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BÓBRKA

22 grudnia 1965 
55 lat temu – podpisano 
umowę licencyjną z Fia-
tem na produkcję modelu 
125p.

22 grudnia 1990 – 30 
lat temu – Lech Wałęsa 
został zaprzysiężony na 
urząd prezydenta RP.

25 grudnia 2010 
– 10 lat temu – na ante-
nie TVP2 wyemitowano 
ostatni odcinek telenoweli 
„Złotopolscy”.

26 grudnia 1929 – 91 
lat temu – Żaglowiec „Po-
morze” (późniejszy „Dar 

Pomorza”) wypłynął w 
pierwszy rejs pod polską 
banderą.

28 grudnia 2014 – 6 
lat temu – odbyło się ofi -
cjalne otwarcie lodowiska 
w Dukli przy obiektach 
Miejskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji.

29 grudnia 2018 – 2 
lata temu – rozegrany zo-
stał I Sylwestrowy Turniej 
Piłki Nożnej Oldbojów w 
Świerzowej Polskiej.

30 grudnia 1970 – 50 
lat temu – podwyższono 
najniższe pensje, emery-

tury i zasiłki rodzinne.
31 grudnia 1978 – 42 

lata temu – rozpoczęła się 
zima stulecia.

31 grudnia 1982 – 38 
lat temu – zawieszono 
stan wojenny.

3 stycznia 1993 – 27 
lat temu – odbył się 1. 
Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.

3 stycznia 1975 – 45 
lat temu – odbyła się pre-
miera 1. odcinka serialu 
telewizyjnego „Droga” w 
reżyserii Sylwestra Chę-
cińskiego.

4 stycznia 1969 – 51 
lat temu – w klinice w Ło-
dzi prof. Jan Moll podjął 
pierwszą w Polsce, nie-
udaną próbę przeszcze-
pienia serca.

5 stycznia 1981 – 39 
lat temu – Antoni Piechni-
czek został selekcjonerem 
piłkarskiej reprezentacji 
Polski.

6 stycznia 2014 – 6 lat 
temu – przez Krosno prze-
szedł pierwszy Orszak 
Trzech Króli .

6 stycznia 2015 – 5 lat 
temu – Orszak Trzech Kró-
li po raz pierwszy prze-
szedł ulicami Iwonicza.

6 stycznia 2015 – 27 
grudnia 2014 – 6 lat temu 
– Janusz Steliga został 
wybrany ponownie na 
stanowisko prezesa KSM 
Krosno.

6 stycznia 2016 – 4 
lata temu – Orszak Trzech 
Króli po raz pierwszy prze-
szedł przez Równe.

Od kilku lat Fun-
dacja Muzeum 
Przemysłu Nafto-

wego i Gazowniczego im. 
Ignacego Łukasiewicza w 
Bóbrce organizuje Miko-
łajkowy Piknik Naukowy 
dla najmłodszych. Przed-
sięwzięcie ma na celu 
przede wszystkim edu-
kację w zakresie historii 
przemysłu naftowego, ale 
też edukację przedszko-
laków poprzez zabawę.

– Chcemy zachęcić ich 
do poznawania historii 
muzeum w Bóbrce, histo-
rii przemysłu naftowego i 
rafi neryjnego. Ponieważ 
ten rok jest szczególny ze 
względu na pandemię, 
musieliśmy zmienić cha-
rakter naszego pikniku. 
Zmuszeni zostaliśmy do 
rezygnacji z warsztatów, 
ale oczywiście Mikołaj 
nie zapomniał o najmłod-
szych – mówi Barbara 
Olejarz, dyrektor Muze-
um Przemysłu Naftowe-
go i Gazowniczego im. 
Ignacego Łukasiewicza 
w Bóbrce.

Stało się tak dzięki 
partnerom, którymi byli 
w tym roku PKN ORLEN 
oraz PGNiG Obrót Deta-
liczny. Udało się sfi nan-
sować paczki, którymi 
obdarowano 200 przed-
szkolaków z placówek w 
Chorkówce, Świerzowej 
Polskiej, Zręcinie, Draga-
nowej i Wróbliku Szlache-
ckim. Wśród prezentów 
znalazły się między inny-
mi książki przypomina-
jące historię przemysłu 
naftowego tak, aby dzieci 
poznały to miejsce.

– Staramy się nawiązać 
do funkcji, jaką zamarzył 
sobie kiedyś Ignacy Łu-
kasiewicz. Mam tutaj na 
myśli służenie edukacją 
okolicznym szkołom po-
przez organizację tego typu 

Mikołaj dla najmłodszych od muzeum
Do 200 przedszkolaków z pięciu placówek trafiły prezenty przygotowane przez Fundację 
Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce, a sfinansowane przez PKN 
ORLEN oraz PGNiG Obrót Detaliczny.

imprez – dodaje dyrektor 
Barbara Olejarz.

Ryszard Rabski, prezes 
Zarządu Fundacji Muze-
um Przemysłu Naftowe-
go i Gazowniczego im. 
Ignacego Łukasiewicza w 
Bóbrce, podkreśla, że Mi-
kołajki są ostatnim wyda-
rzeniem w życiu muzeum 
w roku 2020. Grudzień 
jest również miesiącem 
podsumowań, co udało 
się osiągnąć w tym czasie. 
– Ze względu na panującą 
pandemię, nie był to może 
rok zbytnio udany, ale po-
czynione zostały inwesty-
cje, w tym w przewodniki 
multimedialne po muzeum 
oraz aplikacje, które są w 
języku polskim i angiel-
skim. Dzięki temu mogli-
śmy udostępnić nasze mu-
zeum dla szerszego grona 
indywidualnych turystów, 
którzy przeważali w tym 
roku. W lipcu i sierpniu 
frekwencja była praktycz-
nie taka sama, jak w roku 
ubiegłym – podkreśla pre-
zes Ryszard Rabski.

Muzeum cały czas pra-
cuje. W okresie, gdy jest 
zamknięte dla zwiedzają-
cych, prowadzone są prace 
rewitalizacyjne obiektów, 
by cały czas były atrakcyj-
ne dla turystów.

Ryszard Rabski dodaje, 
że muzeum czeka bardzo 
ważny przyszły rok. Po 
otrzymaniu tytułu Pomnik 
Historii przyznanego przez 
Narodowy Instytut Dzie-
dzictwa, udało się apliko-
wać o Znak Dziedzictwa 
Europejskiego. Przyzna-
wany jest on przez Unię 
Europejską budynkom, 
dokumentom, muzeom, 
archiwom, zabytkom lub 
wydarzeniom, które są po-
strzegane jako istotne dla 
tożsamości europejskiej.

– Nie ukrywam też, że 
staramy się o wpisanie 
muzeum w Bóbrce na listę 
UNESCO. W przyszłym 
roku będziemy obchodzić 
60. rocznicę powstania 

muzeum. Będzie to czas 
na przygotowanie ciekawej 
oferty dla zwiedzających 
oraz zaproszenia innych 
muzeów z całego świata 
na międzynarodową kon-
ferencję – mówi Ryszard 
Rabski.

Szczególny dla muze-
um będzie też rok 2022, 
w którym przypada dwu-
setna rocznica urodzin Ig-
nacego Łukasiewicza.

– Zależy nam, by właśnie 
rok 2022 został ogłoszony 
w Polsce Rokiem Ignacego 
Łukasiewicza, a centralne 
obchody odbędą się u nas, 
w Bóbrce – dodaje prezes 
Ryszard Rabski.

Andrzej Józefczyk
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Prezenty mikołajkowe trafiły między innymi do przedszkola w Świerzowej Polskiej
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Dyrektor Barbara Olejarz i prezes Ryszard Rabski z Mikoła-
jem i prezentami dla przedszkolaków

22 grudnia
Judyty, Beaty, Honoraty, Zenona, Franciszka 
Pierwszy Dzień Zimy, Światowy Dzień Wody, 

Dzień Jedności Zimbabwe

23 grudnia
Anatola, Sławomira, Ewarysta, Iwa, Iwony, 

Wiktorii, Teodula 
Światowy Dzień Snowboardu

 
24 grudnia

Ewy, Adama, Eweliny, Druzjana, Tarsyliany, 
Eryka, Irmy

Wigilia Bożego Narodzenia

25 grudnia
Piotra, Eugenii, Mateusza, Natana 
Boże Narodzenie (pierwszy dzień)

26 grudnia
Dionizego, Szczepana, Wincenta, Wróciwoja, 

Wincentyna
Boże Narodzenie (drugi dzień) 

27 grudnia
Jana, Cezarego, Żanety, Żanna, Fabioli, 

Przybyrada, Gosława
Dzień odpoczynku po świętach

28 grudnia
Antoniego, Teofi la, Troadiusza, Teona, Domna

Międzynarodowy Dzień Całowania

29 grudnia
Dawida, Dominiki, Tadeusza, Trofi ma, Tadea, 

Tomasza, Jonatana
Światowy Dzień Różnorodności Biologicznej

30 grudnia
Eugeniusza, Marcela, Łazarza, Uniedroga, Egwina, 

Anizjii, Perpetuusa
Dzień Serka Wiejskiego

31 grudnia
Sylwestra, Donaty, Sebastiana, Saturnina, 

Katarzyny, Barbacjana
Sylwester, Dzień bez bielizny

1 stycznia
Masława, Konkordiusza, Mieczysława, Mojsława

Nowy Rok, Światowy Dzień Kaca, 
Światowy Dzień Pokoju

2 stycznia
Izydora, Makarego, Achacego, Telesfora, Narcyza, 

Strzeżysława
Dzień Przodków na Haiti, Dzień Ptysia

3 stycznia
Arlety, Daniela, Genowefy, Zdzisława, Gordiusza, 

Teonasa, Enocha

4 stycznia
Benedykta, Anieli, Fereola, Izabeli, Rygoberta, 

Suligosta, Dafroza 
Dzień Spaghetti

5 stycznia
Edwarda, Szymona, Emiliana,  Eufrazjusza, 

Włościbora, Symeona
Dzień Bitej Śmietany

6 stycznia
Kacpra, Melchiora, Baltazara, Fotyna, Jędrzeja, 

Bolemira, Miłowita, Epifani 
Święto Trzech Króli, Dzień Filatelisty
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USTROBNA

¯YCZENIA

Budowany jest kolejny odcinek chodnika w 
Ustrobnej w kierunku Krosna. Bezpieczna 
droga dla pieszych powstaje przy drodze wo-

jewódzkiej nr 990. – Wspólnie udało się zgromadzić 
środki na wykonanie ponad 300 metrów chodnika. Ta 
inwestycja jest wynikiem wspólnego fi nansowania gmi-
ny Wojaszówka i samorządu województwa podkar-
packiego. Ogólny koszt inwestycji to ponad 290 000 zł 
– mówi Sławomir Stefański, wójt gminy Wojaszówka.

Jak podkreśla wójt, dzięki postępowi prac już na 
pasterkę będzie można  bezpiecznie przejść chodni-
kiem. Dodaje też, że gmina we współpracy z zarzą-
dem województwa co roku inwestuje w bezpieczeń-
stwo mieszkańców przy drodze wojewódzkiej nr 
990, a prace prowadzone są w innej miejscowości.

– Dzięki temu chodnik dla pieszych jest już na całej 
długości drogi wojewódzkiej w miejscowości  Bajdy, a 
częściowo w Wojaszówce i Ustrobnej. Naszym wielkim 
marzeniem jest, aby w przyszłości połączyć naszą gmi-
nę chodnikiem od Krosna do Frysztaka – dodaje wójt 
Sławomir Stefański.

/JC/

Trwa budowa chodnika
Ponad 300-metrowy odcinek chodnika po-
wstaje przy drodze wojewódzkiej w Ustrob-
nej. To efekt współpracy gminy Wojaszówka 
z Zarządem Województwa Podkarpackiego.
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Przy drodze wojewódzkiej w Ustrobnej powstaje chodnik

Wszystkie drzew-
ka pozyskano 
na plantacjach 

choinkowych i w ramach 
cięć pielęgnacyjnych w 
młodnikach.

Choinki z plantacji
Plantacje zakładane są 

na gruntach użytkowa-
nych przejściowo, np. na 
użytkach porolnych lub 
pod liniami energetycz-
nymi. Na tych ostatnich, 
ze względów bezpieczeń-
stwa, wysokość drzewek 
nie może przekroczyć 
4-5 metrów, zatem bez 
względu na to, czy zo-
staną sprzedane, i tak w 
najbliższych latach trzeba 
je wyciąć.

– Bardzo nas cieszy moda 
na choinki naturalne, bo 
to oznacza, że czujemy 
potrzebę powrotu do na-
tury, a poprzez świąteczne 
drzewko podkreślamy nasz 
odwieczny związek z lasem 
– mówi Grażyna Zagro-
belna, dyrektor RDLP w 
Krośnie.

Sprzedaż choinek pro-
wadzona jest bezpośred-
nio w nadleśnictwach. 
W razie dużego zapotrze-
bowania, to mogą one 
zaoferować nawet 8 tys. 
drzewek. W przypadku 
powiatu krośnieńskiego 
są to Nadleśnictwo Ryma-
nów, ul Dworska 38 (od 
poniedziałku do piątku w 
godz. 7.30-14.30) i Nad-
leśnictwo Dukla w Leś-
nym Ośrodku Nasiennym 
przy ul. Popardy 44 (od 
poniedziałku do piątku w 
godz. 7.30-14.30).

Ile kosztują?
W południowo-wschod-

niej Polsce pierwsze plan-
tacje choinek pojawiły się 
zaraz po wojnie. Zakła-
dano też wtedy plantacje 
topolowe, a pośród nich 

pojawiły się hodowle 
choinek, głównie świer-
ków, by ochronić nękane 
wówczas kradzieżami 
młodniki jodłowe. 

– Lasy Państwowe nie za-
kładają osiągania zysków 
ze sprzedaży drzewek świą-
tecznych. Cena drzewek 
pokrywa tylko koszty ho-
dowli, pozyskania i trans-
portu z lasu. Za choinkę 
świerkową do 1,5 metra 
trzeba zapłacić średnio 30 
zł, do 2,5 m – około 50 zł, 
zaś za specjalne drzewko, 
np. do kościołów czy urzę-
dów, czyli powyżej 5 me-
trów wysokości od 100 zł 
wzwyż. Wiele drzewek trafi  
też nieodpłatnie do domów 
dziecka, szkół i przedszkoli 
– dodaje dr Edward Mar-
szałek, rzecznik prasowy 
RDLP w Krośnie.

Choinka 
nie musi umierać
Żywa choinka może 

mieć postać drzewka wy-
hodowanego w donicy i 
wstawionego do pokoju 
na czas świąt. Wtedy ma 
ona szansę przeżyć zimę i 
po posadzeniu rosnąć do 
późnej starości.

– Taką choinkę trzeba 
jednak koniecznie po świę-
cie Trzech Króli przenieść 

do chłodnego pomiesz-
czenia. Jeżeli nie dyspo-
nujemy piwnicą, można 
ją wystawić na balkon, 
z zachowaniem zasady, 
aby chronić bryłę korze-
niową przed szokiem ter-
micznym, czyli gwałtow-
ną zmianą temperatur z 
pokojowej na mroźną. To 
bardzo ważne! Wczesną 
wiosną można drzewko 
posadzić w ogródku lub w 
lesie, po czym obfi cie pod-
lać wodą i w razie suszy 
powtarzać tę czynność aż 
do pojawienia się nowych 
przyrostów na gałązkach. 
Przez kolejne lata przypo-
minać nam będzie o mi-
nionych świętach – tłuma-
czy Edward Marszałek.

Św. Bonifacy 
od choinek
Tradycja wnoszenia 

drzewka do mieszkania 
na ziemiach polskich ma 
zaledwie 200 lat, ale jej 
europejska historia się-
ga czasów pogańskich 
sprzed 1300 lat i wiązana 
jest ze świętym Bonifa-
cym. Ów angielski mnich, 
żyjący na przełomie VII 
i VIII wieku, nawracając 
German, własnoręcznie 
ściął potężny dąb, które-
mu miejscowi od prawie-

ków oddawali cześć. Po-
noć z jego drewna kazał 
zbudować świątynię, da-
jąc tym samym możliwość 
sprawowania nowego 
kultu, przy  wykorzysta-
niu surowca z dawnego 
bożka. Zauważył też, że 
Germanie, czcząc drze-
wa, ozdabiali je na czas 
swych świąt. Zwyczaj ten 
wykorzystał, wprowa-
dzając obrzęd wnoszenia 
żywego drzewka iglaste-
go do domów w okresie 
świątecznym i nadając 
mu nową symbolikę drze-
wa wiadomości dobrego i 
złego.

– Niestety, św. Bonifacy, 
prekursor choinki, został 
zamordowany przez po-
gan za naruszenie spokoju 
świętego gaju we fryzyj-
skim Dokkun (północna 
Holandia), ale zwyczaj, 
który wprowadził okazał 
się bardzo trwały. Pew-
nie i dziś św. Bonifacy nie 
mógłby liczyć na uznanie, 
gdyż niszczenie drzew jest 
karalne, choć z innych już 
zupełnie względów – do-
daje Edward Marszałek.

Tradycja w Polsce
Początkowo na zie-

miach polskich popular-
na była „jodełka”, „jódka” 
lub „podłaźnik”, czyli 
wierzchołek sosny, jodły 
lub świerka zawieszony 
u pułapu izby. Ten swo-
isty totem chronić miał 
dom i jego mieszkańców 
od złych mocy. Choinka 
w obecnej formie przy-
wędrowała z Niemiec do 
Wielkopolski dopiero z 
końcem XVIII wieku, o 
czym wspomina Zygmunt 
Gloger w „Encyklopedii 
Staropolskiej”. Z czasem 
przyjęły się nasze naro-
dowe wzorce, według 
których drzewko należy 
wnosić do domu w dniu 
wspomnienia pierwszych 
ludzi – Adama i Ewy. Nie 
powinno na nim zabrak-
nąć jabłek, bo właśnie 
te owoce były na biblij-
nym rajskim drzewie, a 
ponadto jabłko symbo-
lizuje zdrowie. Wśród 
iglastych gałązek należy 
przewlec lekkie, słomko-
we i bibułkowe łańcuchy, 
jako pamiątkę po wężu 
– kusicielu. Obowiązkowa 
gwiazda na wierzchołko-
wej gałązce symbolizuje 
gwiazdę betlejemską, 
która wiodła Trzech Króli 
do Dzieciątka Jezus. Tak 
ustrojona choinka stała w 
domu do Trzech Króli. 

– We wschodniej Polsce 
zwyczaj ubierania choin-
ki przyjął się na początku 
XX wieku, ale w samych 
Karpatach już w XIX wie-
ku przynoszono do domu 
drzewka, nazywane „pod-
łaźnikiem” i wieszano je u 
sufi tu w izbie, gdzie rodzi-
na zasiadała do wieczerzy 
wigilijnej – mówi rzecznik 
RDLP w Krośnie.

Andrzej Józefczyk

KROSNO

Jaką wybrać 
choinkę?
Ponad 6 tys. drzewek, głównie świerków (4 tys.) i jodełek 
(2 tys.), a także kilkaset sosenek przygotowały w tym roku 
do sprzedaży nadleśnictwa z terenu RDLP w Krośnie.
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Sprzedaż choinek w Nadleśnictwie Rymanów

Na takie obrazki dzisiaj nie ma już co liczyć, ale miło powspominać. Zima 2004
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GŁOWIENKA

Finał Szlachetnej Paczki 
w rejonie Krosno
Zakończył się XX Weekend Cudów Szlachetna 
Paczka. Kolejny raz wśród wielu rejonów w 
Polsce było również Krosno i 110 włączonych do 
projektu rodzin.

¯YCZENIA

Według danych 
podanych przez 
d a r c z yń c ó w 

średnio w przygotowanie 
pomocy dla rodzin włą-
czyło się ponad pięć tysię-
cy osób, a wartość pomocy 
wyniosła ok. 350 tys. zł.

Finał działań rozłożony 
był na trzy dni: piątek, 
sobotę i niedzielę (11-
13 grudnia). Darczyń-
cy z całej Polski oraz z 
zagranicy dostarczali 
paczki do magazynu, 

który mieścił się w domu 
ludowym w Głowience, 
a z niego później prosto 
do rodzin.

– Do tego weekendu 
przygotowywaliśmy się 
już od wakacji, najpierw 
rekrutacja wolontariu-
szy, następnie szkolenia 
i odwiedzanie rodzin. 
Na koniec było poszuki-
wanie darczyńców. Na 
szczęście udało się pomóc 
każdej rodzinie i w wielu 
domach przed świętami 

zapanowała prawdziwa 
radość – powiedziała Ga-
briela Kuźnar, lider Re-
jonu Krosno Szlachetnej 
Paczki.

W rozwożeniu paczek 
pomagało prawie 20 wo-
lontariuszy, strażacy z 
jednostek OSP z: Długie-
go, Głowienki, Krosno-
Turaszówki, Faliszówki, 
Dobieszyna, Kobylan, Po-
raja, Pustyn i Krościenka 
Wyżnego, a także Kuba 
Rec i fi rma Eko-Dach 
Grzegorza Hejnara.

Gabriela Kuźnar jest 
wdzięczna wszystkim, 
dzięki którym ten projekt 
się udał. Przede wszyst-
kim wspaniałym wolonta-
riuszom za odwiedzenie 
rodzin, za wypełnienie 
dokumentów, za poświę-
cony czas, czujne oko i 
otwarte serce.

/JC/
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Finał Szlachetnej Paczki zorganizowany został w Głowience

¯YCZENIA
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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

MOTORYZACJA – KUPIĘ

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

REKLAMA

¯YCZENIA

Na utworzenie 
Klubu Senior+ w 
Łężanach gmina 

Miejsce Piastowe otrzy-
mała 150 tys. zł dofi nan-
sowania z Programu Wie-
loletniego Senior+ na 
lata 2015-2020, Edycja 
2020. Łączny koszt całego 
przedsięwzięcia wyniósł 
blisko 222 tys. zł. Prace 
budowlane zamknęły się 
kwotą prawie 174 tys. 
zł, z czego 150 tys. zł po-
chodziło z dofi nansowa-
nia, natomiast prawie 48 
tys. zł przeznaczono na 
zakup wyposażenia, z 
czego 25 tys. zł to kwota 
dofi nansowania.

Wójt gminy Miejsce 
Piastowe Dorota Chilik 
tłumaczy, że nowy klub 
powstał w ciągu zaledwie 
kilku miesięcy. W pierw-
szym etapie wykonano 
roboty budowane i wy-
kończeniowe w niezago-
spodarowanych pomiesz-
czeniach budynku domu 
ludowego w Łężanach. 
Ich efektem było powsta-
nie sali na potrzeby zajęć 
artystycznych, do od-

ŁĘŻANY

Klub Senior+ już otwarty
15 osób powyżej 60. roku życia z Łężan będzie mogło na początek 
korzystać z Klubu Senior+ w Łężanach. Został usytuowany w nieza-
gospodarowanych pomieszczeniach budynku domu ludowego.

poczynku, pomieszcze-
nia kuchennego, toalet. 
W drugim etapie zaku-
piony został niezbędny 
sprzęt do funkcjono-
wania placówki, w tym 
meble, stoliki, kanapy, 
krzesła, sprzęt multime-
dialny, sprzęt kuchenny 
i drobne AGD, gry świet-
licowe czy akcesoria do 
zajęć sportowych.

– Mam nadzieję, że 
prowadzone tutaj zaję-
cia, czy warsztaty spo-
wodują, że nasi seniorzy 
będą uśmiechnięci, bo 
należy pamiętać, że jak 
senior jest uśmiechnięty, 
to jest szczęśliwy i zdrowy. 
I oto nam właśnie chodzi. 

Mimo trwającej pandemii 
trzeba realizować takie 
zadania, trzeba seniorów 
podtrzymywać na duchu, 
oczywiście przestrzegając 
obowiązujących obecnie 
zasad – dodaje wójt Do-
rota Chilik.

Pierwsze spotkanie w 
nowym klubie w Łęża-
nach zaplanowane zo-
stało wstępnie jeszcze 
przed świętami Bożego 
Narodzenia, a pełną 
para ma ruszyć w stycz-
niu przyszłego roku. 

Symbolicznego otwar-
cia nowego Klubu Se-
nior+ w Łężanach doko-
nali: wójt Dorota Chilik, 
przewodniczący Rady 
Gminy Wiesław Habrat, 
zastępca wójta Magda-
lena-Hec-Mrozek, radni 
z Łężan Piotr Kilarow-
ski i Grzegorz Habrat, 
kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Miejscu Pia-
stowym Ewa Wais oraz 
proboszcz parafi i Łężany 
ks. Jerzy Urban, który 
również poświęcił nowy 
obiekt. Z mini koncertem 

kolęd wystąpiła Marlena 
Rygiel z Rogów, student-
ka III roku Akademii 
Muzycznej w Łodzi. Li-
sty gratulacyjne przesłali 
posłanka Teresa Pamuła 
i wojewoda podkarpacki 
Ewa Leniart.

Na terenie gmi-
ny Miejsce Piastowe, 
oprócz nowo otwarte-
go klubu w Łężanach, 
działają już trzy: Dzien-
ny Dom Seniora – Wi-
gor we Wrocance (od 
2015 r.), Klub Senior+ 
w Głowience oraz Klub 
Senior+ w Rogach (od 
2019 r.). Wójt Dorota 
Chilik podkreśla, że nie 
jest to ostatnie słowo 
gminy w tym temacie. 
Czynione są przymiarki 
do uruchomienia ko-
lejnej placówki, niewy-
kluczone, że w Zalesiu, 
bądź w Targowiskach.

/AJ/
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Oficjalne otwarcie Klubu Senior+ w Łężanach

Jedno z pomieszczeń, jakie będą mieć do dyspozycji seniorzy

W tym roku wystrój 
świąteczny Kros-

na, z uwagi na konieczne 
oszczędności wynikające 
z pandemii, jest bardzo 
skromny. Koszt wynajmu 
i montażu oraz obsługi 
technicznej dekoracji bo-
żonarodzeniowej wynosi: 
61.145,60 zł. Dla porów-
nania w 2019 r. była to 
kwota: 151.129,30 zł.

– Dekoracja w formie so-
pli świetlnych do zawiesze-
nia pomiędzy latarniami 
obejmuje ścisłe centrum 
miasta: Rynek, ul. Sien-

KROSNO

Skromniejszy 
wystrój
Ponad połowę mniej, 
w porównaniu z ro-
kiem ubiegłym, kosz-
tują świetlne dekoracje 
miasta z okazji świąt 
Bożego Narodzenia.

kiewicza, ul. Piłsudskiego, 
Plac Konstytucji 3 Maja 
– informuje Joanna Sowa, 
rzecznik prasowy Urzędu 
Miasta Krosna.

W rynku została usta-
wiona 10-metrowa cho-
inka bożonarodzeniowa 
oraz tradycyjnie szopka z 
choinkami udekorowany-
mi w nitki świetle.      /AJ/
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KROSNO

21 nowych 
mieszkań
Trwa przekazywanie kluczy do nowych 
lokali mieszkalnych przy ul. Staszica 27 
w Krośnie. Inwestorem jest spółka To-
warzystwo Budownictwa Społecznego 
– Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe w 
Krośnie. Ale to nie koniec inwestycji TBS.

W nowo wybudowanym bloku znajduje 
się 15 mieszkań dwupokojowych o po-
wierzchni około 50 m kw., 6 mieszkań 

trzypokojowych o powierzchni 60,36 i 78,76 m kw. 
oraz 5 lokali użytkowych pod wynajem o pow. od 
47,74 do 104,80 m kw. Mieszkania i lokale użytko-
we są w pełni wykończone i wyposażone. Do każde-
go z mieszkań przypisana jest komórka lokatorska.  
Każdy z lokali został oddzielnie opomiarowany, na 
klatkach schodowych zainstalowano urządzenia po-
miarowe. Obiekt i lokale dostępne są dla osób nie-
pełnosprawnych, w budynku zamontowano windę. 
Do dyspozycji mieszkańców jest parking. – Wszystkie 
lokale mieszkalne mają już swoich najemców, z który-
mi na etapie końcowym podpisujemy umowy najmu i 
przekazujemy do zamieszkania. Do wynajęcia mamy 
jeszcze 1 lokal użytkowy o powierzchni 62 metrów 
kwadratowych – mówi Stanisław Kubit, prezes Za-
rządu TBS.

Inwestycja została sfi nansowana ze środków par-
tycypantów, kredytem i grantem z Banku Gospodar-
stwa Krajowego, aportem miasta Krosna oraz środ-
kami własnymi TBS.
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Nowe lokale w budynku przy ul. Staszica 26
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W październiku spółka Towarzystwo Budowni-
ctwa Społecznego – Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe 
w Krośnie podpisało umowę z Firmą AL-MAR na bu-
dowę zespołu trzech budynków mieszkalnych wie-
lorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną przy 
ul. Składowej i A. Ostaszewskiego w Krośnie. Dwa z 
nich na parterze będą mieć lokale z przeznaczeniem 
na usługi. W dwóch budynkach 1 B i 1 C usytuowa-
nych zostanie po 23 lokale mieszkalne przeznaczone 
na wynajem oraz po jednym lokalu usługowym.

– W budynku 1 A, co jest nowością na krośnieńskim 
rynku mieszkaniowym, powstanie 25 lokali mieszkal-
nych przeznaczonych na wynajem z opcją dojścia do 
własności. Formuła „Mieszkanie na wynajem z doj-
ściem do własności” umożliwia systematyczną spłatę 
ceny mieszkania w ramach czynszu oraz wykupienie 
go w okresie od 5 do 20 lat od momentu zamieszkania 
w lokalu – tłumaczy prezes Stanisław Kubit.

Wszystkie lokale mieszkalne zostaną w pełni wy-
kończone i wyposażone podstawowe urządzenia 
kuchenne i sanitarne. Wszystkie mieszkania będą 
dostępne dla osób niepełnosprawnych. Do dyspo-
zycji mieszkańców powstanie plac zabaw dla dzieci 
oraz parking z 94 stanowiskami dla samochodów 
osobowych w tym 7 stanowisk dla osób niepełno-
sprawnych.

/AJ/



7nr 5 (5) 22.12.2020 r. terazKrosno.pl Extra!

¯YCZENIA

¯YCZENIA

Życie Mikołaja Stan-
kiewicza, ucznia 
Zespołu Szkół Elek-

trycznych i Ogólnokształ-
cących w Krośnie, oraz 
jego bliskich zmieniło się w 
lutym 2019 r. 

Od bólu kolana
– Zaczęło się niewinnie od 
bólu lewej nogi w okolicy 
kolana. Początkowo my-
śleliśmy, że to bóle wzrosto-
we, jednak gdy pojawił się 
obrzęk oraz trudności ze 
zgięciem nogi, wykonali-
śmy zdjęcie rentgenowskie. 
Po konsultacjach u lekarza 
ortopedy musieliśmy rozsze-
rzyć diagnostykę, która po-
twierdziła najgorsze obawy 
– osteosarcoma, guz przyna-
sadowy dalszej kości udowej 
– opowiadają Maria i Jacek 
Stankiewiczowie, rodzice 
Mikołaja.

Walka o zdrowie
Tak rozpoczęła się wal-

ka rodziny o zdrowie i 
życie Mikołaja. Od marca 
do czerwca 2019 r. nasto-
latek przyjmował tzw. che-
mię przedoperacyjną. 17 
czerwca 2019 r. przeszedł 
trwający 7 godzin zabieg 
usunięcia guza i wszcze-
pienia endoprotezy stawu 
kolanowego. Mikołaj mu-
siał kontynuować cykle 
chemii, aby pozbyć się z 
organizmu ewentualnych 
pozostałości komórek no-

DUKLA/KROSNO

Wyrwij Mikołaja 
ze szponów raka
15-letni Mikołaj Stankiewicz z Dukli od blisko 2 lat walczy z 
nowotworem. Szansą dla niego jest lek, który nie jest refun-
dowany przez NFZ. Koszt leczenia to około 400 tys. zł. Na 
stronie siepomaga.pl trwa zbiórka pieniędzy.

wotworowych. Badanie 
wyciętego guza wykazało, 
że chemia, którą brał przed 
operacją, miała małą sku-
teczność, w związku z tym 
została mu zmieniona na 
inną. W listopadzie 2019 r. 
chemioterapia została za-
kończona, a w badaniach 
oceniających stan choroby 
stwierdzono brak komórek 
nowotworowych.

Horror powrócił
– Nadal jednak jeździli-

śmy do Krakowa na bada-
nia kontrolne, wierząc, że 
nasz horror nie powróci. Los 
okazał się jednak okrutny. 
W lipcu 2020 roku noga 
Mikołaja zaczęła puchnąć, 
nie mógł jej wyprostować. 
Okazało się, że rak powrócił 
i to ze zdwojoną siłą. Oprócz 
tego, że jest on w nodze, 
zaatakował również płuca 
i miednicę. Zaczęliśmy ko-
lejną walkę, kolejne cykle 

chemioterapii – kontynuują 
rodzice Mikołaja.

Koszt 400 tysięcy
Obecnie chłopak ma 

znów zmienioną chemię, 
gdyż guzy wprawdzie nie 
rosną, ale nie chcą się wy-
cofać z jego organizmu. 
Lekarze zaproponowali 
rodzicom, aby u Mikołaja 
zastosować specjalny lek. 
Niestety nie jest on refun-
dowany pacjentom dzie-
cięcym. 15-latek musiałby 
przyjmować co miesiąc 
dwie dawki przez około 
rok. Koszt takiego leczenia 
to ponad 400 tysięcy.

Prośba o pomoc
– Zwracamy się  z proś-

bą o pomoc. Wierzymy, że 
wokół nas są jeszcze dobrzy 
ludzie. Ktoś kiedyś powie-
dział „nadzieja umiera 
ostatnia”. My walczymy do 
końca o życie naszego syna 
Mikołaja. Mamy nadzieję, 
że ten lek okaże się skutecz-
ny. Pozwólcie spełnić ma-
rzenia Mikołaja, a ma on 
obecnie tylko jedno – chce 
żyć. Za wszelką okazaną 
pomoc dziękujemy z całego 
serca – apelują Maria i Ja-
cek Stankiewiczowie.

Zbiórka pieniędzy na 
leczenie nowotworu nie-
refundowanym lekiem 
odbywa się poprzez stronę 
siepomaga.pl. 

/AJ/

Mikołaj Stankiewicz
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ręki” wciąż skrywa 
wiele tajemnic do-

tyczących swego powsta-
nia. Ciekawostką jest, że 
fundował ją Franciszek 
Holstein, leśniczy w do-
brach Jabłonowskich i 
Skrzyńskich. W roku 1846 
w miejscowej księdze „Li-
ber memorabilium” pro-
boszcz Andrzej Nowina 
Ujejski wspomina go jako 
ofi arę chłopskiej rabacji. 
W czasie, gdy ofi cjalistów 
dworskich „...pojedynczo 
nielitościwie bito (...) Fran-
ciszek Holstein Czech leś-
niczy temu losowi popadł”.

– Ważne jednak, że prze-
żył, bo wielu leśników w 
dobrach galicyjskich tego 
szczęścia nie miało! Można 
zatem przypuszczać, że leś-
niczy Holstein ufundował 
w lesie kapliczkę w podzię-
ce za uratowanie życia. 
Jak było naprawdę już się 
nie dowiemy – opowiada 
dr Edward Marszałek, 

KROŚCIENKO WYŻNE

Tajemnica leśnej 
kapliczki z „Dębiny”
Figura „Chrystusa bez ręki” od 1864 roku stojąca w lesie „Dębi-
na” w Krościenku Wyżnym zostanie poddana renowacji. Prace 
zostaną sfinansowane przez Nadleśnictwo Dukla i Stowarzysze-
nie Kulturalne „Dębina” z Krościenka Wyżnego.
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rzecznik prasowy RDLP w 
Krośnie.

Dębina pełniła wówczas 
funkcję parku. Wytyczo-
no w niej ścieżki do jazdy 
konnej i wykonano staw 

krajobrazowy. Prawie 200-
letni starodrzew stanowił 
piękną oprawę leśnej czę-
ści parku dworskiego, a 
właściciele majątku dbali 
o lasy, do gospodarzenia 
w nich zatrudniali wykwa-
lifi kowanych leśniczych. 
Bywali tu poeci: Aleksan-
der Fredro, Seweryn Gosz-
czyński i Wincenty Pol. 
Tego ostatniego upamięta-
nia dąb Wincenty rosnący 
nas stawem w tymże lesie.

– Figura „Chrystusa bez 
ręki” jest jednym z naj-
ciekawszych elementów 
kulturowych tego lasu, ale 
nieubłagany czas, dwie 
wojny i warunki atmosfe-
ryczne mocno ją już nad-
szarpnęły. Dlatego po pół-
tora wieku należy się jest 
porządna konserwacja, by 
mogła trwać jako świadek 
historii leśnictwa sprzed lat 
– mówi Zbigniew Żywiec, 
nadleśniczy Nadleśnictwa 
Dukla.

/AJ/

Figura „Chrystusa bez ręki” 
z parku w „Dębinie” w 
Krościenku Wyżnym
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KROŚCIENKO WYŻNE

Dar serca
Publiczna Szkoła Podstawowa z Krościenka 
Wyżnego od kilku lat uczestniczy w akcji 
„Szlachetna Paczka”. W tym roku, 
przy wsparciu szkoły w Orzechówce, 
również pomogła potrzebującej rodzinie.

produktami z listy lub 
wziąć udział w zbiórce 
pieniędzy. Reakcja na 
apel przeszła oczekiwa-
nia koordynatorów. Już 
pierwszego dnia zbiórki 
do szkoły dostarczono 
kuchenkę mikrofalową, 
a w ciągu dwóch tygodni 
szkolna sala zapełniła się 
darami, które oczekiwały 
na pakowanie w kwaran-
tannie – mówi Marek Af-
tanas, dyrektor Publicz-
nej Szkoły Podstawowej 
w Krościenku Wyżnym.

Współpracę w przygo-
towaniu paczki zapro-
ponował Zespół Szkół 
w Orzechówce, gdzie 
pracuje mama ucznia z 
Krościenka Wyżnego. 
Tym sposobem jedna 

rodzina miała otrzy-
mać wspólny prezent od 
dwóch szkół. – Dzięki 
wielkiemu zaangażowa-
niu ludzi o dobrych sercach 
pozyskano tyle produktów 
żywnościowych i środków 
chemicznych, że nie było 
potrzeby ich zakupu. Za 
zebrane pieniądze kupiono 
pościel,  naczynia, środki 
pielęgnacyjne i higienicz-
ne oraz ubrania i drobny 
sprzęt AGD – podkreśla 
Iwona Janocha, polonist-
ka ze szkoły w Krościenku 
Wyżnym, która koordy-
nowała akcję.

W drugim tygodniu 
grudnia podsumowa-
no akcję i przystąpiono 
do wielkiego pakowa-
nia. Uczniów wspierali 

nauczyciele, dyrekcje 
szkół, a także Rada Ro-
dziców oraz wójt gminy 
Krościenko Wyżne Ma-
teusz Liput. W dostarcze-
niu podarunków do bazy 
w Głowience pomogli 
strażacy. – I tak paczka, 
a dokładnie 46 paczek 

od obu szkół, zostało do-
starczonych do wybranej 
rodziny. Oprócz wsparcia 
materialnego otrzymała 
ona w prezencie dar na-
dziei i uśmiechu – dodaje 
dyrektor Marek Aftanas.

/AJ/

CZARNORZEKI

Finał I etapu
Zakończył się I etap bardzo dużego zadania dro-
gowego realizowanego przez powiat krośnieński 
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Remont drogi powia-
towej Krosno – Głę-
bokie – Czarno-

rzeki – Jasienica Rosielna 
otrzymał dofi nansowanie 
w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych. Prace 
obejmują remont  czterech 
odcinków drogi w miej-
scowościach Odrzykoń, 
Korczyna i Czarnorzeki.

Jest to bardzo ważny 
ciąg komunikacyjny łączą-
cy miasto Krosno, gminę 
Wojaszówka i gminę Kor-
czyna. Droga stanowi też 
połączenie z drogą woje-
wódzką  Lutcza – Krosno, 
drogami powiatowymi 
Odrzykoń – Sporne, Kor-
czyna – Sporne oraz z sze-
regiem dróg gminnych.  
Ponadto droga prowadzi 
do malowniczych tere-
nów chętnie odwiedza-
nych przez turystów m.in. 
Zamku „Kamieniec” oraz 
innych atrakcji turystycz-
nych położonych w Czar-
norzekach. W ramach 
pierwszego etapu wyko-
nano m.in. oczyszczenie, 
odmulenie i wyprofi lowa-
nie rowów przydrożnych. 
Na odcinku drogi o łącznej 
długości około 2800 me-
trów rozebrano istniejącą 
nawierzchnię bitumiczną 
i wzmocniono podłoże 

poprzez wykonanie stabi-
lizacji gruntu, wykonano 
nową nawierzchnię oraz 
pobocza.

Odbiór prac odbył się 
na początku grudnia 
2020 r. w obecności sta-
rosty krośnieńskiego Jana 
Pelczara, posła Piotra Ba-
binetza, radnych powiatu 
krośnieńskiego  Andrzeja 
Dziugana i Mariana Pel-
czara oraz przedstawicieli 
wykonawcy. – Cieszę się, 
że udało nam się zrealizo-
wać w terminie pierwszą 
część zadania ważnego dla 
mieszkańców dwóch gmin 
Korczyny i Wojaszówki. 
Jesteśmy po to, aby reali-
zować inwestycje, których 
nasi mieszkańcy oczekują 
– powiedział starosta Jan 
Pelczar.

Starosta podziękował 
wszystkim za pomoc i 
zaangażowanie. Przypo-
mniał również, że o  re-
mont drogi zabiegał sołtys 
Czarnorzek Adam Para-
dysz. Wykonawcą prac jest 
Rejon Budowy Dróg i Mo-
stów w Krośnie. Zgodnie z 
umową zadanie, którego 
wartość po przetargu wy-
nosi blisko 5 mln zł,  ma 
być zrealizowana do 31 
sierpnia 2021 r. 

/AJ/
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Uczniowie z opiekunami ze szkół w Krościenku Wyżnym 
i Głowience
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Oficjalne zakończenie I etapu remontu drogi

¯YCZENIA

Sytuacja epidemicz-
na i praca w trybie 
zdalnym utrudnia 

realizację wielu zapla-
nowanych zadań wy-
chowawczych, ale mimo 
trudnych czasów i w tym 
roku szkoła w Krościenku 
Wyżnym przystąpiła do 
akcji. Po wyborze rodzi-

ny, której postanowiono 
w tym roku pomóc, do 
uczniów i ich rodziców 
rozesłane zostały infor-
macje na temat zakresu 
potrzeb i sposobu prowa-
dzenia zbiórki. – Rodzice 
dzieci mieli przynosić do 
sekretariatu podpisane 
woreczki z dowolnymi 

I N F O R M A C J E / ¯ YC Z E N I AI N F O R M A C J E / ¯ YC Z E N I A
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¯YCZENIA

¯YCZENIA

W ciągu roku wy-
konane zostało 

oświetlenie uliczne o 
łącznej długości blisko 
8 km. Posadowiono 222 
lampy typu LED w Bzian-
ce, Klimkówce, Króliku 
Polskim, Ladzinie, Mil-
czy, Posadzie Górnej, 
Rymanowie, Sieniawie, 
Wróbliku Szlacheckim 
i Wróbliku Królewskim. 
– Koszt zrealizowanej in-
westycji to ponad 835 tys. 
zł, a środki na ten cel uda-
ło się pozyskać z Rządo-
wego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych – powiedział 
burmistrz Rymanowa 
Wojciech Farbaniec. 

/AJ/

KLIMKÓWKA

Przebudowują drogę

Zakończyła się pla-
nowana na ten rok 
rozbudow oświetlenia 
ulicznego na terenie 
gminy.

Trwa remont od-
cinka drogi po-
wiatowej bieg-

nącej przez Klimkówkę 
w kierunku Iwonicza-
Zdroju. Zakończył się I 
etap inwestycji. Ofi cjal-
ny odbiór prac odbył się 
11 grudnia na nowym 
moście nad potokiem 
Kościółkowa Woda, po 
którym ruch odbywa się 
już normalnie. W ramach 
I etapu również poszerzo-
no jezdnię, odwodniono, 
odmulono rowy i przepu-
sty, pobocza wykonano w 
30 procentach, a chodnik 
w 75 procentach. Obecnie 
trwają prace przy II eta-
pie. Mają zostać zakoń-
czone w czerwcu 2021 r.

Starosta krośnieński 
Jan Pelczar powiedział, 

¯YCZENIA

Zakończył się I etap przebudowy drogi powiato-
wej wraz z budową nowego mostu nad potokiem 
Kościółkowa Woda.

że budowa nowego mo-
stu kosztowała 1 mln zł, 
a po zakończeniu całej 
inwestycji szacowanej na 
około 3,2 mln zł będzie 
można przejechać bez-
piecznie drogą powiato-
wą do Iwonicza-Zdroju.

Sołtys Klimkówki Ka-
zimierz Kielar podzię-
kował władzom powiatu 
za podjęcie tak ważnego 
zdania dla mieszkańców 
miejscowości.

Wykonawcą przebu-
dowy drogi powiatowej 
w Klimkówce jest Rejon 
Budowy Dróg i Mostów 
w Krośnie. Prezes spółki 
Andrzej Zygar podkre-
ślił, że ma nadzieję że 
nowy most, przez wiele 
lat będzie służył dobrze 
mieszkańcom           /AJ/
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Zakończenie I etapu przebudowy drogi w Klimkówce

GMINA 
RYMANÓW

Jaśniej 
i bezpieczniej
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Nowości 
multimedialne
Przez te dwa lata dużo 

się wydarzyło. Cały czas 
jest nowy asortyment cze-
kolad oparty na bazie jego 
autorskich receptur. Ot-
warta została galeria samo-
chodów będąca jednym z 
elementów rozwoju fi rmy, 
kolejną atrakcją w centrum 
Korczyny. Ale to nie wszyst-
ko. Pan Mirosław ciągle coś 
dokłada, zaskakując osoby, 
które przyjeżdżają do kor-
czyńskiej pijali czekolady. 
Są wśród nich ciekawostki 
multimedialne. – Wprowa-
dziliśmy symulator wzrostu 
drzewa kakaowca, gdzie 
możemy obserwować jak 
drzewo rok po roku rośnie, 
co się na danym etapie dzie-
je, jaki jest przyrost w po-
szczególnych latach. Można 
w ekspresowym tempie prze-
śledzić, ile czasu potrzeba, by 
powstały ziarna. Mamy też 
urządzenie do konszowania 
czekolady na oczach klien-
tów. Pokazujemy krok po 
kroku, jak ziarno się mieli, 
praży. Chcemy uświadomić 
klientów, jak przebiega cały 
proces produkcji do powsta-
nia gotowej tabliczki czeko-
lady. Można również skom-
ponować własną czekoladę z 
wybranymi dodatkami oraz 
również z wybrany zdjęciem 
na opakowaniu – opowiada 
pan Mirosław.

Mikołaje 
w maseczkach
Wszystko rozwijało się 

zgodnie z planem do cza-
su, aż przyszła pandemia. 
– Święta były zawsze dla 
nas okresem wyjątkowym, 
szczególnie Bożego Naro-
dzenia. Te święta są jednak 
inne niż zawsze. Trzeba było 
zrezygnować z pewnych po-
mysłów, ale przed pijalnią 
stanął samochód świętego 
Mikołaja z choinką na pace, 
przerobiony z samochodu 
Dodge’a, a w ofercie znala-
zły się między innymi czeko-
ladowe Mikołaje w masecz-
kach, jakie więc czasy, takie 
Mikołaje – mówi właściciel 
pijalni w Korczynie.

A co w przyszłości?
Pomysłów pan Miro-

sław ma dużo. Niektóre 
z nich są już rozpoczęte, 
ale jeszcze niezrealizo-
wane. – Borykamy się z 
brakiem miejsca, by móc 
je zrealizować tak, jak 
sobie wymyśliłem. Maszy-
ny, urządzenia już są, ale 
czekają. Mieliśmy w przy-
szłym roku tworzyć coś 
nowego, o czym nie mogę 
jeszcze teraz powiedzieć, 
ale czekamy, jak się roz-
winie sytuacja. Wierzę, że 
wszystko wróci do normal-
ności i będzie można ru-
szyć z pracami pełną parą. 
Na pewno czekoladowa 
tradycją będzie kontynuo-
wana, ale już na znacznie 
większą skalę i również w 
Korczynie – kończy roz-
mowę Mirosław Pelczar.

Andrzej Józefczyk

Jeszcze w latach 90. 
ubiegłego stulecia 
Korczyna kojarzyła 
się z Korczyńskimi 

Zakładami Spożywczymi – 
Spółdzielnią Przetwórstwa 
Owocowo-Warzywnego, 
z Włókienniczą Spółdziel-
nią Pracy „Towarzystwo 
Tkaczy” i oczywiście z Re-
zerwatem Skalnym Prząd-
kami. Dwóch pierwszych 
zakładów już dawno nie 
ma, ale do Prządek dołą-
czyła w ciągu ostatnich 
kilku lat Pijalnia Czekola-
dy. I to właśnie z tą fi rmą 
Korczyna jest utożsamiana 
przez wiele osób w Polsce. 
Wszystko za sprawą Miro-
sława Pelczara – pomysło-
dawcy i właściciela pijalni. 

Od najmłodszych lat
O tym, że chce być cu-

kiernikiem Mirosław Pel-
czar wiedział już od naj-
młodszych lat. Dlatego 
też i nieprzypadkowy był 
wybór szkoły. Uczył się w 
Zespole Szkół Ponadpod-
stawowych nr 2 w Krośnie 
na kierunku – cukiernik. 
Później przychodziły suk-
cesy w zawodzie. Dwu-
krotnie był Mistrzem 
Polski Cukierników i 
dwukrotnie brał udział 

KORCZYNA

Słodka pasja 
Mirosława Pelczara

Mirosław Pelczar już od dziecka wiedział, że będzie cukier-
nikiem. Teraz łączy pasję z unikatowym biznesem. Daje 
mu to wiele satysfakcji. Ma też ciągle nowe pomysły, które 
stara się wcielać w życie.

w Mistrzostwach Świata 
Cukierników. W końcu 
pan Mirosław postawił 
na własny biznes, a w jego 
przypadku to również i 
pasję. Zaczynał od lodów, 
potem przyszedł czas na 
ręcznie robione czekola-
dy, trufl e, praliny i cze-
kolady pitne. Brakowało 
mu jednak miejsca, gdzie 
można spokojnie usiąść, 
zjeść lody, napić się kawy i 
czekolady, a także prześle-
dzić cały cykl produkcyjny 
czekolady. I takie miejsce 
znalazł na parterze budyn-
ku w centrum Korczyny, 
gdzie wcześniej był bank. 
Pomysł okazał się strzałem 
w dziesiątkę.

Nie wszyscy wierzyli
Jak wspomina Mirosław 

Pelczar, pijalnię zaczęło 
odwiedzać coraz więcej 
klientów, tak, że i miejsca 
nieraz brakowało, by spo-
kojnie usiąść i skosztować 
wyrobów. Dodaje też, że 
na początku było wielu 
sceptyków, którzy nie wie-
rzyli, że pomysł ten wypali 
w niedużej miejscowości. 
– Nie ma takiego lokalu w 
dużych miastach w Polsce, 
a ty robisz w Korczynie i to 
na 70 metrach kwadrato-

wych? Jednak wyszło na 
moje. Pomysł się sprawdził, 
a miejsca i tutaj zaczęło z 
czasem brakować – wspo-
mina z uśmiechem Miro-
sław Pelczar.

Do Korczyny zaczęły 
przyjeżdżać osoby nie tyl-
ko z Podkarpacia, ale i od-
ległych regionów Polski.

Remont 
w rekordowym tempie
Po pół roku pan Mirosław 

podjął decyzję o przejęciu 
górnej części budynku, w 
którym obecnie znajduje 
się pijalnia. – Tak napraw-
dę nie było wtedy tutaj nic, 
a wcześniej słynne Korczyń-
skie Zakłady Spożywcze, 
a dokładnie stołówka i la-
boratoria. Jak to przejmo-
waliśmy, pomieszczenia 
były w opłakanym stanie. 
Do środka się lało. Zabrali-
śmy się do roboty i w ciągu 
czterech miesięcy udało się 
pomieszczenia wyremonto-
wać i urządzić w takim sa-
mym stylu, co na dole, czyli 
z rurami, urządzeniami, 
maszynami i otoczką cze-
koladową – opowiada pan 
Mirosław.

Jak to się udało?
Pomysł, jak to urządzić, 

jest oczywiście autorstwa 
właściciela pijalni, Miro-
sława Pelczara. – Zawsze 
marzyłem o miejscu w stylu 
starej fabryki bajkowej w 
ciepłych kolorach, z rurami 
miedzianymi, urządzenia-
mi do produkcji czekolady, 
czy innymi ciekawostkami 
związanymi oczywiście z 
czekoladą – dodaje. 

Większość rzeczy, które 
są w pijalni i można oglą-
dać na co dzień, jest nie-
typowa. Nie można tego 
kupić ot tak, wchodząc do 
sklepu. Może jedynie płyt-
ki na podłodze są ogólno-
dostępne w sklepach, a już 
wszystko inne jest „kombi-
nowane”. Meble robione 
są na zamówienie według 
pomysłu właściciela pi-
jalni, podobnie jak stoły 
krzesła. – Wiele rzeczy ro-
biłem też sam wspólnie z 
moim pracownikiem, który 
jest moją prawą ręką. Wiele 
rzeczy wspólnie wykona-
liśmy po godzinach pracy. 
Część urządzeń została spe-
cjalnie sprowadzona z USA. 
Do dzisiaj, jak wchodzę na 
górę, sam się dziwię, jak to 
wszystko udało się zrobić w 
tak krótkim czasie, czyli od 
ruiny do stanu, który jest 
obecnie – podkreśla pan 
Mirosław.

Drzewo kakaowca 
z USA
Pijalnia miała zostać ot-

warta 1 czerwca 2018 r., 
ale się nie udało w termi-
nie. Przesunięto otwarcie 
o tydzień, by wszystko 
zostało zapięte na ostatni 
guzik. Czekano między 
innymi na drzewo kaka-
owca, które odbyło podróż 
do Korczyny aż z USA. 
– Pomyślałem sobie wów-
czas, że udało się, że osiąg-
nąłem kolejny cel w moim 
życiu. Jednak największą 
radość sprawiała mi reak-
cja klientów, którzy wcho-
dząc do nowej pijalni byli 
w szoku, że takie coś mogło 
powstać tutaj, w niewiel-
kiej Korczynie. Część osób 
przyjeżdżających tutaj z 
różnych części Polskie pod-
kreślała i zresztą dalej są 
takie opinie, że nie spotkali 
się jeszcze z takim miej-
scem, nawet podróżując po 
Europie – mówi Mirosław 
Pelczar.
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Mirosław Pelczar w swoim słodkim królestwie
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HUMOR

BARAN (21 III - 20 IV)
Możesz liczyć na to, że nie braknie 

ci energii i zapału do działania. Pla-
nety zadbają również o to, abyś się 
zbytnio nie rozleniwił. Kilka dni w 
rodzinnym gronie zupełnie ci wystar-
czy, naładujesz baterie i z zapałem 
weźmiesz się za nowe zadania.

BYK (21 IV - 20 V)
Twoje sprawy sercowe będą wyma-

gać interwencji. Nic samo nie przyj-
dzie. Gwiazdy ci sprzyjają, ale to ty 
musisz podjąć konkretne kroki. Nuda 
i rutyna to początek końca. A może 
być naprawdę fajnie. Póki co jednak 
spodziewaj się małych turbulencji.

BLIŹNIĘTA (21 V - 21 VI)
Poczujesz wiatr w żaglach i ze-

chcesz wypłynąć na szerokie wody. 
Najpierw jednak potrzebny ci będzie 
lepszy stateczek. Musisz uzbroić się 
w cierpliwość. Do poważnych zadań 
trzeba się naprawdę dobrze przygo-
tować. I na pewno nie w pojedynkę.

RAK (22 VI - 22 VII)
Pomyślny czas w sprawach serco-

wych zarówno dla wolnych, jak i za-
jętych Raków. Single mają szansę po-
znać kogoś interesującego, u osób w 
związkach uczucia odżyją na nowo. 
Pod znakiem amora upłyną najbliż-
sze dni.

LEW (23 VII - 22 VIII)
Zasiadłeś w fotelu i opychasz się 

łakociami? Waga nie kłamie. Wysiłek 
fi zyczny to podstawa, zapewnij sobie 
przynajmniej konieczne minimum. 
A odpowiednią przemianę materii na 
pewno wesprą dobrze doprawione 
dania. Może kuchnia meksykańska?

PANNA (23 VIII - 23 IX)
Umiejętności komunikacyjne i kre-

atywność bardzo by się przydały w 
sferze zawodowej. Musisz się spiąć, 
bo nie możesz dłużej stać w miejscu. 
Działanie wpłynie dobrze na twój 
nastrój. Nie stroń też od kontaktów z 
przyjaciółmi.

WAGA (23 IX - 23 X)
Będziesz się wprost wyrywał do 

działania. Śmiało! Najbliższe dni 
będą sprzyjać koncepcyjnemu działa-
niu, nie będzie też trudno przekonać 
innych do swoich racji. Masz jakieś 
ciekawe pomysły? To najlepsza pora, 
by wcielić je w życie. 

SKORPION (24 X - 22 XI)
Choć sprawy sercowe zejdą teraz 

na dalszy plan, nie możesz całkowicie 
o nich zapomnieć. Wystarczy maleńki 
gest, cichy szept... i już jest szansa na 
kilka miłych chwil. Pamiętaj o gimna-
styce. Masz za dużo pracy? To żadna 
wymówka!

STRZELEC (23 XI - 21 XII)
Przed tobą bardzo aktywny czas. 

Zapał oraz motywacja do działania 
nie będą cię opuszczać, a robota bę-
dzie ci się dosłownie palić w rękach. 
Sprawi to przyjemność nie tylko to-
bie, ale i bliskim, którzy bardzo ci ki-
bicują. Doceń ich.

KOZIOROŻEC (22 XII - 20 I)
Rozdrażnienie nie wpłynie dobrze 

ani na pracę, ani na relacje domowe. 
Przemęczenie sprawia, że jesteś nad-
pobudliwy i nerwowy. Znajdź czas na 
relaks, ale przede wszystkim więcej 
sypiaj. Nie zapomnij o świeżym po-
wietrzu.

WODNIK (21 I - 19 II)
Zrób dla siebie coś dobrego. Trochę 

ruchu, wyciszenia, dobrej muzyki. A 
do tego dobra książka, coś słodkiego 
czy kieliszek wina... Porozpieszczaj 
trochę siebie samego. Odrobina ego-
izmu nie zaszkodzi. Naucz się mówić 
nie.

RYBY (20 II - 20 III)
Nie bądź egoistą w działaniu, 

doceń wkład innych. Dotyczy to za-
równo domu, jak i pracy. Zobaczysz, 
jak wielką satysfakcję ci to sprawi. 
Poczujesz przyjemne zmęczenie, a 
do łóżka będziesz się kładł ze świa-
domością, że zrobiłeś naprawdę coś 
wielkiego.

HOROSKOP

Blondynka spóźnia się do pra-
cy. Zdenerwowany szef dzwoni 
do niej i mówi: – Gdzie ty jesteś? 
– Jadę do pracy, korek jest. – A jak 
długi? – Nie wiem, bo jadę pierw-
sza.

– – – – – 
Nauczyciel wchodzi do klasy 

i mówi: – Kto głupi wstać. Jasiu 
wstaje. Nauczyciel pyta: – Czemu 
wstałeś? – Bo nie chciałem, żeby 
pan tak sam stał.

– – – – – 
Do apteki wchodzi blondynka 

i rozgląda się niepewnie. W końcu 
pyta aptekarza: – Czy są testy cią-
żowe? – Tak, są. – A trudne mają 
pytania?

– – – – – 
– Zosiu, co tak długo robisz w 

kuchni? – Wpadła mi kostka lodu 
do wrzątku i nie mogę jej znaleźć.

– – – – – 
Mąż wraca do domu i od razu 

siada do stołu. Żona przynosi ta-
lerz zupy pomidorowej, której mąż 
wręcz nie znosi. Zdenerwowany 
otwiera okno i wyrzuca talerz na 
podwórko. Żona patrzy, obraca się 
i idzie do kuchni. Po chwili przy-
nosi mężowi drugie danie: klu-
seczki polane sosem, golonko i sa-
łatkę z kapusty. Mężowi aż na ten 
widok ślinka cieknie. Już zabiera 
się za sztućce, gdy żona łapie ta-
lerz i wyrzuca za okno. – O w mor-
dę, co Ty robisz do jasnej cholery? 
Na co żona spokojnie odpowiada: 
– No myślałam, że drugie danie 

też zjesz w ogrodzie.
– – – – – 

Rolnik pojechał na bazar 
sprzedać swoje warzywa. Na miej-
scu widzi klienta, który wszystkich 
krytykuje. – Co to jest? – pyta. 
– Ziemniaki – odpowiada sprze-
dawca. – Eee, u nas są dwa razy 
większe – mówi. Podchodzi do 
rolnika i pokazując na arbuza pyta 
się. – A to co? – Groszek – odpo-
wiada rolnik.

– – – – – 
Jasio wraca ze szkoły z po-

krwawionym nosem. – Co ci się 
stało? – pyta mama. – To przez 
tego magika z cyrku, który pod-
czas przedstawienia wyciągnął mi 
z nosa złotą monetę! – I zostawił 
cię w takim stanie? – On nie! Po 
przedstawieniu moi koledzy szu-

kali następnych monet!
– – – – – 

Strażak ratuje staruszkę z pło-
nącego mieszkania. – Proszę za-
cisnąć zęby! – krzyczy, znosząc ją 
w dół po drabinie. – W takim razie 
musimy wrócić na górę, zostały na 
półce w łazience!

– – – – – 
Fąfara został oddelegowany 

do Japonii na przeszkolenie w 
fabryce samochodów. Pewnego 
wieczoru wybrał się do jednej z 
tokijskich restauracji i zamówił ja-
pońską wódkę sake. Po pierwszym 
kieliszku zauważył, że wszystkie 
stoliki i krzesła zaczynają wi-
rować, więc mówi do kelnera:
– Ale mocne to wasze sake! – To 
nie sake, proszę pana, to trzęsie-
nie ziemi.

Płyta zawiera trady-
cyjne pieśni wyko-
nywane w XIX w. i 
wcześniej przez lo-

kalne społeczności katolickie 
zamieszkujące południowo-
wschodnią Polskę.

Pieśni ożywione 
w roku 2020
Utwory te śpiewano głównie 

w sytuacjach zagrożenia „mo-
rowym powietrzem”. Materiał 
został zaczerpnięty ze zbiorów 
folklorysty Bartosza Gałązki, 
zgromadzonych w trakcie ba-
dań terenowych, które prowa-
dził na Podkarpaciu, w Mało-
polsce i na Lubelszczyźnie w 
latach 1998–2018. Pieśni zo-
stały ożywione w pamiętnym 
roku 2020 przez wykonawców 
związanych ze Stowarzysze-
niem Muzyka Dawna w Jaro-
sławiu i z Etnocentrum Ziemi 
Krośnieńskiej.

Przeciw zarazie
Bartosz Gałązka tłumaczy, że 

polskie pieśni religijne śpiewa-
ne w XIX w. i wcześniej przeciw 
zarazie i za jej „bytności” za-
chowały się wśród społeczności 
katolickich w tradycyjnych, lu-
dowych wariantach. – Utwory, 
które znalazły się na płycie, po-
chodzą z repertuaru lokalnego, 
to znaczy, że zostały zaśpiewane 
dokładnie tak, jak wykonywano 
je przed laty w poszczególnych 
miejscowościach. Na płycie usły-
szymy melodie między innymi 
z Krościenka Wyżnego, Rogów 
i Jaślisk. Każdy ośrodek miał 
odrębne zwyczaje muzyczne, 
które przejawiały się również w 
melodiach śpiewów nabożnych. 
Ta różnorodność jest jednym z 
ostatnich ocalałych przejawów 
autentycznej polskiej kultury 
tradycyjnej – opowiada Bartosz 
Gałązka.

Pieśni „za bytności zarazy” 
– adresowane do Trójcy Świę-

KROSNO

ZA BYTNOŚCI ZARAZY…
W okresie świątecznym będzie miała swoją premierę płyta „Za bytności zarazy”, nagrana przez 
muzyków związanych ze Stowarzyszeniem „Muzyka Dawna w Jarosławiu” i z Etnocentrum Zie-
mi Krośnieńskiej.

tej, Maryi Matki oraz świę-
tych: Walentego, Rocha, Ro-
zalii, Sebastiana, Floriana i 
innych zostały odnalezione u 
przedstawicieli najstarszych 
pokoleń mieszkańców nasze-
go regionu. – Większość z tych 
utworów dawno by zaginęła, 
gdyby nie przekazy ustne „z 
pokolenia na pokolenie” w ro-
dzinach – bo przecież od wielu 
dziesięcioleci nie mieliśmy do 
czynienia z „morem”, a więc 
także pieśni stanowiące „ochro-
nę” przed zarazą wydawały się 
niepotrzebne – podkreśla pan 
Bartosz.

Los pieśni „wygnanych”
Z artykułu umieszczonego 

we wkładce płyty możemy 
się dowiedzieć, że (…) O kul-
cie „świętych od morowego 
powietrza” świadczy stosun-
kowo duża liczba poświęco-
nych im śpiewów zebranych 
podczas badań terenowych 
wśród lokalnych społeczności 
południowo-wschodniej Pol-

ski. W kościołach noszących 
tytuły tych świętych śpiewano 
te pieśni głównie podczas uro-
czystych mszy odpustowych, 
ale także – jak twierdzi wielu 
informatorów – w ciągu roku, 
w okresie zwykłym; szczegól-
nie chętnie wykonywano je 
bez akompaniamentu orga-
nów przed niedzielną sumą. 
Częste powtarzanie utworów 
umożliwiało międzypokole-
niowy przekaz słów i melodii. 
Przykładowo pieśń o św. Seba-
stianie („O Sebastianie, świę-
ty męczenniku”), o starszej 
metryczce literackiej, śpiewa-
no w Tarnowcu na melodię 
zaczerpniętą z pieśni pasyj-
nej. – U schyłku XX w., wraz z 
odejściem ostatniego pokolenia 
ludowych kantorów, miejsco-
wych przewodników śpiewu in-
tonujących dawne pieśni w koś-
ciołach i kaplicach, odeszły też 
stare pieśni o świętych. Bywają 
one jeszcze nieśmiało intono-
wane podczas czuwania przed-
pogrzebowego, czasem „pod fi -

gurą” w maju i czerwcu, dzieląc 
los innych pieśni „wygnanych” 
– mówi Bartosz Gałązka.

Magiczny charakter
Wśród pieśni śpiewanych 

„za bytności zarazy” nie brak 
tekstów, którym informatorzy 
przypisują charakter niemalże 
magiczny. – Jak ją śpiewam, 
wiem, że mogę nawet całą wieś 
uchronić od pioruna – mówi o 
pieśni „Wielki Boże, patrząc z 
góry” śpiewaczka z Zarszyna. 
– Wykonawczyni śpiewów na-
bożnych pochodząca z Wielo-
pola Skrzyńskiego podkreślała z 
kolei, że pieśń ta, zaśpiewana „z 
odpowiednim nastawieniem”, 
może uchronić plony przed za-
razą i szkodnikami, a ludzi od 
zakaźnych chorób – dodaje Bar-
tosz Gałązka.

Przed morowym powietrzem 
miały też zabezpieczać formu-
ły niektórych wypowiadanych 
codziennie z głęboką poboż-
nością „modlitewek”, np.:

[…] Kto tę modlitewkę co 
dzień odmawiać będzie,

powietrze go nie zamgli,
głód nie umorzy,
ogień nie upali,
nie zginie na wojnie, na 

wodzie, w żadnej złej przygo-
dzie,

Najświętsza Panieneczka ra-
tować go będzie.

(przekaz z Szufnarowej)

Te bezcenne zabytki kultury 
niematerialnej w roku 2020 
okazały się znowu aktualne. 
Dzięki dofi nansowaniu mar-
szałka województwa podkar-
packiego zostały utrwalone 
na płycie, zabrzmiały też na 
koncertach w Krakowie i Jaro-
sławiu, wkrótce będzie możne 
je usłyszeć również w naszych 
stronach. 

Andrzej Józefczyk
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W okresie letnim pieśni śpiewano często przy figurach
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