacy po cztero-
dniowej bitwie o Krosno 
wyparli Rosjan z miasta.

15 grudnia 1981 – 39 
lat temu – pierwsze tajne 
spotkanie łączników NSZZ 
Solidarności z poszczegól-
nych zakładów pracy w farze 
ze składaniem meldunków o 
strajkach, o aresztowaniach, 
rewizjach, akcjach ulotko-
wych oraz organizowanie 
pomocy dla rodzin osób re-
presjonowanych.

15 grudnia 2001 – 19 
lat temu – Papież Jan Pa-
weł II otrzymał doktorat 
honoris causa Uniwersyte-
tu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Warszawie.

17 grudnia 1955 – 65 
lat temu – założono Totali-
zator Sportowy.

17 grudnia 1936 – 83 
lata temu – urodził się 
obecny papież Franciszek.

19 grudnia 1989 – 31 
lat temu – w Tarnowie od-
notowano krajowy rekord 
temperatury w grudniu 
(+19 st. C).

19 grudnia 2019 
– rok temu – wmurowano 
kamień węgielny w fun-
damenty budowanej hali 
sportowej w Zalesiu.

20 grudnia 1922 – 98 
lat temu – Stanisław Woj-
ciechowski został wybrany 
na drugiego prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej.

20 grudnia 1991 – 29 
lat temu – Polska została 
przyłączona do Internetu.

20 grudnia 1968 – 52 
lata temu – album Cze-
sława Niemena Dziwny 
jest ten świat jako pierw-
sze polskie wydawnictwo 
muzyczne otrzymał status 
Złotej Płyty.

21 grudnia 2007 – 13 
lat temu – Polska przystą-
piła do Strefy Schengen.

ALINA CELEJ (1952-2020)
W sobotę, 5 grudnia, po dłu-

giej i ciężkiej chorobie zmarła 
Alina Celej. W latach 2007-2019 
była sołtysem Świerzowej Pol-
skiej oraz radną Rady Gminy 
Chorkówka VI, VII i VIII kadencji. 
Była osobą, która swoją postawą 
społecznika aktywnie inspiro-
wała i organizowała działalność 
społeczną wśród mieszkańców 
Świerzowej Polskiej.

Do tragicznego wypadku 
doszło 30 listopada na 

Al. Jana Pawła II w Krośnie. 
Służby ratownicze o zda-
rzeniu poinformowane zo-
stały 30 minut po północy. 
Wstępnie udało się ustalić, 
że dwoje młodych miesz-
kańców gminy Jedlicze 
podróżowało samochodem 

Odeszli

osobowym prawym pasem 
DK28 od strony Jasła w kie-
runku Sanoka. Około 100 
metrów od skrzyżowania 
ulic Popiełuszki i Krakow-
skiej zauważyli na lewym 
pasie leżącego mężczyznę. 
Zatrzymali się kilka metrów 
dalej i podczas wysiadania 
z pojazdu zobaczyli, jak na 
leżącego mężczyznę, przy 
którym był rower, najechał 
autobus. Przybyły na miej-
sce lekarz stwierdził zgon 
mężczyzny.

Autobusem kierował 
29-letni mieszkaniec Kros-
na. Był trzeźwy, ale dodat-
kowo pobrano mu krew 
do analizy na zawartość 
środków odurzających w 
organizmie.

Tożsamość mężczyzny 
zmarłego w wyniku obra-
żeń udało się ustalić po 
kilkudziesięciu godzinach. 
Okazało się, że jest to 77-
letni mieszkaniec Krosna. 

Policja pod nadzorem 
prokuratury prowadzi 

czynności zmierzające do 
ustalenia, czy do śmier-
telnego potrącenia doszło 
przez autobus, czy zrobił 
to wcześniej inny pojazd, 
który odjechał z miejsca 
zdarzenia. 

/AJ/

Tragedia 
na drodze
Autobus przejechał leżą-
cego na ulicy mężczyznę. 
Jego życia niestety, nie 
udało się uratować.
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Tragiczny wypadek na Al. Jana Pawła II w Krośnie

10 grudnia

Bogdana, Julii, Grzegorza, Brajana, Mii, Judyty
Dzień Odlewnika, Dzień Bota, Dzień Praw Zwierząt

11 grudnia

Waldemara, Damazego, Daniela, Hieronima, 
Artura, Stefana

Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich, 
Dzień Chruścików

 
12 grudnia

Dagmary, Róży, Adelajdy, Aleksandry, Suliwuja, Joanny
Międzynarodowy Dzień Neutralności

13 grudnia

Łucji, Otylii, Eugeniusza, Jodoka, Antiochii, Lucji
Dzień Pamięci Ofi ar Stanu Wojennego, 

Dzień Księgarza, Dzień Telewizji dla Dzieci

14 grudnia

Izydora, Noemi, Alfreda, Pawła, Liwii, Sławobora

15 grudnia

Celiny, Niny, Waleriana, Igi, Wolimira, Żegota 
Dzień Palenia Świec Dla Aniołków, Dzień Herbaty

16 grudnia

Zdzisława, Aliny, Alicji, Euzebiusza, Tytera, Dedera
Dzień Jedzenia Kapci

17 grudnia

Bega, Olimpii, Floriana, Łazarza, Jolanty, Żyrosława
Dzień Bez Przekleństw

18 grudnia

Gracjana, Bogusława, Zofi i, Gracji, Rufusa, Winibalda
Dzień Migrantów

19 grudnia

Dariusza, Gabriela, Urbana, Leona, Tymoteusza, 
Mścigniewa

Dzień Narodów Zjednoczonych dla Współpracy 
Południe-Południe

20 grudnia

Makarego, Dagmary, Teofi la, Dominika, Zefi ryna
Dzień Ryby, Dzień Solidarności

21 grudnia

Tomasza, Jana, Tomisława, Tomistoklesa
Światowy Dzień Pozdrawiania Brunetek
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KROSNO

Od grudnia 2016 r. Pro-
kuratura Okręgowa 
w Krośnie prowadziła 
śledztwo w sprawie 

niegospodarności w krośnień-
skim PKS. Doniesienie do proku-
ratury o możliwych nieprawidło-
wościach złożył Zarząd Regionu 
Podkarpacie NSZZ „Solidarność” 
w Krośnie. Jak informuje proku-
rator Beata Piotrowicz, rzecznik 
prasowy Prokuratury Okręgowej 
w Krośnie, śledztwo obejmowa-
ło okres od 2013 do 2019 r.

Osiem osób z zarzutami
Efektem czteroletniego 

śledztwa było postawienie za-
rzutów ośmiu osobom: trzem 
byłym prezesom PKS w Krośnie, 
czterem byłym członkom rad 
nadzorczych spółki oraz byłemu 
staroście krośnieńskiemu. Pro-
kuratura Okręgowa w Krośnie 
skierowała do Sądu Okręgowego 
w Krośnie akt oskarżenia prze-
ciwko Jackowi C., Krzysztofowi 
Ł., Bogusławowi N., Sebastiano-
wi S., Stanisławowi W., Andrze-
jowi Z., Markowi M. i Janowi J.

Nieprawidłowości 
w restrukturyzacji
Sprawa ma związek z niepra-

widłowościami w restrukturyzacji 

Byłe władze PKS oskarżone
Prokuratura Okręgowa w Krośnie skierowała do sądu akt oskarżenia 
przeciwko trzem byłym prezesom PKS w Krośnie, czterem członkom 
byłych rad nadzorczych oraz byłemu staroście krośnieńskiemu.

Przedsiębiorstwa Państwowej Ko-
munikacji Samochodowej w Kroś-
nie z siedzibą w Iwoniczu. Zarzuty 
dotyczą różnych przestępstw.

– Chodzi przede wszystkim 
o nadużycie uprawnień i dopro-
wadzenia do opracowania planu 
podziału spółki Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Samochodowej 
Krosno S.A., zmianę statutu, 
przeniesienie części majątku sta-

nowiącego integralną część tego 
przedsiębiorstwa w zakresie za-
rzadzania nieruchomościami na 
rzecz dwóch spółek przejmują-
cych, czyli spółki PKS Nierucho-
mości z siedzibą w Warszawie i 
spółki PKS Usługi z siedzibą w 
Warszawie. Działania te w konse-
kwencji doprowadziły do powsta-
nia wielkiej szkody majątkowej w 
mieniu PKS Krosno S.A. w łącznej 

wysokości co najmniej 6,35 mln 
zł. To z kolei wiązało się z utratą 
zdolności kontynuowania działal-
ności gospodarczej oraz przepro-
wadzania procesu upadłości ukła-
dowej, likwidacyjnej – informuje 
prokurator Beata Piotrowicz.

Naruszenia 
praw pracowniczych
Są również zarzuty dotyczą-

ce udaremnienia i uszczuplenia 
zaspokojenia wierzycieli spółek 
krośnieńskiego PKS, doprowa-
dzenia do niekorzystnego roz-
porządzenia mieniem różnych 
podmiotów gospodarczych w 
związku z prowadzoną działal-
nością przez spółki PKS, przy-
właszczenie mienia przez człon-
ków Zarządu PKS Usługi. Duża 
grupa zarzutów dotyczy upor-
czywego naruszenia praw pra-
cowniczych pracowników PKS.

Inne zarzuty
– Część oskarżonych ma rów-

nież zarzuty niezgłoszenia wniosku 
o upadłość spółek PKS, mimo, że 
według obowiązujących przepisów, 
powstały warunki uzasadniające 
upadłość. Zdaniem prokuratury, 
w sądzie rejestrowym, w oparciu 
o Ustawę o rachunkowości, nie zo-
stało złożone roczne sprawozdanie 
fi nansowe – dodaje rzecznik Pro-
kuratury Okręgowej w Krośnie.

W przypadku byłego starosty 
zarzut dotyczy niedopełnienia 
obowiązku wyegzekwowania 
kary umownej przez Starostwo 
Powiatowe w Krośnie. Było to 
działanie na szkodę powiatu 
krośnieńskiego. 

Nie przyznali się
Wszyscy podejrzani nie 

przyznali się do zarzucanych im 
czynów. Siedmiu złożyło wyjaś-
nienia, a Jan J. odmówił skła-
dania wyjaśnień. Wobec części 
osób zastosowano różne środki 
zapobiegawcze, w tym poręcze-
nia majątkowe, a także zabez-
pieczenia majątkowe na ponad 
6 mln zł. 

Historia przekształceń
Krośnieński PKS został sko-

munalizowany w 2011 r. Przejął 
go wówczas powiat krośnień-
ski. Po dwóch latach nastąpiła 
prywatyzacja PKS w Krośnie. 
W 2013 r. prywatna spółka z 
Warszawy odkupiła firmę od 
powiatu krośnieńskiego za bli-
sko 400 tys. zł. Po sprzedaży 
PKS podzielono na trzy spółki. 
Miały one zajmować się trans-
portem, nieruchomościami 
oraz usługami. Końcem 2015 
r. majątek, w tym zajezdnia, 
biurowiec i 2 hektary terenu 
zostały sprzedane prywatne-
mu przedsiębiorcy za 5 mln zł. 
Upadłość PKS Krosno została 
ogłoszona w 2016 r.

Prośby o pomoc
Byli pracownicy PKS od lat 

zwracają się z prośbą o pomoc 
do polityków wszystkich opcji, 
prezydenta Andrzeja Dudy, byłej 
premier Beaty Szydło, obecnego 
premiera Mateusza Morawie-
ckiego, przewodniczących „So-
lidarności”. W ubiegłym roku 
ponad 100 pracowników cze-
kało jeszcze na zaległe wypłaty 
i zobowiązania. Było to około 2 
mln zł.

Andrzej Józefczyk

Akcja protestacyjna w krośnieńskim PKS w sierpniu 2012 roku
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łaściciele od początku swojej działalności łączą współ-
czesne preferencje indywidualnych Klientów, jak i fi rm 
z nimi współpracujących, z tradycyjnymi recepturami.

W ofercie cukierni znajdziemy propozycje wysokiej jakości de-
serów, tortów, w tym artystycznych tortów na każdą okazję, ciast 
i ciasteczek, aż po pachnącą od świtu słynną szarlotkę. W ofer-
cie jest też cieszący się coraz większym uznaniem wśród Klien-
tów domowy chleb wieloziarnisty oraz chleb z dynią i prażonym 
słonecznikiem. W sezonie letnim JoAsia rozpieszcza nas Lodami 
Karpackimi, których receptura oparta jest na unikatowej kompo-
zycji naturalnych składników. Dostępne są w wielu punktach w 
Krośnie oraz okolicy.

Właściciele od zawsze stawiają na pierwszym miejscu Klientów 
i ich zadowolenie. Mówią, że „najbardziej cieszy Klient, który 
wraca z uśmiechem na ustach”.

W zamian za zaufanie Konsumentów, od lat wyroby wykony-
wane są z najwyższą starannością i czułością.

W związku z tym, iż rok 2020 był pełen wyjątkowości – tak 
samo wyjątkowa jest oferta świąteczna Cukierni JoAsia, która po-
zwoli poczuć magię Świąt Bożego Narodzenia. Można się z nią 
zapoznać osobiście, telefonicznie lub na Facebooku.

Gotowe produkty, trafi ają do rąk Klientów, tak, aby zachowane 
były wszelki wymogi bezpieczeństwa. Osoby składające zamówie-
nia proszone są po odbiór wyrobów na konkretną godzinę, by w 
sklepie nie tworzyły się kolejki #bezpiecznezakupy. Ważne jest 
też, że cukiernia oferuje dowóz zamówienia na terenie Krosna. 

Od 11 lat pełni nadziei, właściciele Cukierni JoAsia pragną to-
warzyszyć Państwu swoimi wyrobami w ważnych uroczystościach 
i wydarzeniach rodzinnych i oczywiście Świętach!

Wszystkich chętnych, którzy potrzebują odrobinę słodkości, zapra-
szamy do sklepu fi rmowego w Krośnie przy ulicy Chopina 110.

U nas jest pysznie!
Od kilku lat prowadząca w rankingu Orły Cukiernictwa, nadążająca za trendami, 
wspierająca lokalnych dostawców – to właśnie renoma Cukierni JoAsia.

Cukiernia „JoAsia” Piotr Lech
ul. Fryderyka Chopina 110 

(Krościenko Niżne)
tel. 13 43 610 89; 606 259 537

e-mail: biuro@cukierniajoasia.pl
www.facebook.com/CukierniaJoAsia/

MATERIA£ PROMOCYJNY
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Urząd Miasta Krosna
ul. Lwowska 28a, 

38-400 Krosno
tel. 13 43 675 43

e-mail: 
um@um.krosno.pl

www.krosno.pl

Starostwo Powiatowe 
w Krośnie

ul. Bieszczadzka 1, 
38-400 Krosno

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

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

Urząd Gminy Chorkówka
Chorkówka 175, 

38-458 Chorkówka 
tel. 13 438 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 

WAŻNE DANE
TELEADRESOWE

SIENIAWA

Duża instalacja 
fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna 
została wybudowana 
w południowej części 

działki Zakładu Uzdatnia-
nia Wody „Wisłok”, na bli-
sko 12-arowej działce, która 
charakteryzuje się dobrymi 
warunkami nasłonecznie-
nia. Montowany tam system 
fotowoltaiczny składa się z 
448 sztuk modułów o łącz-
nej mocy 125 kW. Rzędy 
modułów ustawiono tak, by 
zapewnić maksymalizację 
uzysku energetycznego. 

– Przewiduje się, że w 
chwilach maksymalnej pro-
dukcji energii na instalacji 
fotowoltaicznej ZUW będzie 
w 100 procent samowystar-
czalny energetycznie. W po-
zostałych okresach instalacja 
będzie wspomagać bilans 
energetyczny, aby jak naj-
mniej prądu pobierać z sieci 
– informuje Grzegorz Wy-
goda, kierownik ds. produk-
cji wody w Krośnieńskim 
Holdingu Komunalnym.

Instalacja fotowoltaicz-
na ma uzupełniać energe-
tycznie istniejącą na ujęciu 
w Sieniawie małą elektro-
wnię wodną, która po mo-
dernizacji, przeprowadzo-
nej w 2015 r., produkuje 
rocznie około 240 tys. kWh i 
zapewnia blisko 20 procent 
całkowitego zapotrzebowa-

W ostatnim tygodniu listopada odbył się odbiór drogi 
powiatowej biegnącej z Jaślisk w kierunku granicy ze 

Słowacją. Remont przez dwa tygodnie wykonywał Rejon 
Budowy Dróg i Mostów w Krośnie. Jak podkreśla starosta 
krośnieński Jan Pelczar – nawierzchnia bitumiczna drogi 
była bardzo zniszczona i wymagała pilnego remontu. 

Koszt całej inwestycji wyniósł ponad 1 mln zł. Planowa-
ne dofi nansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w ramach usuwania klęsk żywiołowych 
wynosi 805 tys. zł. Do zdania dołożyła się również gmina 
Jaśliska w kwocie 20 tys. zł. Powiat krośnieński z własnego 
budżetu przekazał około 175 tys. zł.                                  /TC/

Wizyta wolontariu-
szy ORLEN OIL 
miała podwójny 

charakter. Z okazji Między-
narodowego Dnia Misia Plu-
szowego obchodzonego 25 
listopada młodzi pacjenci 
otrzymali maskotki, nazwa-
ne „Orlenki”, a z okazji mi-
kołajek obdarowani zostali 
słodyczami, malowankami, 

W kwietniu br. burmistrz Jedlicza Jolanta Urbanik 
złożyła wniosek do wojewody podkarpackiego o 
udzielenie dotacji na realizację zadania w ramach 

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Bur-
mistrz postulowała o subwencję dla czterech szkół z terenu 
gminy: w Piotrówce, Moderówce, Potoku i Jaszczwi. Pozy-
tywną rekomendację uzyskało dofi nansowanie dla Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w Jaszczwi. – Stan techniczny 
i funkcjonalność pomieszczeń w kompleksie kuchennym ZSP 
w Jaszczwi budziły wiele zastrzeżeń, dlatego konieczne było 
przeprowadzenie modernizacji. Kuchnia po remoncie zyskała 
nowy wygląd oraz wyposażenie. Pracownicy kuchni będą go-
tować już nie tylko dla dzieci z przedszkola, ale także dla chęt-
nych uczniów ze szkół w Jaszczwi i Moderówce – powiedziała 
burmistrz Jedlicza Jolanta Urbanik.

Wsparcie fi nansowe w ramach programu wyniosło pra-
wie 80 tys. zł. Pozostałą część kwoty, czyli blisko 48,5 tys. zł 
stanowiły środki z budżetu Gminy Jedlicze. – Przygotowa-
nie posiłków dla siedemdziesięciu przedszkolaków, w warun-
kach jakie panowały dotychczas w naszej placówce, nie było 
łatwym zadaniem, zwłaszcza iż od początku jej funkcjonowa-
nia w obecnym budynku nie przeprowadzano remontu kuch-
ni. Dzięki modernizacji nasze pociechy będą mogły cieszyć się 
ze spędzania „słodkich i smacznych” chwil w miejscu nauki 
– podkreśliła Marta Zaborowska, zastępca dyrektora ZSP w 
Jaszczwi.                                         /AJ/

Na terenie Zakładu 
Uzdatniania Wody 
„Wisłok” w Sieniawie 
powstaje farma fo-
towoltaiczna o mocy 
125 kW.

nia ZUW „Wisłok” na ener-
gię. Moc turbiny wodnej 
szacowana jest na 55 kW, 
a energia przez nią produ-
kowana wykorzystywana 
jest bezpośrednio przez 
znajdującą się w zaporze 
pompownię wody surowej. 
Ewentualny nadmiar ener-
gii zużywany jest natomiast 
do zasilania urządzeń tech-
nologicznych zakładu.

– Instalacja fotowolta-
iczna w Sieniawie to kolejny 
obiekt spółki, który będzie 
produkował energię elek-
tryczną na potrzeby własne 
zakładu. Naszym celem jest 
samowystarczalność energe-
tyczna spółki oraz maksymal-
na efektywność energetyczna 
poszczególnych obiektów, i 
dlatego już teraz planujemy 

budowę kolejnych instalacji 
fotowoltaicznych w naszych 
obiektach – zapowiada Ja-
nusz Fic, prezes zarządu 
Krośnieńskiego Holdingu 
Komunalnego. 

Zakończenie prac i uru-
chomienie powstającej na 
terenie Zakładu Uzdatnia-
nia Wody „Wisłok” w Sie-
niawie instalacji fotowol-
taicznej planowane jest na 
koniec grudnia br. Koszt in-
westycji to ponad 470 tys. zł 
(brutto), przy czym 30 pro-
cent wydatków pokryje do-
tacja pozyskana na ten cel 
przez Krośnieński Holding 
Komunalny z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej. 
Wykonawcą prac jest fi rma 
Efekt z Krosna.                /AJ/
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Instalacja fotowoltaiczna w Sieniawie na terenie Zakładu 
Uzdatniania Wody

JASZCZEW

Wyremontowano kuchnię
Prawie 128,5 tys. zł kosztował remont zaplecza 
kuchennego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Jaszczwi, gm. Jedlicze.

Wyremontowana kuchnia w Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Jaszczwi
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ORLEN OIL dla 
dzieci ze szpitala
Wolontariusze ORLEN OIL z Jedlicza – Dorota Gondela i Marcin Józefo-
wicz w ramach Wolontariatu Pracowniczego przekazali paczki dla dzieci 
z Oddziału Dziecięcego Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana 
Pawła II w Krośnie.

kredkami, smyczami, bido-
nami, długopisami i innymi 
gadżetami ufundowanymi 
przez Fundację Orlen i spół-
kę ORLEN OIL.

– Niestety z powodu pan-
demii koronawirusa wizyta 
w szpitalu wyglądała nieco 
inaczej niż zwykle. Przed wej-
ściem na oddział ułożyliśmy 
paczki dla dzieci, które prze-

kazaliśmy na ręce pielęgniar-
ki oddziałowej i ordynatora 
oddziału. Poza pacjentami z 
oddziału dziecięcego paczki 
trafi ły także do kilku dziecia-
ków z oddziału laryngologii 
dziecięcej – powiedział Mar-
cin Józefowicz z ORLEN 
OIL w Jedliczu.

/JC/
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Oddział Dziecięcy Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie 
odwiedzili z prezentami mikołajkowymi wolontariusze ORLEN OIL z Jedlicza

JAŚLISKA

Droga wyremontowana
Zakończył się remont drogi powiatowej Jaśliska 
– Czeremcha – Granica Państwa. Prace kosztowały 
ponad 1 mln zł.
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Oficjalne otwarcie drogi po remoncie

Od 2008 
roku

wydajemy 
ksi¹¿ki 

i gazety.
Zapraszamy 

do wspó³pracy!

Agencja 
wydawniczo-fotograficzna

Krosno, ul. Kościuszki 49
tel. 609 524 847, 

e–mail: graffia@graffia.pl

REKLAMA
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MK ProfBud oferuje usługi budowlane: Tynki 
maszynowe od 26 zł/m2 Sufi ty napinane 
od 79zł/m2 Tynki, masy i farby dekoracyjne 
Tapety natryskowe GOTELE i DIALCOLOR 
Systemy suchej zabudowy, sufi ty podwieszane 
(płyty G-K) Docieplenia poddaszy i domów 
Szpachlowanie Malowanie Remonty inne 
prace wykończeniowe Zapraszam do kontaktu 
607340524 www.mkprofbud.pl

OGŁOSZENIA DROBNE
USŁUGI

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

RÓŻNE

Kupie stare ordery, medale, odznaki, 
odznaczenia i inne tel. 518-507-460

MOTORYZACJA – KUPIĘ

Kupię dekielki pod śruby o średnicy zew 
15-19cm 4 szt rozstaw śrub: 4 x 114,3 mm. 
E-mail: krosnofi lip@interia.pl

Ogień w budynku 
dworu w Kobylanach 
został zauważony w 

sobotę, 21 listopada, około 
godz. 3 w nocy.

Dwór w ogniu
– Mężczyzna przejeż-

dżający samochodem w 
pobliżu dworu zobaczył 
ogień i zadzwonił na nu-
mer alarmowy 112 – po-
wiedział mł. bryg. Dariusz 
Gruszka z KMPSP w Kroś-
nie. Przybyłe na miejsce 
zdarzenia jednostki straży 
pożarnej zastały rozwinię-
ty pożar dachu i wnętrza 
niemal połowy murowa-
no-drewnianego budynku. 
W ponad pięciogodzinnej 
akcji gaśniczej uczestni-
czyło kilkudziesięciu stra-
żaków z jednostek OSP w 
Kobylanach, Leśniówce i 

KOBYLANY

Ktoś podpalił dwór?
Prokuratura Rejonowa w Krośnie wszczęła śledztwo po nocnym pożarze zabytko-
wego budynku dawnego Dworu Sulimirskich w Kobylanach.

Szczepańcowej oraz stra-
żacy z JRG PSP z Krosna.

Nie był użytkowany
Dwór Sulimirskich oto-

czony parkiem z 300-letnimi 
dębami w 2000 roku został 
wpisany do rejestru zabyt-
ków. Aktualnie znajduje się 
w rękach prywatnych osób, 
ale w ostatnim czasie nie był 
ani zamieszkany, ani użyt-

kowany. Wcześniej mieściła 
się w nim biblioteka i sklep, 
który został zamknięty oko-
ło rok temu.

Śledztwo
W ubiegłym tygodniu 

śledztwo w sprawie pożaru 
wszczęła Prokuratura Re-
jonowa w Krośnie. Dzień 
po pożarze na miejscu był 
biegły sądowy do spraw 

pożarnictwa, który wraz z 
technikiem kryminalistyki 
dokonał oględzin. – Z do-
tychczasowych ustaleń wyni-
ka, że instalacja energetyczna 
i gazowa w budynku dawne-
go dworu były odłączone. Wy-
kluczono możliwość samoza-
płonu, a na chwilę obecną za 
najbardziej prawdopodobną 
przyczynę powstania pożaru 
uznane zostało podpalenie 
– poinformowała Iwona 
Czerwonka-Rogoś, prokura-
tor rejonowy w Krośnie.

Zarówno instalacja ga-
zowa, jak i elektryczna zo-
stały odłączone na początku 
2020 r. Właściciel wstępnie 
oszacował straty na około 
250 tys. zł.

Nic niepokojącego
Z informacji uzyskanych 

od osób mieszkających w 
pobliżu wynika, że do oko-
ło godziny 23 w dniu 20 
listopada (piątek), nikt nie 
zauważył nic niepokojącego 
w pobliżu budynku dworu. 
Nic nie zauważyli również 
strażacy z miejscowej OSP, 
którzy do około godziny 22 
wykonywali w remizie prace 
remontowe.                       /AJ/
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Śledztwo ma odpowiedzieć na pytanie, czy pożar dworu 
w Kobylanach był wynikiem podpalenia

REKLAMA
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POWIAT 
KROŚNIEŃSKI

MILCZA/KROSNO

Zimowe 
utrzymanie dróg
Które drogi powiatowe są 
objęte zimowym utrzymaniem 
oraz kiedy odbywa się ich od-
śnieżanie i zwalczanie ślisko-
ści? Gdzie zgłaszać problemy?

WYROK PO ŚMIERTELNYM 
WYPADKU
Prokuratura Rejonowa w Kroś-

nie oskarżyła dwóch młodych 
mieszkańców gminy Ryma-

nów o zabójstwo 52-letniej Zofi i K.

Oskarżeni o zabójstwo
Zdaniem prokuratury, Dawid 

M. i Piotr B. działając w zamiarze 
ewentualnym, wspólnie i w poro-
zumieniu 5 grudnia 2018 r. pozba-
wili życia Zofi ę K. Po potrąceniu 
samochodem ciężko ranną kobietę 
wepchnęli do betonowego przepu-
stu, gdzie ją pozostawili. Tam do-
szło do wykrwawienia się i zgonu 
52-letniej kobiety. Swoim zacho-
waniem zmniejszyli jednocześnie 
możliwość udzielenia jej pomocy.

Dodatkowo 22-letni wówczas 
Dawid M. oskarżony został o nie-
zachowanie należytych środków 
ostrożności i spowodowanie wy-
padku drogowego, w którym ofi ara 
doznała ciężkiego uszczerbku na 
zdrowi oraz ucieczkę z miejsca zda-
rzenia. 23-letni Piotr B. dostał za-
rzut zacierania śladów z opla corsy, 
mogące świadczyć o udziale tego 
pojazdu w wypadku oraz usunięcie 
z telefonu wiadomości tekstowych 
między nim a Dawidem M. doty-
czących wypadku.

Skazani za inne przestępstwa
Wyrok zapadł 4 grudnia, blisko 

2 lata po tragicznym wypadku. Sąd 
Okręgowy w Krośnie uznał, że nie 
ma wystarczających dowodów, by 
Dawidowi M. i Piotrowi B. przypisać 
zbrodnię zabójstwa. Zostali skazani 
za inne przestępstwa. Sąd Okręgo-
wy w Krośnie uznał Dawida M. i 
Piotra B. winnego tego, że 5 grudnia 
2018 r. w Milczy na ul. Kolejowej 
działając wspólnie i w porozumieniu 
nie udzielili pomocy Zofi i K., która 
znajdowała się w położeniu grożą-
cym bezpośrednim niebezpieczeń-
stwem utraty życia albo ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu. – Po uprzed-
nim potrąceniu pieszej w wypadku 
drogowym przez samochód opel corsa 
kierowany przez Dawida M., którego 
pasażerem był Piotr B., nie udzielili jej 
pomocy, mogąc top zrobić bez naraże-
nia siebie na niebezpieczeństwo utraty 
życia, bądź ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu – powiedział sędzia Wie-
sław Ruszała ogłaszając wyrok.

Za to przestępstwo obydwaj 
mieszkańcy gminy Rymanów zostali 
skazani na karę po 2 lata pozbawie-
nia wolności.

Kierujący oplem Dawid M. zo-
stał też uznany za winnego tego, 
że nieumyślnie naruszył zasady 
bezpieczeństwa w ruchu lądowym. 
Będąc po użyciu alkoholu, kierując 
oplem corsą, podczas manewru 
wymijania się z pojazdem jadącym 
z naprzeciwka, nie zachował nale-
żytej ostrożności, nie obserwował 
prawidłowo drogi przed pojaz-
dem. Skutkowało to zjechaniem 
auta poza prawą krawędź jezdni 
i uderzeniem w poruszająca się 
nieprawidłową stroną drogi Zofi ę 
K. W wyniku uderzenia kobieta 
doznała licznych obrażeń ciała, 
które doprowadziły do jej śmierci 
od około 15 do 45 minut po potrą-
ceniu. Dawid M. zbiegł również z 
miejsca zdarzenia. Za to przestęp-
stwo został skazany na 5 lat pozba-
wienia wolności. Dawid M. łącznie 
skazany został na 5 lat i 6 miesięcy 
pozbawienia wolności. Otrzymał 
też pięcioletni zakaz prowadzenia 
wszelkich pojazdów mechanicz-
nych w ruchu lądowym.

Z kolei Piotr B. udzielił pomo-

cy Dawidowi M. do uniknięcia od-
powiedzialności karnej. Zdaniem 
sądu, mając świadomość popełnio-
nego przestępstwa, zacierał ślady 
wycierając karoserię samochodu, 
który brał udział w wypadku dro-
gowym. Usuwał z karoserii opla, 
używając swojej odzieży i płynu 
do spryskiwaczy szyb, śladów mo-
gących świadczyć o udziale auta w 
tym przestępstwie. Ponadto usunął 
wiadomości tekstowe dotyczące 
tego zdarzenia przesyłane między 
nim a Dawidem M. Za to sąd skazał 
go na 1 rok pozbawienia wolności. 
Piotr B. łącznie otrzymał karę 2 lat 
i 3 miesięcy pozbawienia wolności. 
Przez blisko godzinę Sąd Okręgo-
wy w Krośnie uzasadniał, dlacze-
go został wydany taki, a nie inny 
wyrok po śmiertelnym wypadku 
5 grudnia 2018 r. 

Spotkanie na parkingu
5 grudnia 2018 r. Dawid M. i 

Piotr B. spotkali się we Wróbliku 
Królewskim. Obydwaj mieli przy 
sobie po dwa piwa, które postano-
wili wypić na parkingu. W między-
czasie skontaktowali się z kolegą, 
po którego podjechali i zabrali go 
spod domu. Wrócili na parking, 
gdzie obydwaj oskarżeni znowu 
wypili po jednym piwie. Po chwili 
odwieźli kolegę, a sami, jak wynika 
z wyjaśnień Piotra B., wrócili jesz-
cze chwilkę na parking. W tym cza-
sie po Piotra B. zadzwoniła mama 
z pretensjami, że nie ma go jeszcze 
w domu. Chciał wrócić na piechotę, 
bo mama nie mogła przyjechać po 
niego. Podwiezienie do domu za-
proponował mu Dawid M.

Oślepiony potrącił pieszą
Z monitoringu na sklepie na 

skrzyżowaniu w Milczy wynika, że 
byli tam o godz. 22.24. Niecałą mi-
nutę wcześniej przejeżdżał tamtędy 
bus. Chwilę później na przystanku 
wysiadła z niego wracająca z pracy 
Zofi a K., która poszła prawą stroną 
w kierunku domu. W tym czasie z 
naprzeciwka nadjechał samochód, 
który oślepił oskarżonego.

– Dawid M. nie obserwując nale-
życie drogi, widząc, że z naprzeciwka 
jedzie pojazd, który używa mocnych 
świateł, zjechał na pobocze i wtedy 
doszło do potrącenia Zofi i K. Zosta-
ła ona uderzona prawym przodem 
samochodu, następnie odrzucona 
do rowu wbiła się w przepust. Oskar-
żeni zorientowali się, że musieli 
uderzyć w człowieka. Piotr B. nawet 
powiedział, że widzi włosy na szybie 
z prawej strony. Jednak kierowca 
nie zatrzymał samochodu, a jedynie 
zwolnił i pojechał dalej w kierunku 
kościoła – mówił w uzasadnieniu 
wyroku sędzia Janusz Szarek.

Zacierane ślady
Nie dawało mu to jednak spo-

koju. Przed przejazdem kolejowym 

nawrócił na parkingu przed koś-
ciołem i wrócił drogą, gdzie miało 
dojść do potrącenia. Jednak patrząc 
w światłach zarówno kierowca, jak 
i Piotr B. nie zobaczyli potraconej 
kobiety. Postanowili pojechać na 
żwirowisko w Milczy. Na drodze 
prowadzącej na to żwirowisko za-
częli oglądać samochód. Okazało 
się, że z prawej strony, na przedniej 
części były ślady krwi oraz włosy. 
Samochód miał też uszkodzenia 
świadczące o potrąceniu, brako-
wało też urwanego lusterka. Da-
wid M. wziął z bagażnika płyn do 
spryskiwaczy i zaczął nim polewać 
krew. Piotr B. ściągnął getry, które 
miał pod spodniami i wycierał nimi 
krew z samochodu.

– Wtedy mieli pewność tego, że 
potrącili człowieka. Nie podjęli żad-
nych czynności, by ratować potrąco-
ną osobę, czy zawiadomić odpowied-
nie służby. Nie zadali sobie trudu by 
sprawdzić, co się faktycznie stało, nie 
szukali potrąconej kobiety – argu-
mentował sędzia Janusz Szarek.

Byli drugi raz na miejscu
Dawid M. odwiózł Piotra B. do 

domu i sam pojechał też w kierun-
ku swojego domu. Z zeznań dwóch 
świadków wynika, że mógł wracać 
drogą, gdzie doszło do potrącenia, 
ale nie zatrzymał się. Zdaniem 
sądu, również Piotr B. pojechał ro-
werem, sprawdzić na miejsce, co 
się stało, ale albo nic nie zauważył, 
albo nie patrzył w to miejsce, gdzie 
się znajdowała pokrzywdzona. Wy-
nika to z korespondencji SMS-owej 
między oskarżonymi.

Nie mieli kontaktu z Zofi ą K.
Prokurator zarzut zabójstwa 

obydwu oskarżonym postawił na 
podstawie opinii biegłego z zakre-
su rekonstrukcji wypadków drogo-
wych i biegłego lekarza sądowego, 
który wykonywał sekcję zwłok. 
Pierwszy z biegłych stwierdził, że 
znalezienie się kobiety w tym prze-
puście bezpośrednio po uderzeniu 
przez samochód jest „znikomo 
mało prawdopodobne, ale jednak 
prawdopodobne”. Nie można więc 
wykluczyć, że tak było.

– Sąd przeprowadził w tej spra-
wie wiele opinii. Zarówno opinia fi -
zykochemiczna, opinia z badań DNA 
w ogóle nie dały podstawy do przyję-
cia, że oskarżeni mieli kontakt z Zo-
fi ą K. Nie było żadnych śladów, które 
wskazywałyby, że Dawid M. i Piotr 
B. po zdarzeniu przeciągali kobietę. 
Gdyby było inaczej, jakieś elementy 
musiałyby pozostać. Również gdyby 
kobieta była przeciągana do prze-
pustu, to pozostałyby na dnie rowu 
ślady krwi. Z opinii biegłego lekarza 
wynika, ze doszło do krwawienia z 
prawego ucha i jeśliby leżała w ro-
wie to po kilku minutach musiałoby 
dojść do wypływu tej krwi i posta-
wienia śladów. Zarówno oględziny, 

jak i materiały fotografi czne oraz 
zeznania świadków w żaden sposób 
nie wskazują na żadne takie śla-
dy – mówił sędzia Janusz Szarek. 
W pobliżu pozostało też na miejscu 
lusterko, które sprawcy na pewno 
widzieliby i zabrali, gdyby byli na 
miejscu i próbowali ukryć kobietę.

Torebka kobiety
Sąd zabezpieczył też w spra-

wie torebkę kobiety, która była 
już wcześniej zabezpieczona, ale 
w trakcie postępowania przygoto-
wawczego została zwrócona rodzi-
nie Zofi i K.

– Było to błędem, gdyż mogły się 
tam jeszcze znajdować ewentualnie 
ślady nadające się do identyfi kacji. 
Powtórne zbadanie przez biegłych 
wykazało, że nie ma śladów, które 
udałoby się zidentyfi kować po tak 
długim czasie. Leżała ona blisko po-
krzywdzonej. Jednak zdaniem sądu 
nie jest tak, jak to twierdzili niektó-
rzy świadkowie, że leżała w sposób 
nienaturalny, tak jakby ją miał ktoś 
tam postawić – dodał sędzia.

Znikome szanse
Wszystko wskazuje, że to co 

według biegłych jest znikomo mało 
prawdopodobne, mogło się fak-
tycznie zdarzyć. Ponadto zdaniem 
biegłego lekarza, kobieta miała 
znikome szanse na przeżycie. Na-
wet gdyby na miejscu zdarzenia 
bardzo szybko jakimś szczęśliwym 
zbiegiem okoliczności znalazł się 
lekarz, to bez odpowiednich leków 
i urządzeń, akcja reanimacyjna nie 
miałaby szans na powodzenie.

Bez ustaleń
Biegły z zakresu informatyki 

śledczej nie był stanie ustalić, w 
jaki sposób przed i po zdarzeniu 
poruszali się oskarżeni. Także dane 
ze stacji BTS, które sąd zabezpie-
czył dzień przed zakończeniem 
rocznego okresu przechowywania 
danych, nie dały odpowiedzi na 
to pytanie. Wszystko działo się na 
zbyt małym terenie.

Będą apelacje
Wyrok nie jest prawomocny. 

Strony mogą go zaskarżyć do Sądu 
Apelacyjnego w Rzeszowie. Złoże-
nie apelacji po analizie pisemnego 
uzasadnienia wyroku zapowiedzia-
ła już prokuratura. Poinformowała 
o tym prokurator rejonowy w Kroś-
nie Iwona Czerwonka-Rogoś. Także 
obrońca oskarżonego Dawida M., 
adwokat Hubert Sochacki zapowie-
dział apelację, podobnie jak adwokat 
Grzegorz Szklarski, reprezentujący 
jednego z synów zmarłej kobiety. 
Z kolei adwokat Konrad Moskal, bro-
niący Piotra B., stwierdził, że osta-
teczna decyzja zostanie podjęta po 
analizie pisemnego uzasadnienia.

Andrzej Józefczyk

Drogi powiatowe na terenie 
gmin: Chorkówka, Dukla, 

Miejsce Piastowe, Jaśliska, Woja-
szówka, Jedlicze Iwonicz-Zdrój (z 
wyłączeniem drogi nr 2002R Iwo-
nicz-Iwonicz-Zdrój i drogi nr 1976R 
na odcinku od skrzyżowania z dro-
gą powiatową nr 2002R do Zespołu 
Szkół w Iwoniczu), w okresie zimo-
wym 2020/2021 utrzymywane są 
przez Powiatowy Zarząd Dróg w 
Krośnie.

Drogi powiatowe w gminach: 
Krościenko Wyżne, Korczyna, Ryma-
nów i Iwonicz-Zdrój (drogi: 2002R 
Iwonicz-Iwonicz-Zdrój i 1976R na 
odcinku od skrzyżowania z drogą 
nr 2002R do Zespołu Szkół w Iwo-
niczu) utrzymywane są na mocy 
porozumień zawartych z powiatem 
krośnieńskim przez te gminy.

Planem zimowego utrzymania 
objęte zostały drogi o nawierzchni 
bitumicznej. W warunkach nor-
malnych zarówno odśnieżanie, jak 
i zwalczanie śliskości dróg odbywa 
się systemem patrolowo-interwen-
cyjnym w godzinach 3.00-7.00 
i 13.00-17.00 – razem 8 godzin. 
W godzinach 17.00-22.00 utrzy-
manie zimowe odbywa się tylko w 
systemie interwencyjnym. W porze 
nocnej od godz. 22.00 do godz. 
3.00 usługi w zakresie odśnieżania, 
jak i likwidacji śliskości zimowej, 
bez względu na warunki atmosfe-
ryczne, prowadzone będą tylko i 
wyłącznie w sytuacjach awaryjnych 
na interwencję służb ratowniczych: 
policji, straży pożarnej i pogotowia 
ratunkowego.

Na czas trwania intensywne-
go opadu śniegu, zawiei i zamieci 
śnieżnych oraz innych krańcowych 
warunków atmosferycznych, gdy 
praca sprzętu nie będzie możliwa ze 
względów bezpieczeństwa lub nie 
będzie możliwe uzyskanie należy-
tego efektu pracy, utrzymanie ZUD 
zostanie wstrzymane i wznowione 
po ustaniu zjawiska powodującego 
wstrzymanie.                                 /AJ/

WAŻNE TELEFONY
Dyżurny Zimowego Utrzy-
mania Dróg z Obwodu Dro-
gowo-Mostowego w Dukli: 
tel. 13 43 300 20 – całą dobę
Korczyna: tel. 13 43 540 80, 
wew. 107 (pon.-pt. w godz. 
7.00-15.00)
Krościenko Wyżne: tel. 13 
43 151 90 (pon. w godz. 8.00-
16.00, wt.-pt. w godz. 7.00-
15.00; poza ww. godz. pracy 
urzędu, tel. 603 859 687 do 
31.12.2020 r.)
Iwonicz-Zdrój: tel. 512482 
791 (całą dobę)
Rymanów: tel. 13 43 550 06 
(pon.-pt. w godz. 7.00-15.00)

Sąd Okręgowy w Krośnie uznał, że Dawid M. i Piotr 
B. nie dopuścili się zbrodni zabójstwa. Zostali jed-
nak skazani za inne przestępstwa. 

Sąd Okręgowy w Krośnie uznał, że obydwu oskarżonym nie można przypisać zbrodni zabójstwa
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HUMOR

BARAN (21 III - 20 IV)
Skup się na najbliższych tygodniach, 

czyli na przygotowaniu do świąt. 
W tym roku będą inne niż wszystkie 
wcześniejsze. Jest okazja do zadu-
mania, przypomnienia sobie co jest 
najważniejsze. W końcu dojdziesz do 
wniosku, że „być” jest ważniejsze niż 
„mieć”. 

BYK (21 IV - 20 V)
Upominki są potrzebne, jak najbar-

dziej. Zwłaszcza w tym specjalnym 
czasie. Ale ty czasem przeginasz. Na-
prawdę tak wiele ci trzeba do szczęś-
cia? A przede wszystkim czy tak właś-
nie postrzegasz szczęście? Biedaku. 
Opamiętaj się i odwróć uwagę od 
własnej osoby.

BLIŹNIĘTA (21 V - 21 VI)
Każdy popełnia błędy. Gdyby tak 

popatrzeć za siebie, całkiem spory do-
robek by się uzbierał. Trzeba jednak 
umieć popatrzeć na siebie z dystan-
sem. A jeśli tego nie umiesz, zdaj się na 
przyjaciela. Tylko prawdziwego – tylko 
taki powie i to, co powinieneś usłyszeć, 
a nie to co chcesz.

RAK (22 VI - 22 VII)
Zamiast rozmyślać o tym, by być 

kimś innym, zacznij być dumny z tego, 
kim jesteś. A jeśli masz z tym problem, 
pomyśl sobie, że właśnie w tej chwili 
ktoś inny żałuje, że nie może być tobą. 
Przyjmuj życie takim jakie jest, bo 
unieszczęśliwisz nie tylko siebie, ale i 
bliskich.

LEW (23 VII - 22 VIII)
Nic dziwnego, że czasem chciałbyś 

uciec ze swojego życia tam, gdzie jest 
lekko, łatwo i przyjemnie. Ale nie wy-
trzymałbyś tam zbyt długo. Zdałby się 
jakiś urlop i wyjazd. Jakkolwiek z tym 
pierwszym problemu nie będzie, to z 
tym drugim – owszem. Chyba że masz 
władny domek na wsi. 

PANNA (23 VIII - 23 IX)
Chandra cię dopada, gubisz się, 

nie ogarniasz... Wszyscy widzą twoje 
przygnębienie, a ty udajesz, że jest ok. 
Pamiętaj, że najgorszy rodzaj smutku 
to kiedy płaczesz pod prysznicem lub 
nocą w poduszkę, w samotności, bo ni-
komu nie chcesz pokazać, co napraw-
dę czujesz.

WAGA (23 IX - 23 X)
Ktoś mądry powiedział „Nigdy nie 

podejmuj decyzji w gniewie, bo duma 
i głupota na jednym rosną drzewie”. 
To prawda, że trudno przełknąć gorz-
ką pigułkę i się nie skrzywić. Czasem 
jednak warto pocierpieć dla bliskich i 
własnego spokoju. 

SKORPION (24 X - 22 XI)
Przyszłość zaczyna się teraz... Od-

kładanie wszystkiego nie jest dobrą 
drogą do realizacji planów, do osiąga-
nia zamierzonych celów. Są tylko dwa 
dni w roku, kiedy nie można nic zrobić 
– to wczoraj i jutro. A czas na działanie 
jest właśnie dziś.

STRZELEC (23 XI - 21 XII)
Uważaj na osoby, jakimi się ota-

czasz. Czasem długoletnia znajomość 
nie oznacza szczerości i oddania. Naj-
większy błąd jaki można popełnić, 
to pozwolić takim osobom zostać w 
naszym życiu o wiele dłużej niż na to 
zasługują. Doceń rady najbliższych, 
pomogą ci odróżnić ziarno od plew.

KOZIOROŻEC (22 XII - 20 I)
Nie przejmuj się, jeśli usłyszysz o so-

bie nieprawdziwe plotki – wymyślają 
je ludzie, których zżera zazdrość. Nie 
przywiązuj do tego uwagi. Skup się na 
ważniejszych sprawach, a tymi będą 
teraz te związane z pracą. Uwiń się 
przed zaległościami, to zdążysz jeszcze 
skorzystać z urlopu przed świętami..

WODNIK (21 I - 19 II)
Zanim kogoś ocenisz, popatrz na 

siebie i zastanów się, czy sam jesteś 
idealny. Ale wiedz, że ideałów po 
prostu nie ma! Musisz być bardziej 
tolerancyjny i skłonny do kompromi-
su. Szczególnie jeśli chodzi o twoje 
najbliższe otoczenie, zarówno prywat-
nie, jak zawodowo.

RYBY (20 II - 20 III)
Nigdy nie wmawiaj sobie, że nie 

dasz rady, bo wiara to połowa sukcesu. 
I podejmuj wyzwania. Nawet jak się nie 
uda, to na tym skorzystasz, zdobywając 
nowe doświadczenia. Dzięki temu ko-
lejny raz będzie łatwiej. I pamiętaj, że 
nie jesteś w tym wszystkim sam.

HOROSKOP

Babcia u lekarza: – Na dobre 
trawienie piję piwo, na apetyt 
białe wino, przy małym ciśnieniu 
czerwone wino, przy wysokim 
– koniak, a na przeziębienie śliwo-
wicę... – A kiedy pije pani wodę? 
– Nooo, tak strasznej choroby to ja 
jeszcze nie miałam!

– – – – – 
– Jak ci poszło w szkole? – pyta 

Jasia mama. – Dobrze. Dostałem 
dziś piątkę. – Naprawdę? – Tak, 
2 z matematyki, 2 z historii i 1 z 
polskiego.

– – – – – 
Emeryt odebrał emeryturę i 

uszczęśliwiony wraca do domu. – 
Coś taki zadowolony – pyta sąsiad. 

– Odebrałem emeryturę i idę za-
szaleć. – Tak? A co zrobisz? – Włą-
czę sobie światło na pół godziny.

– – – – – 
U dentysty: – Musiałem usunąć 

panu tego zęba. Proszę nie jeść dwie 
godziny. – Bez obawy. Z pana cena-
mi to ja będę pościł przez miesiąc.

– – – – – 
Tadek zaczepia sąsiada z pię-

tra wyżej: – Aleś pan poszalał z 
żoną w nocy. O mało mi żyrandol 
nie odpadł. – Panie sąsiedzie, tak 
się właśnie rodzą plotki. Mnie na-
wet wczoraj w nocy w domu nie 
było...

– – – – – 
Sąsiadka do sąsiadki: – Halina, 

pożyczysz mi wałek? – Nie mogę, 
też czekam na męża.

– – – – – 

W barze spotkało się dwóch 
znajomych. – Co u ciebie, kiedy 
się żenisz? – Nie żenię się, dwa 
miesiące temu Gosia zerwała zarę-
czyny. – Dlaczego? – Powiedziała, 
że jestem biedny. – Nie powiedzia-
łeś, że masz bogatego wujka? – No 
właśnie powiedziałem, teraz jest 
moją ciotką.

– – – – – 
– Na wszystkie moje pytania 

świadek ma odpowiadać dokład-
nie i wyczerpująco – mówi sędzia 
podczas rozprawy. – Czy zna pani 
tego oto oskarżonego? – Dokład-
nie i wyczerpująco!

– – – – – 
Koledzy rozmawiają na ry-

bach: – …no i wtedy powiedział, 
że będę zarabiał dwa tysiące na 
rękę. – Co ty na to? – Odpowie-

działem mu: dobrze, ale ja mam 
dwie ręce…

– – – – – 
Urzędnik dzwoni do miesz-

kania, otwiera mu kobieta: – Pan 
tu nowy? Co, pewnie już panu 
o mnie nagadali, jaka ze mnie 
hetera! – No, cóż – odpowiada 
zmieszany. – Coś mówili, że mąż 
to miły człowiek… – Właśnie! 
A wie pan, dlaczego? Bo ja całe ży-
cie modliłam się o dobrego męża, 
a on o dobrą żonę – nigdy!

– – – – – 
Wnuczek chwali się babci: 

– Wiesz, wiosną sprowadzę so-
bie motor z Anglii. Mam już upa-
trzony, prawdziwe cudo! – Ale 
uważaj, kochany, uważaj, bo oni 
tam mają kierownicę z drugiej 
strony!

Dotacja w kwocie 250 tys. zł 
z Unii Europejskiej pozwo-
li oddać do użytku parter 

budynku Wielofunkcyjnego Cen-
trum Kultury Wiejskiej w Łękach 
Dukielskich, w którym będzie się 
mieścić sala spotkań dla KGW i 
mieszkańców z ciekawymi ludź-
mi z gminy i regionu. Powstanie 
też zaplecze kuchenno-gospodar-
cze i sanitarne.

Koło Gospodyń Wiejskich w 
chwili posiada pomieszczenie o 
powierzchni 9 metrów kwadrato-
wych. Nie jest to na pewno dużo, 
a członkiń koła jest 43.

Sala dla KGW umożliwi organi-

W okresie przed-
świątecznym 
w Etnocen-

trum Ziemi Krośnień-
skiej przy ul. Kolejowej 
29a nagrywane są i pre-
zentowane na Faceboo-
ku przepisy kulinarne 
na tradycyjne potrawy 
świąteczne. – Staramy 
się też pokazać wysta-
wę „Motywy ludowe 
w plakacie polskim”, 
która niefortunnie, tuż 
po wernisażu, została 
„uwięziona” w zamknię-
tej dla gości galerii. Chcąc ją zaprezentować od możliwie wielu stron, co 
tydzień w czwartki wrzucamy fi lmiki o różnych artystach i ich plakatach, 
które można na wystawie obejrzeć – opowiada Aleksandra Karmelita z 
Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej. 

W sezonie przedświątecznym działa też w Etnocentrum sklepik z 
rękodziełem. Można do niego przyjść w godzinach od 7.00 do 15.00 
od poniedziałku do piątku, albo umówić się telefonicznie bądź przez 
Messengera na zakupy w późniejszych godzinach.

W sklepiku przy Etnocentrum można znaleźć wyłącznie rękodzie-
ło. – Jest biżuteria koralikowa inspirowana tradycyjnymi ozdobami z na-
szych stron. Są lalki motanki, zarówno takie już „umotane”, jak i „w ze-
stawach do samodzielnego montażu”. Dawniej wierzono, że każda taka 
motanka posiadała szczególną moc – na przykład chronienia domostwa 
albo ludzi w podróży – dodaje Aleksandra Karmelita.

W sklepiku znajdują się też wyroby nawiązujące do lniarskich tra-
dycji Krosna, jak poszewki na poduchy z ręcznie wykonanym na szy-
dełku motywem zdobniczym.                                                                     /AJ/

W sierpniu br. został złożony wniosek do konkursu grantowe-
go Podkarpackie FIO Lokalnie na kwotę 5 tys. zł. Łączna 
wartość projektu to ponad 9,5 tys. zł. Spośród 106 złożo-

nych wniosków, 31 otrzymało dofi nansowanie w tym stowarzyszenie 
z Kobylan, jako jedyne w powiecie krośnieńskim.

W ramach zadania zakupiono 4 komplety składanych ławek i sto-
łów, robot kuchenny oraz 14 kompletów strojów (spódnice i bluzki). 
Projekt został zrealizowany w listopadzie br. i zakończył się degustacją 
potraw kuchni regionalnej.

– Podkarpackie FIO Lokalnie jest programem wsparcia dla młodych 
organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomoco-
wych, działających na terenie województwa podkarpackiego. Operato-
rem programu jest Fundacja Generator Inspiracji. Celem programu jest 
zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne, szczególnie w 
małych społecznościach lokalnych, ale też małych wspólnot w dużych mia-
stach, które mają ograniczony dostęp do zasobów materialnych, wiedzy 
czy innowacji – powiedziała Małgorzata Foremny, dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce.                    /JC/

ŁĘKI DUKIELSKIE

Słoneczna kuchnia
Stowarzyszenie Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich otrzy-
mało dotację unijną z PROW 2014-2020 LGD „Kraina Nafty”.

zowanie warsztatów kursów szycia 
i kroju, malarstwa haftu, rysunku, 
rzeźby czy pokazy nowych trendów 
w kosmetyce, fryzjerstwie etc. Ma-
jąc salę będzie można organizować 
wieczorki poetyckie, spotkania 
pokoleń pod nazwą „ocalić od za-
pomnienia”. Cykliczne spotkania 
połączone ze zbiórką fotografi i, 
dokumentów, starych przedmio-
tów czy organizowanie klubów za-
interesowań – mówi Małgorzata 
Tomkiewicz, prezes Kółka Rolni-
czego w Łękach Dukielskich.

Jest to bardzo ambitny i in-
nowacyjny projekt realizowany 
przez stowarzyszenie. W ramach 

projektu „Słoneczna kuchnia 
– ekologiczne, efektywne i ener-
getyczne WCKW w Łękach Du-
kielskich” została wydana opinia 
o innowacyjności. Opinię sporzą-
dził prof. dr hab. inż. Ireneusz So-
liński z Akademii Górniczo-Hut-
niczej w Krakowie i dotyczy ona 
zastosowania energii słonecznej 
do zasilania kuchni i banera in-

formacyjnego w Wielofunkcyjne-
go Centrum Kultury Wiejskiej w 
Łękach Dukielskich.

Cały obiekt będzie pełnił rolę 
edukacyjną, szkoleniową i infor-
macyjną, a to wszystko za sprawą 
energii słonecznej pozyskiwanej 
przez wykonaną instalację PV.

/JC/
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W Łękach Dukielskich powstaje Wielofunkcyjne Centrum Kultury Wiejskiej

KROSNO

W Etnocentrum 
już świątecznie
Sezon świąteczny w „kulturze” zawsze wiązał się z natężo-
nym czasem pracy dla pracowników, a dla odbiorców – z 
udziałem w warsztatach, spotkaniach, wspólnych inicjaty-
wach. Ten sezon jest inny, ale Etnocentrum Ziemi Krośnień-
skiej stara się „nie zamykać drzwi”.
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Etnocentrum zaprasza do sklepiku z ręko-
dziełem

KOBYLANY

Zdrowo, smacznie, 
na ludowo
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Kobylany Razem” z 
Kobylan, gm. Chorkówka, zrealizowało projekt Podtrzymu-
jemy lokalne tradycje – „Zdrowo, smacznie, na ludowo”.
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Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Kobylany Razem” z Kobylan 
otrzymało dofinansowanie na realizację projektu. Na zdjęciu Andżelika 
Wierdak, przewodnicząca KGW w Kobylanach
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Piłkarska jesień

Klasa „Okręgowa” seniorów
1. Arłamów Ustrzyki Dolne  19    53    71-14
2. Cosmos Nowotaniec   19    44    72-17
3. Start Rymanów   19    39    54-19
4. Tempo Nienaszów   19    38    42-24
5. Zamczysko Odrzykoń   19    37    40-24
6. Przełom Besko    19    32    47-29
7. Przełęcz Dukla    19    32    35-24
8. Kotwica Korczyna   19    30    42-35
9. OKS Markiewicza Krosno  19    28    41-34
10. Wisłok Sieniawa   19    27    32-26
11. Ostoja Kołaczyce   19    23    26-33
12. ULKS Grabówka   19    21    33-61
13. Orzeł Faliszówka   19    19    24-34
14. Szarotka Uherce   19    19    28-44
15. Nafta-Splast Jedlicze   19    19    22-44
16. Beskid Posada Górna   19    19    35-56
17. LKS Skołyszyn   19    16    25-50
18. LKS Czeluśnica   19    12    20-53
19. Iskra Przysietnica   19    11    16-50
20. Brzozovia Brzozów   19    10    24-58

Klasa „A” gr. 2
1. Cisy Jabłonica Polska   16    43    71-18
2. Wisłok Krościenko Wyżne  16    40    55-20
3. Karpaty Klimkówka   16    35    47-27
4. Iwonka Iwonicz   16    34    61-15
5. Iskra Iskrzynia    16    34    42-24
6. LKS Haczów    16    25    31-20
7. Płomień Zmiennica   16    21    32-42
8. Górnik Grabownica   16    21    31-41

Tabele końcowe rozgrywek piłkarskich seniorów po rundzie jesiennej
9. LKS Górki    16    19    31-38
10. Błękitni Jasienica Rosielna  16    18    32-47
11. Burza Rogi    16    17    27-49
12. LKS Wesoła    16    16    26-37
13. Guzikówka Krosno   16    14    30-48
14. LKS Lubatowa   16    14    18-43
15. Huragan Jasionka   16    12    29-39
16. LKS Golcowa    16    12    22-49
17. LKS Lubatówka   16    11    20-48

Klasa „A” gr. 3
1. Zamczysko Mrukowa   14    42    52-11
2. Zorza Łęki Dukielskie   14    30    47-27
3. Orzeł Bieździedza   14    29    35-20
4. Orzeł Lubla    14    26    34-21
5. Sobniów Jasło    14    26    33-20
6. Huragan Zarzecze   14    24    27-24
7. Nafta Chorkówka   14    24    32-21
8. Gaudium Łężyny   14    23    28-27
9. Czardasz Osiek Jasielski  14    19    24-32
10. Polonia Kopytowa   14    19    29-30
11. Tęcza Zręcin    14    13    22-36
12. Victoria Kobylany   14    12    25-36
13. Sparta Osobnica   14    11    19-41
14. Standart Święcany   14      6    23-51
15. Wisłoka Niegłowice   14      1    13-46

Klasa „B” gr. 2
1. LKS Pisarowce      9    25    34-7
2. Iskra Wróblik      9    22    38-7
3. LKS Głębokie      9    22    32-13

4. Orkan Markowce     9    16    19-22
5. Orion Pielnia      9    11    29-20
6. Pogórze Srogów Górny     9    11    15-16
7. LKS Odrzechowa     9    10    10-20
8. Orzeł Milcza      9      9    19-28
9. ULKS Czerteż      9      3    6-40
10. Florian Rymanów Zdrój    9      1    6-35

Klasa „B” gr. 4
1. Jasiołka Jaśliska     8    22    43-8
2. Orzeł Pustyny      8    18    35-25
3. LKS Głowienka     8    18    34-14
4. Dwór Kombornia     8    16    30-14
5. KS Szczepańcowa     8    13    13-20
6. Rotar Węglówka     8      6    18-45
7. Piastovia Miejsce Piastowe    8      5      8-14
8. Victoria Dobieszyn     8      4    19-45
9. Nafciarz Bóbrka     8      2    15-30

Klasa „B” gr. 5
1. Jasiołka Świerzowa Polska    9    25    23-5
2. WKS Wojaszówka     9    21    31-14
3. Iwełka Iwla      9    17    27-15
4. Nurt Potok      9    17    20-11
5. Wisłoka Błażkowa     9    14    19-16
6. Zorza 03 Łubienko     9    13    22-24
7. LKS Moderówka     9      9    11-23
8. Błękitni Żeglce      9      7    14-25
9. Nafta-Splast II Jedlicze     9      6    19-32
10. LKS Łęki Strzyżowskie    9      1    14-35

opr. TC

Kilka dni temu ro-
zegrano ostatnie 
mecze w rundzie 
jesiennej sezonu 

2020/2021, która była run-
dą bardzo długą i bardzo 
intensywną. – Była to run-
da, która wymagała pełnego 
zaangażowania zawodni-
ków, trenerów, działaczy 
oraz sędziów, za co chcemy 
serdecznie im podziękować. 
W tym niełatwym dla każ-
dego czasie na duże słowa 
uznania zasługuje zrozumie-
nie wszystkich stron i pomoc, 
jaką sobie kluby i działacze 
okazywali. Mamy nadzieję, 
że w runda wiosenne zostanie 
rozegrana bez żadnych kom-
plikacji zarówno ze względu 
na pandemię czy warunki 
pogodowe – mówi Kamil Haj-
duk, przewodniczący Wy-
działu Gier, członek Zarządu 
Podkarpackiego ZPN.

– Podziękować chcieliby-
śmy również samorządom 
za okazaną pomoc klubom i 
zrozumie sytuacji w jakiej się 
znalazły, ponieważ bez tej po-
mocy kluby nie przetrwałyby 
tego ciężkiego okresu – do-
daje Wojciech Sokołowski, 

prezes Okręgowego Związ-
ku Piłki Nożnej w Krośnie.

Działacze podkreślają, 
że każdy klub miał wzloty i 
upadki, ale pamiętać nale-
ży, że „co Cię nie zabije, to 
Cię wzmocni” i takim prze-
słaniem piłkarskie Podkar-
pacie kończy na sportowo 
rok 2020 i czeka z niecierp-
liwością na rozpoczęcie 
rundy wiosennej sezonu 
2020/2021.

Przypominamy, że 
zgodnie z przyjętym regula-
minem awansów i spadków, 
z klasy „0” do IV ligi podkar-
packiej awansuje drużyna, 
która po zakończeniu roz-
grywek zajmie 1. miejsce w 
tabeli. Do klasy „A” spadną 
4 drużyny, które po zakoń-
czeniu rozgrywek zajmą 4 
ostatnie miejsca w tabeli: 
17, 18, 19, 20. Liczba dru-
żyn spadających może być 
zwiększona o liczbę drużyn 
spadających z wyższej ligi. 
W sezonie 2021/2022 klasa 
„O” przejściowo liczyć bę-
dzie 18 drużyn.

Z klasy „A” do klasy „O” 
bezpośrednio awansuje z 
każdej grupy drużyna, która 

po zakończeniu rozgrywek 
zajmie w swojej grupie 1. 
miejsce – razem 3 drużyny.

Z klasy „A” do klasy 
„B” trzech grup klasy „A” 
spadnie 12 drużyn. Z każ-
dej klasy „A” spada po 4 
drużyny, które zajęły w 
tabeli 4 ostatnie miejsca. 
W trzech grupach klasy „A” 
jest nierówna liczba drużyn 
i spadać będzie nierówna 
liczba drużyn. Przykładowo 
(w przypadku gdy z klasy 
„O” spadnie większa liczba 
drużyn niż 4) z 3 grup kl. 
A spadać będzie 13 lub 14 
drużyn, to o spadku drużyn 
decydował będzie mniejszy 
przelicznik zdobytych punk-
tów w przeliczeniu na jeden 
mecz. Liczba punktów li-
czona jest do drugiego miej-
sca po przecinku i zaokrą-
glona zgodnie z zasadami 
matematyki. W przypadku, 
gdy współczynnik przeli-
czeniowy będzie równy to o 
spadku drużyny zadecydu-
je różnica bramek między 
strzelonymi a straconymi, 
w następnie losowanie 
przeprowadzone w biurze 
z udziałem przedstawicieli 
zainteresowanych drużyn. 
Liczba drużyn spadających 
z klasy „A” może być zwięk-
szona o liczbę drużyn spa-
dających z klasy „O”.

Z klasy „B” do klasy „A” 
bezpośrednio awansują dru-
żyny, które po zakończeniu 
rozgrywek zajmą w swoich 
grupach 1. miejsce w tabeli 
– razem 6 drużyn.

/AJ/

Rundę jesienną na boiskach piłkarskich w okręgu 
krośnieńskim podsumowują Kamil Hajduk, przewod-
niczący Wydziału Gier, członek Zarządu Podkarpa-
ckiego ZPN oraz Wojciech Sokołowski. Przypomina-
my, kto może awansować, a kto spaść.
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Liderem rozgrywek w klasie A-2 jest Wisłok Krościenko Wyżne (na zdjęciu przed meczem 
z Iskrą Iskrzynia)

Od poniedziałku 
do piątku lodowi-
sko czynne jest dla 

wszystkich od 15.30 do 
20.00, a od 9.00 do 14.00 
dla zorganizowanych grup 
szkolnych wraz z opieku-
nem. W soboty czynne jest 

JEDLICZE

Lodowisko 
już otwarte
7 grudnia sezon łyżwiar-
ski zainaugurowało lodo-
wisko przy ul. Kościuszki 
1 zarządzane przez 
Gminny Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Jedliczu.

od 10.00 do 14.00 i od 15.30 
do 20.00, a w niedziele i 
święta od 12.00 do 14.00 
i od 15.30 do 20.00. Cen-
nik dostępny jest na stronie 
www.jedlicze.pl.

W związku z panującą 
pandemią koronawirusa 
opracowane zostały zasady 
bezpieczeństwa dla osób 
korzystających z lodowiska. 
W jednym czasie z obiektu 
może korzystać maksymal-
nie 60 osób. Obowiązuje 
bezwzględny nakaz zakry-
wania ust i nosa (maseczka, 
przyłbica) i zachowania bez-
piecznej odległości podczas 
dokonywania formalności 
związanych z usługą. Klienci 
zobowiązani są do nosze-
nia maseczek lub przyłbic 
zakrywających usta i nos, 

przed wejściem do obiektu, 
w kolejce do kasy, do wy-
pożyczalni sprzętu, w szatni 
i podczas przemieszczania 
się w obiekcie. Także pod-
czas jazdy na łyżwach zale-
ca się zasłaniać usta i nos. 
Na teren obiektu nie będą 
wpuszczane i obsługiwane 
osoby bez założonych ma-
seczek lub przyłbic ochron-
nych zakrywających usta i 
nos. Każda osoba na terenie 
obiektu zobowiązana jest do 
dezynfekcji rąk, wchodząc 
i opuszczając obiekt. Na te-
renie obiektu i lodowiska 
obowiązuje zachowanie 
dystansu społecznego min. 
1,5-2 m. Zalecane jest także 
dokonywanie płatności bez-
gotówkowych.

/AJ/

KROSNO

Najlepsi na Podkarpaciu
Młodzi zawodnicy Akademii Piłkarskiej Beniaminek PROFBUD Krosno z rocznika 
2009 triumfowali w rozegranym w Krośnie turnieju inałowym Młodzieżowych 
Mistrzostw Podkarpacia chłopców z rocznika 2009/2010.

Turniej fi nałowy Młodzie-
żowych Mistrzostw Pod-

karpacia chłopców z rocz-
nika 2009/2010 rozegrany 
został 30 listopada na hali 
sportowo-widowiskowej 
przy ul. Bursaki w Krośnie.

Do rywalizacji przystąpi-
ło 9 drużyn. Bezkonkuren-

cyjni okazali się gospodarze, 
zawodnicy Beniaminka Pro-
fbud Krosno, podopieczni 
trenera Sławomira Wal-
czaka, którzy zwyciężyli w 
mistrzostwach z komple-
tem zwycięstw i bilansem 
bramkowym 18-1. Królem 
Strzelców turnieju został za-

wodnik Beniaminka Antek 
Kobosz. Beniaminek U-12 
wystąpił w składzie: Hubert 
Klara, Błażej Chilik, Olivier 
Czech, Antoni Kobosz, Szy-
mon Krówka, Miłosz Ku-
bal, Bartosz Okólski, Patryk 
Prajsnar, Kacper Zając.

/TC/

Zwycięski zespół Beniaminka Profbud Krosno
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Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z turnieju 
na stronie www.terazKrosno.pl


