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REKLAMA

KROSNO

PIERWSI 
ZASZCZEPIENI

30 grudnia w Poradni Chorób 
Zakaźnych krośnieńskiego 
szpitala zaszczepiono pierwsze 
osoby przeciw COVID-19.

Choinki naszych Czytelników

KROSNO
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KROSNO

Przerwana linia życia 
Marleny 
Makiel-Hędrzak

Drożej 
za śmieci
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Śmierć 
w mieszkaniu
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Rekordowy rok 
portalu 
terazKrosno.pl
To był najlepszy rok w his-
torii portalu terazKrosno.pl 
i rekordowy wśród lokalnych portali 
informacyjnych. Stronę terazKrosno.pl 
odwiedziło ponad 2 mln użytkowników, 
którzy wygenerowali 41,1 mln odsłon.
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CEZARY Z KROSNA I WIKTOR Z KRASNEJ 
BYLI PIERWSI W 2021 ROKU

1 stycznia o godz. 1.45 w szpitalu w Krośnie przyszedł na świat Cezary Musijowski – pierwszy mieszkaniec Krosna 
w 2021 r., a 1 stycznia o godz. 14.15 urodził się Wiktor Łuksa z Krasnej – pierwszy mieszkaniec powiatu krośnieńskiego.
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Cezary z rodzicami Moniką i Michałem Musijowskimi Wiktor z rodzicami Angeliką i Michałem Łuksami CZYTAJ

NA STRONIE
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ZOBACZ

NA STRONIE

8
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7 stycznia
Juliana, Lucjana, Kryspina, Rajnolda

Dzień Dziwaka

8 stycznia
Seweryna, Teofi la, Wawrzyńca, Apolinarego

Dzień Rotacji Ziemi 

9 stycznia
Piotra, Michała, Alicji, Weroniki

Dzień Ligi Ochrony Przyrody

10 stycznia
Jana, Wilhelma, Mojmira, Nikanora, Idziego

Dzień Obniżania Kosztów Energii

11 stycznia
Matyldy, Honoraty, Odona, Tezeusza

Dzień Wegetarian

12 stycznia
Bernarda, Arkadiusza, Ernesta

Dzień Upamiętnienia Rewolucji Zanzibaru

13 stycznia
Weroniki, Bogumiła, Melani
Dzień Wzajemnej Adoracji

14 stycznia
Feliksa, Hilarego, Niny, Domasuła

Dzień Osób Nieśmiałych

15 stycznia
Aleksandra, Pawła, Izydora, Arnolda

Dzień Wikipedii

16 stycznia
Włodzimierza, Marcelego, Tycjana, Biezdara

Dzień Pikantnych Potraw

17 stycznia
Henryka, Antoniego, Rozalindy, Rościsława

18 stycznia
Małgorzaty, Reginy, Moniki, Jaropełka

Dzień Kubusia Puchatka

19 stycznia
Andrzeja, Mariusza, Marty, Adalryka

Dzień Popcornu

20 stycznia
Fabiana, Sebastiana, Eutymiusza, Dobiegniewa

Dzień Bigosu

KALENDARIUM

WYDARZYŁO SIĘ
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Kolejny numer ukaże się 21 stycznia 2021 r.

7 stycznia 1971 
50 lat temu – rozpoczął 

działalność Instytut Nafty 
i Gazu w Krośnie (obec-
nie w Krakowie).

8 stycznia 1999
22 lata temu – odby-
ła się premiera komedii 
sensacyjnej Kiler-ów 2-
óch w reżyserii Juliusza 
Machulskiego.

9 stycznia 2017
4 lata temu – ukazał się 

1. odcinek komediowe-
go serialu internetowego 
Ucho Prezesa.

10 stycznia 2016 
5 lat temu – odbył 

się 24. Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej 
Pomocy.

11 stycznia 1940 
81 lat temu – w Siedl-

cach zanotowano najniż-
szą temperaturę w histo-
rii Polski (– 41 st. C).

11 stycznia 2019 
2 lata temu – OZPN w 

Krośnie zorganizował 1. 
edycję gali piłkarskiej.

13 stycznia 1964 
57 lat temu – Karol 

Wojtyła został nomino-
wany na arcybiskupa me-
tropolitę krakowskiego.

14 stycznia 1982 
39 lat temu – ukaza-
ło się pierwsze wydanie 
dziennika rządowego 
„Rzeczpospolita”.

15 stycznia 1990
31 lat temu – w Krako-

wie rozpoczęła nadawa-
nie pierwsza polska ko-
mercyjna stacja radiowa 
RMF FM.

15 stycznia 2008 
13 lat temu – w TVP1 

wyemitowano 1000. od-
cinek serialu Plebania.

15 stycznia 2016
5 lat temu – rozpoczę-
ły się po raz pierwszy w 
Polsce XII Mistrzostwa 
Europy w Piłce Ręcznej 
Mężczyzn.

16 stycznia 2002
19 lat temu – rozpo-

częła się ofi cjalna wizyta 
prezydenta Rosji Władi-
mira Putina w Polsce.

16 stycznia 1987
34 lata temu – urodził 

się znany reprezentant 
Polski w skokach narciar-
skich, olimpijczyk, dwu-
krotny indywidualny 
mistrz Polski Piotr Żyła

18 stycznia 2008 
13 lat temu – prezydent 

Lech Kaczyński dokonał 
otwarcia przebudowanej 
kolei linowej na Kaspro-
wym Wierchu.

19 stycznia 1983
38 lat temu – urodzi-
ła się polska biegaczka 
narciarska, mistrzyni 
olimpijska, dwukrotna 
zdobywczyni Pucharu 
Świata Justyna Kowal-
czyk.

20 stycznia 2002 
19 lat temu – Adam 

Małysz wygrał konkurs 
Pucharu Świata w sko-
kach narciarskich w Za-
kopanem.

20 stycznia 2012 
9 lat temu – Kamil 

Stoch wygrał konkurs 
Pucharu Świata w sko-
kach narciarskich w Za-
kopanem.

Pierwszy krośnianin 
w chwili urodzenia 
mierzył 56 centy-

metrów i ważył 3210 g. 
Był jednocześnie pierw-
szym dzieckiem uro-
dzonym w 2021 roku w 
krośnieńskim szpitalu. 
Szczęśliwymi rodzicami 
chłopca są Monika i Mi-
chał Musijowscy, rodzi-
na związana z krośnień-
skim sportem i Karpacką 
Państwową Uczelnią w 
Krośnie.

Tradycyjnie, z gratula-
cjami dla rodziców, ży-
czeniami i upominkami 
dla pierwszego miesz-
kańca Krosna przyjechał 
do szpitala z odwiedzi-
nami zastępca prezy-
denta Bronisław Baran. 
– Życzę, aby chłopiec 
tak się rozwijał, jak my 
marzymy, aby Krosno 
się rozwijało. Życzę, aby 
ustępująca pandemia 

KROSNO

Cezary i Wiktor 
byli pierwsi w 2021 r.
1 stycznia o godz. 1.45 w szpitalu w Krośnie przyszedł 
na świat Cezary Musijowski – pierwszy mieszkaniec 
Krosna w 2021 r., a 1 stycznia o godz. 14.15 urodził się 
Wiktor Łuksa z Krasnej – pierwszy mieszkaniec powiatu 
krośnieńskiego.

pozwoliła otworzyć całą 
gamę pełnych warun-
ków do rozwoju każdego 
mieszkańca naszego mia-
sta – zwrócił się do rodzi-
ców Bronisław Baran.

Gratulacje rodzicom 
złożył także dyrektor 
krośnieńskiego szpitala 
Piotr Czerwiński, wrę-
czając prezenty i list gra-
tulacyjny.

Rodzice Cezarego nie 
spodziewali się, że ich 
syn jako pierwszy przyj-
dzie na świat w nowym 
roku. – Tak naprawdę nie 
miało to znaczenia. Naj-
ważniejsze jest to, że jest 
zdrowy, a żona dobrze 
się czuje – powiedział 
Michał Musijowski. Na 
Cezarego w domu czeka 
dwuletni brat Stefan.

Z kolei pierwszym 
mieszkańcem powiatu 
krośnieńskiego, któ-
ry urodził się w 2021 

roku był Wiktor Łuksa z 
Krasnej, gm. Korczyna. 
Urodził się 1 stycznia o 
godz. 14.15 przy pomo-
cy cesarskiego cięcia. 
Ważył 4260 gramów i 
mierzył 58 cm. Wiktor 
jest pierwszym dzie-
ckiem Angeliki i Michała 
Łuksów. Szczęśliwych 
rodziców odwiedził 4 
stycznia z życzeniami, 
kwiatami i bonem na za-
kupy o wartości 1000 zł 
starosta krośnieński Jan 
Pelczar. Wspólnie ze 
starostą wizytę złożyli 
dyrektor szpitala Piotr 
Czerwiński, kierownik 
Oddziału Ginekologicz-
no-Położniczego dr n. 
med. Janusz Słowik i 
położna oddziałowa 
Krystyna Krygowska. 
Rodzice mogli przy oka-
zji sprawdzić fotel do 
kangurowania zakupio-
ny dla krośnieńskiego 

szpitala przez powiat 
krośnieński.

Kierownik oddziału 
ginekologiczno-położni-
czego krośnieńskiej lecz-
nicy dr n. med. Janusz 
Słowik podkreśla, że 
mimo pandemii miniony 
rok pod względem liczby 
porodów był dobry. W 
krośnieńskiej placówce 
w 2020 roku urodziło się 
1006 dzieci. – Mimo że 
jest trend spadkowy licz-
by urodzeń, cieszymy się 
bardzo, że pacjentki chcą 
u nas rodzic. Zapraszamy 
do naszego szpitala, pra-
cujemy cały czas, bez prze-
stojów – mówi dr Janusz 
Słowik.

Dodaje jednocześnie, 
że są plany wznowienia 
porodów rodzinnych, 
które nie odbywały się 
w ostatnim czasie ze 
względu na pandemię. 
– Po zaszczepieniu wszyst-
kich pracowników i części 
społeczeństwa powrócimy 
do porodów rodzinnych. 
Sam zachęcam wszystkich 
i mobilizuję do zaszczepie-
nia się. Jest to największe 
osiągniecie medycyny XXI 
wieku. Osobiście uważam, 
że nie ma się czego oba-
wiać – podkreśla kierow-
nik oddziału ginekolo-
giczno-położniczego.

Do 5 stycznia w kroś-
nieńskim szpitalu przy-
szło na świat 12 dzieci 
– 9 chłopców i 3 dziew-
czynki.

Tomasz Czech

Odwiedziny u pierwszego mieszkańca Krosna… 
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oraz u pierwszego mieszkańca powiatu krośnieńskiego

Prace wykonywane były w Bziance (995 metrów), 
Króliku Polskim (728 metrów) i Zmysłówce (345 

metrów). Całkowity koszt realizacji tego zadania to 
ponad 282,8 tys. zł. – Udało nam się pozyskać na to za-
danie 144 tys. zł dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, gmina 
Kleszczów udzieliła nam pomocy fi nansowej w kwocie 
100 tys. zł, a z własnego budżetu przeznaczyliśmy ponad 
38,8 tys. zł – powiedział burmistrz gminy Rymanów 
Wojciech Farbaniec.

/AJ/

GMINA RYMANÓW

Drogi dojazdowe 
przebudowane
Firmy z Iwonicza i Niebocka zakończyły przewi-
dzianą na rok 2020 przebudowę dróg dojazdo-
wych do gruntów rolnych w trzech miejscowoś-
ciach gminy Rymanów.

terazKrosno.pl Extra!
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Sprawdź: 
www.kromedia.pl

Rekordowy rok 
portalu terazKrosno.pl

KROSNO

Rok 2020 był naj-
lepszym w nie-
spełna 7-letniej 

historii portalu interne-
towego terazKrosno.pl. 
Z badań Google Ana-
lytics wynika, że w ciągu 
minionych 12 miesięcy 
portal odwiedziło ponad 
2 mln użytkowników, 
którzy wygenerowali 
41,1 mln odsłon.

Dla porównania w 
2019 roku portal odwie-
dziło 1,4 mln użytkow-
ników (ponad 50 mln 
odsłon), a w roku 2018 
nieco ponad 1 mln (34,9 
mln odsłon).

Ogromna 
popularność
Popularność portalu 

nie wzięła się znikąd. Jest 
zawsze tam, gdzie dzie-
je się coś ważnego. Od 
początku działalności 
portal wspiera działania 
kulturalne, współpracu-
je z instytucjami, stowa-
rzyszeniami, klubami 
sportowymi, organiza-
cjami społecznymi i lo-
kalnymi samorządami. 
Przy tym jest niezależny, 
neutralny światopodglą-
dowo i obiektywny. Jed-
nocześnie nie zapomina 
o tradycjach i wartoś-
ciach naszego regionu. 
To ważne, zwłaszcza 
w czasach nieustannej 
medialnej pogoni za 
sensacją.

Nowoczesny portal
Portal od kilku lat roz-

wija swoje możliwość i 
narzędzia. Jako jedyny 
wśród lokalnych portali 
dysponuje katalogiem 
lokalnych fi rm i bazą ak-
tualnych gazetek promo-
cyjnych. Może pochwalić 
się także zaawansowa-

To był najlepszy rok w historii portalu terazKrosno.pl 
i rekordowy wśród lokalnych portali informacyjnych. 
Stronę terazKrosno.pl odwiedziło ponad 2 mln użyt-
kowników.

nym systemem prezen-
tacji zapowiedzi wyda-
rzeń i bazą ponad 320 
tys. zdjęć obrazujących 
spektrum wydarzeń z 
ostatnich lat.

Wyniki oglądalno-
ści portalu za ostatni 
rok są przede wszyst-
kim dowodem na to, 
że świadomie obrana 
droga rozwoju okazała 
się właściwą i zaprowa-
dziła nas na szczyt. Ale 
i również tym, że ilość 
„polubień” na popular-
nym portalu społecz-
nościowym nie jest wy-
znacznikiem faktycznej 
popularności.

Bezpłatna gazeta
Od kilku miesięcy 

naturalnym „przedłu-
żeniem portalu” jest 
bezpłatny kolorowy 
dwutygodnik „teraz-
Krosno.pl Extra!”. Mimo 
obserwowanego od lat 
spadku sprzedaży prasy, 
decyzja o wydaniu gaze-
ty w formie tradycyjnej 
okazała się strzałem w 
dziesiątkę. O słuszności 
decyzji świadczy fakt, 
że jej ostatni numer w 
nakładzie aż 12 tys. eg-
zemplarzy rozszedł się 
wśród mieszkańców 
Krosna i powiatu w cią-
gu dwóch przedświą-
tecznych dni. 

Skuteczna reklama
Ścisła współpraca por-

talu i gazety to niewąt-
pliwie korzyść dla rekla-
modawców. Połączenie 
reklamy w Internecie i 
tradycyjnej gazecie daje 
gwarancję dotarcia z 
ofertą do wielu odbior-
ców we wszystkich gru-
pach wiekowych i róż-
nych zainteresowaniach.

Mocno wierzę w to, że 
w 2021 roku portal te-
razKrosno.pl zyska jesz-
cze większą popularność 
niż w minionym roku.

Dziękuję za zaufanie.

Tomasz Czech 

Wszystkie procesy 
prowadzone są 

teraz w zamkniętych 
hermetycznie bioreak-
torach, dzięki czemu 
nowa instalacja jest neu-
tralna dla otoczenia.

Proces biologicznego 
przetwarzania odpadów 
odbywa się teraz w 22 
szczelnych, żelbetono-
wych bioreaktorach, w 
warunkach tlenowych, 
a emitowane do środo-
wiska powietrze popro-
cesowe jest dwustop-

niowo oczyszczane, w 
systemie zamkniętym, 
w tzw. wentylatorni, 
przez płuczkę wodną i 
biofi ltr. 

Bioreaktory, w któ-
rych prowadzony jest 
proces stabilizacji tle-
nowej, kompostowanie 
i biologiczne suszenie w 
oparciu o nowoczesną 
technologię, zostały wy-
budowane od podstaw 
na niezagospodarowa-
nym dotychczas terenie 
zakładu. Całość inwe-

stycji dopełnia szczelna, 
betonowa hala odbioru, 
rozdrabniania i przygo-
towania odpadów zie-
lonych i bioodpadów do 
dalszego procesu prze-
twarzania.

– Wszystkie obiekty po-
wstałe w ramach moder-
nizacji i rozbudowy czę-
ści biologicznej instalacji 
przetwarzania odpadów 
są zhermetyzowane, wy-
posażone w nowoczesne 
rozwiązania i technolo-
gie, co ma zapewnić wy-
eliminowanie uciążliwo-

Uciążliwości zapachowe 
przejdą do historii
Mieszkańcy w końcu odetchną z ulgą. W Za-
kładzie Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. 
Białobrzeskiej trwa rozruch instalacji do biolo-
gicznego przetwarzania odpadów.

ści zapachowych obiektu 
– zapewnia Janusz Fic, 
prezes Krośnieńskiego 
Holdingu Komunalnego.

Inwestycja powsta-
ła w ramach projektu 
„Zintegrowany system 
gospodarki odpado-
wo-energetycznej w 
regionie południowym 
województwa podkar-
packiego”, który inte-
gruje 28 podkarpackich 
samorządów. Jej war-
tość to blisko 25 mln zł 
(netto).
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Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów

W 2020 roku strona terazKrosno.pl wyświetlana była ponad 41 mln razy
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W krośnieńskim szpitalu ruszyły szczepienia prze-
ciw COVID-19. Pierwszą osobą, która przyjęła 

szczepionkę był dyrektor Piotr Czerwiński. W ciągu 
najbliższych dni zaszczepionych zostanie 75 osób ze 
szpitala, gdyż tyle placówka otrzymała szczepionek 
w pierwszej turze. Od tego tygodnia sukcesywnie do 
szpitala mają trafi ać ich kolejne porcje. – W pierwszej 
kolejności zostaną zaszczepieni chętni nasi pracownicy 
medyczni i niemedyczni, a później osoby z zewnątrz. Na 
chwilę obecną na przyjęcie szczepionki zadeklarowało 
się 300 pracowników szpitala, choć już wiemy, że na 
listę zgłaszają się kolejni chętni. Łącznie z osobami z 
zewnątrz, ale również związanymi ze służbą zdrowia, 
chęć przyjęcia szczepionki zadeklarowało około 1000 
osób – mówi dyrektor krośnieńskiego szpitala Piotr 
Czerwiński.

Jak dodaje dyrektor, jest to niezwykle ważne i bar-
dzo potrzebne działanie profi laktyczne. 

Jako drugi szczepionkę przyjął Mariusz Szepelak, 
lekarz internista, specjalista chorób zakaźnych, pra-
cujący w tej poradni. Tłumaczy, jaka jest procedura 
szczepienia. – Po zbadaniu przez lekarza, jeśli nie ma 
przeciwskazań, osoba kierowana jest do gabinetu za-
biegowego, gdzie podaje się określoną ilość szczepionki. 
W przypadku COVID-19 jest to 0,3 ml i jest to pierwsza 
dawka. Po szczepieniu na miejscu należy pozostać od 15 
minut do pół godziny. Druga dawka szczepionki poda-
wana jest za 3-4 tygodnie, ale nie później jak 6 tygodni 
– tłumaczy Mariusz Szepelak. 

Jak zaznacza lekarz Mariusz Szepelak, na pewno 
warto się zaszczepić przeciw COVID-19. – W tej chwili 
jest to jedyna możliwość walki z tą chorobą – twierdzi 
specjalista chorób zakaźnych.

Dyrektor Piotr Czerwiński zapewnia, że szpital jest 
przygotowany na przyjęcie pacjentów, gdyby ewentu-
alnie doszło do trzeciej fali epidemii. – Mamy oddział, 
który w każdej chwili może zostać przekształcony na 
covidowy. Oby do tego jednak nie doszło – dodaje Piotr 
Czerwiński.

/AJ/

KROSNO

Pierwsi zaszczepieni
Do Poradni Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego 
Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w 
Krośnie trafiła pierwsza partia 75 szczepionek 
przeciwko COVID-19. 30 grudnia zaszczepiono 
pierwszych kilka osób.
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W szpitalu w Krośnie pierwszy szczepionkę przyjął dyrektor 
Piotr Czerwiński
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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@

kroscienkowyzne.pl
www.kroscienkowyzne.pl

Urząd Gminy 
Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14, 

38-430 Miejsce Piastowe 
tel. 13 43 530 12
e-mail: gmina@

miejscepiastowe.pl
www.miejscepiastowe.pl

Urząd Gminy Rymanów
ul. Mitkowskiego 14a, 

38-480 Rymanów
tel. 13 43 550 06
e-mail: gmina@

rymanow.pl
www.rymanow.pl

Urząd Gminy 
Wojaszówka

Wojaszówka 115, 
38-471Wojaszówka 

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

www.wojaszowka.pl 

WAŻNE DANE
TELEADRESOWE

MIEJSCE PIASTOWE

POD OPIEKĄ 
„NASZEGO DOMU”
Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom” 
wygrała konkurs ofert na prowadzenie cało-
dobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej 
typu socjalizacyjnego dla 14 dziewcząt z powiatu 
krośnieńskiego.

Organem prowadzą-
cym dla Katolickiej 
Placówki Wycho-

wawczej „Nasz Dom” jest 
Zgromadzenie Sióstr Świę-
tego Michała Archanioła z 
Miejsca Piastowego.

Umowa na realizację za-
dania od 1 stycznia 2021 r. 
do 31 grudnia 2025 r. pod-
pisana została 17 grudnia 
ub. roku. Powiat Krośnień-
ski reprezentowali starosta 
Jan Pelczar i wicestarosta 
Andrzej Guzik, a zgro-
madzenie  siostra Jolanta 
Szteliga, przełożona ge-
neralna. W placówce ma 
zostać zapewniona całodo-
bowa opieka i wychowanie 

sięć miejscowości, których 
przedstawicieli zaproszono 
na uroczyste wręczenie na-
gród. Sołectwo Krościenko 
Wyżne uplasowało się na 
wysokim 4. miejscu.

Podczas gali wójt gminy 
Mateusz Liput odebrał na-
grodę z rąk wicemarszał-
ka Piotra Pilcha. – Od lat 
realizujemy Podkarpacki 
Program Odnowy Wsi, jako 
jedno z pięciu województw 
w Polsce. W ten sposób in-
tegrujemy i aktywizujemy 
społeczności wiejskie, dbając 
o zaspokajanie potrzeb spo-
łecznych i kulturalnych oraz 
zachowanie dziedzictwa 
kulturowego oraz moderni-
zację przestrzeni wiejskiej. 
Program wspiera i zachęca 
do zaangażowania w re-
alizację przedsięwzięć na 
rzecz własnej miejscowości, 
w oparciu o oddolnie wy-
pracowane sołeckie strategie 
odnowy wsi. Na jego realiza-
cję przeznaczyliśmy z budże-
tu województwa już prawie 
6,5 miliona złotych. Jednym 
z elementów programu jest 
konkurs „Piękna Wieś Pod-
karpacka” i cieszę się, że co 
roku spotyka się on z tak 
wielkim odzewem – powie-
dział wicemarszałek Piotr 
Pilch.
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dzieciom całkowicie lub 
częściowo pozbawionym 
opieki rodziców. Mają być 
też podejmowane działa-
nia w celu powrotu dziecka 
do rodziny, umieszczenia 
w rodzinnej opiece zastęp-
czej lub przysposobienia. 
– Prowadzenie placówek 
opiekuńczo-wychowaw-
czych jest zadaniem włas-
nym powiatu krośnieńskie-
go. Powiat, aby  zabezpieczyć 
małoletnich, których sąd 
kieruje do palcówek opie-
kuńczo-wychowawczych, 
zleca to zadanie innemu 
podmiotowi. Wynikiem tego 
jest wieloletnia współpraca 
ze Zgromadzeniem Sióstr 

Świętego Michała Archanio-
ła z Miejsca Piastowego. Jest 
to niezwykle cenna pomoc 
nie tylko dla samorządu, ale 
dla samych dziewcząt, które 
znajdują w Miejscu Piasto-
wym pełen ciepła i wsparcia 
dom – podkreśla wicestaro-
sta Andrzej Guzik.

Katolicka Placówka Wy-
chowawcza „Nasz Dom” 
w Miejscu Piastowym po-
wstała w 1993 roku. Jest 
to „niepubliczna, całodo-
bowa placówka opiekuń-
czo-wychowawcza typu 
socjalizacyjnego, zapew-
niająca opiekę i wychowa-
nie dzieciom wymagają-
cym szczególnej opieki lub 
mającym trudności w przy-
stosowaniu się do życia w 
rodzinie.” Jest ona placów-
ką katolicką, opierającą 
wychowanie na zasadach 
chrześcijańskich. Swoją 
działalność opiekuńczo-
wychowawczą realizuje w 
oparciu o program wycho-
wawczy zapoczątkowany 
przez bł. ks. Bronisława 
Markiewicza, który do-
stosowany jest do potrzeb 
dzieci i młodzieży we 
współczesnej rzeczywisto-
ści. Jego celem jest posza-
nowanie godności dziecka 
i jego praw oraz troska o 
dobro dziecka, także du-
chowe i jego wszechstron-
ny rozwój.

Placówka „Nasz Dom” 
przeznaczona jest dla 14 
dziewcząt w wieku od 10 
do 18. roku życia z możli-
wością wydłużenia czasu 
pobytu pod warunkiem 
kontynuowania nauki. 
Podstawę do umieszcze-
nia w placówce stanowi 
orzeczenie sądu oraz skie-
rowanie wydane przez Po-
wiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Krośnie.    /JC/

KROŚCIENKO WYŻNE

Wyróżnienie 
w konkursie
W kolejnej edycji konkursu „Piękna Wieś Pod-
karpacka”, odbywającego się w ramach Podkar-
packiego Programu Odnowy Wsi 2017-2020, 
wysokie 4. miejsce zajęło Krościenko Wyżne.

W  ub. roku do zmagań 
konkursowych wójt 

gminy Krościenko Wyżne 
zgłosił sołectwo Krościen-
ko Wyżne. Zgłoszone wsie 
oceniano pod kątem zre-
alizowanych inwestycji, 
infrastruktury społecznej, 
estetyki terenu i krajobra-
zu, troski o środowisko, 

działalności społecznej i 
tożsamości mieszkańców, 
propagowania działalno-
ści kulturowej, sportu i 
rekreacji. Z 31 zgłoszeń, 
które napłynęły do Urzędu 
Marszałkowskiego Woje-
wództwa Podkarpackiego 
z całego Podkarpacia, jury 
konkursowe wyłoniło dzie-
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Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom” w Miejscu 
Piastowym
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Wójt Mateusz Liput odebrał gratulacje z rąk wicemarszałka 
Piotra Pilcha

2001
27 stycznia, w sobotę nad ranem, wybuchł pożar w 

największym krośnieńskim przedszkolu przy ul. Szpet-
nara. W akcji ratowniczo-gaśniczej trwającej około 10 
godzin uczestniczyli strażacy z JRG PSP z Krosna, za-
stęp z RAF Rafi nerii Nafty Jedlicze S.A. oraz strażacy z 
17 jednostek OSP.

Ogromny pożar przedszkola przy ul. Szpetnara w Krośnie

2006
W niedzielę, 8 stycznia, na krośnieńskim rynku odbył 

się XIV Wojewódzki Finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. Fragmenty imprezy można było obejrzeć na 
żywo w TVP 2.

Finał WOŚP na krośnieńskim rynku

2011
Niespełna trzech godzin potrzebowali krośnieńscy po-

licjanci, by zatrzymać 60-letniego mężczyznę podejrza-
nego o zabójstwo 49-letniego znajomego. Do zdarzenia 
doszło w nocy z 19 na 20 stycznia w jednym z domów na 
terenie Jedlicza. 

Zygmunt W. w drodze z krośnieńskiego sądu po zastosowa-
niu tymczasowego aresztu

2016
Święto siatkówki w Krośnie. Drużyny Zenitu Kazań, 

Asseco Resovii Rzeszów i AZS Politechniki Warszawskiej 
rywalizowały na hali MOSiR w Krośnie w międzynarodo-
wym turnieju siatkówki o puchar prezydenta Krosna.

To wydarzyło się w styczniu: 20, 15, 10 i 5 lat temu 
(wybór subiektywny)

Od blisko roku na portalu terazKrosno.pl na początku 
każdego miesiąca prezentujemy różne wydarzenia, jakie 
miały miejsce w Krośnie i w gminach powiatu krośnień-
skiego przed 20, 15, 10 i 5 lat temu. Część tych wyda-
rzeń jest dodatkowo opatrzona zdjęciami. W aktualnym 
wydaniu dwutygodnika prezentujemy po jednym wyda-
rzeniu z każdego roku. Pochodzą one ze stycznia 2001, 
2006, 2011 i 2016. Wszystkie, wraz ze zdjęciami, 
można zobaczyć na portalu terazKrosno.pl
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W barwach Zenitu Kazań występował między innymi Wilfre-
do Leon

W Krośnie i w powiecie krośnieńskim…

/AJ/
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Od nowego roku 
opłata za odbiór 
odpadów wynie-

sie 26 zł za miesiąc od 
mieszkańca w przypadku 
odpadów komunalnych 
zbieranych i odbieranych 
w sposób selektywny. Do 
tej pory mieszkańcy Kros-
na za odpady zbierane w 
sposób selektywny płacili 
24 zł miesięcznie od osoby. 
Kwota 26 zł będzie obo-
wiązywała przy jednoczes-
nej likwidacji ulgi dla Karty 
Dużej Rodziny i wprowa-
dzeniu osłonowej ulgi dla 
rodzin wielodzietnych o 
niskich dochodach. Za 
przyjęciem uchwały było 
11 radnych, 8 zagłosowało 
przeciw, a 2 wstrzymało 
się od głosu.

Pomoc dla najbardziej 
potrzebujących
Alternatywą dla likwi-

dacji dotychczasowej ulgi 
dla członków rodzin wielo-
dzietnych będzie program 
pomocowy zarządzany 
przez Miejski Ośrodek Po-
mocy Rodzinie dla rodzin 
wielodzietnych znajdują-
cych się w trudnej sytuacji 
materialnej, spełniających 

KROSNO DROŻEJ ZA ŚMIECI
Od 1 stycznia 2021 r. wzrosły opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Tema-
tem tym zajmowali się radni na sesji Rady Miasta Krosna.

kryterium dochodowe 
uprawniające do świad-
czeń z pomocy społecznej. 
Według danych MOPR na 
terenie miasta Krosna po-
mocą objętych zostanie 70 
rodzin łącznie około 350 
osób. 

Z kolei jeśli mieszkaniec 
nie wypełni obowiązku 
zbierania odpadów w spo-
sób selektywny, opłata, 
tzw. stawka sankcyjna, bę-
dzie wynosić miesięcznie 
104 zł od osoby.

Takie jest prawo
Prezydent Piotr Przyto-

cki podczas sesji podkre-
ślał, że obowiązujące pra-
wo nakazuje, aby opłaty 
pobierane od właścicieli 
nieruchomości w całości 
pokrywały koszty funk-
cjonowania systemu go-
spodarowania odpadami 
komunalnymi. Analiza sta-
nu gospodarki odpadami 
komunalnymi w Krośnie 
za rok 2020 r. jednoznacz-

nie wskazuje, że opłaty 
pobierane od właścicieli 
nieruchomości nie pokryją 
kosztów funkcjonowania 
systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi 
w 2021 roku, co będzie 
niezgodne z obowiązują-
cym aktualnie prawem.

Coraz wyższe 
wymagania
Główne powody wzro-

stu kosztów spowodowane 
są między innymi coraz 
wyższymi wymaganiami 
środowiskowymi skutku-
jącymi stałym wzrostem 
cen za przyjęcie odpadów 
w celu ich zagospodaro-
wania w kolejnych latach, 
zmianami przepisów pra-
wa w zakresie magazyno-
wania, transportu wszyst-
kich rodzajów odpadów, a 
także podwyższeniem tzw. 

opłaty marszałkowskiej do 
kwoty 270 zł w 2020 r. i 
zrównującej stawki dla 
różnych grup odpadów. 
Doszły też nowe obowiąz-
ki w zakresie prowadzenia 
szczegółowej sprawozdaw-
czości, czyli Ogólnopolska 
Baza Danych o Odpadach.

Wzrost wynagrodzeń
Zarówno przy kalkulacji 

stawek opłat za zagospoda-
rowanie odpadów oraz w 
ofertach fi rm zajmujących 
się odbiorem i transpor-
tem oraz przetwarzaniem 
odpadów musiał też zostać 
uwzględniony wzrost cen 
towarów i usług oraz mi-
nimalnego wynagrodze-
nia za pracę, które w roku 
2020 wynosiło 2600 zł w 
stosunku do planowanych 
2800 zł w roku 2021.

Problem z odpadami 
wysokoenergetycznymi
Nie bez znaczenia są 

także uwarunkowania 

rynkowe i problemy z za-
gospodarowaniem tzw. 
frakcji nadsitowej (wy-
sokoenergetycznej), któ-
ra z uwagi na zakaz jej 
składowania musi zostać 
przekazana wyłącznie do 
termicznego unieszkod-
liwiania oraz niekontro-
lowany wzrost kosztów 
zagospodarowania odpa-
dów wysokoenergetycz-
nych. Spowodowane jest 
to ograniczonymi możli-
wościami ich zagospoda-
rowania w istniejących 
instalacjach w Polsce.

COVID-19
Nastąpił też wzrost ilości 

wytwarzanych odpadów 
z uwagi na wystąpienie 
pandemii COVID-19. Wie-
lu mieszkańców miasta 
zmuszonych było oraz 
nadal jest do pozostawa-
nia w swoich domach, a 
większość obowiązków 
zawodowych oraz eduka-
cyjnych odbywa się w spo-
sób zdalny. W związku z 
zaistniałą sytuacją odpady 
dotychczas wytwarzane w 
zakładach pracy, szkołach, 
itp. trafi ają do systemu 
gminnego, co w sposób 
bezpośredni podnosi jego 
koszty.
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Od nowego roku opłata za odbiór odpadów zbieranych w 
sposób selektywny wzrośnie o 2 zł i będzie wynosić 26 zł 
od osoby miesięcznie

Trwająca w Polsce od mar-
ca pandemia koronawirusa 
cały czas zbiera żniwo. W 
naszym kraju zachorowało 
już ponad 1,3 miliona osób, 
a zmarło blisko 30 tysięcy. 
Dwie fale wzrostu zacho-
rowań spowodowały wiele 
zawirowań i problemów 
fi nansowych nie tylko w nie-
których branżach działalno-
ści gospodarczej, ale również 
u osób fi zycznych.

Liczba fi rm w restruktu-
ryzacji wciąż rośnie z mie-
siąca na miesiąc. Wiąże się 
to również ze zwolnieniami 
pracowników. W sierpniu 
2020 r. aż o 23 proc. wzrosła 
liczba postępowań upadłoś-
ciowych i restrukturyzacyj-
nych w stosunku do sierpnia 
2019 r. We wrześniu ub.roku 
liczba ogłoszonych restruk-
turyzacji wzrosła o 35 proc. 
w skali miesiąca i aż o 77 
proc. w ujęciu rocznych. 
Problemy spowodowane 
pandemią dotknęły osoby 
fi zyczne. Centralny Ośrodek 
Informacji Gospodarczej po-
daje, że do końca września 
w Monitorze Sądowym i Go-
spodarczym opublikowano 
8030 upadłości konsumen-
ckich. Ta liczba przekroczy-
ła już liczbę upadłości kon-
sumenckich w całym 2019 r. 
Przewiduje się, że na koniec 
2020 r.  upadłość konsumen-
cka dotknie 12 tysięcy Pola-
ków. Do takiego stanu rze-
czy przyczyniła się również 
nieodpowiedzialna polityka 
obecnego rządu. Kiedy na 

początku 2020 r. posłowie 
Koalicji Obywatelskiej ape-
lowali o zwołanie Komisji 
Zdrowia w celu omówienia 
przygotowań do stanu epi-
demii, ówczesny główny in-
spektor sanitarny Jarosław 
Pinkas powiedział: „Wielu 
polityków, którzy posługują 
się straszeniem koronawi-
rusem jako elementem gry 
politycznej, powinno sobie 
włożyć lód do majtek”.

Z doświadczeń po pierw-
szej fali koronawirusa po-
winno się wyciągać wnioski. 
Czas od czerwca do września 
2020 r. był bardzo istotny. 
Można było wykorzystać go 
na stworzenie planu dzia-
łania, bo druga fala pan-
demii była nieunikniona. 
Jednakże premier Mateusz 
Morawiecki zapewniał, że 
pandemia jest w odwrocie. 
Te słowa spowodowały w 
społeczeństwie rozluźnienie. 
Polacy zaczęli mniej restryk-
cyjnie przestrzegać zaleceń, 
chroniących przed zakaże-
niem. Na uwagę zasługuje 
fakt, że Koalicja Obywa-

telska stworzyła strategię 
odmrażania gospodarki po 
pierwszym „lock downie”. 
Ten dokument pojawił się 
pod koniec kwietnia 2020 
r. Zakładał on wdrożenie 
procedur funkcjonowania 
fi rm z zachowaniem reżi-
mu sanitarnego na najwyż-
szym poziomie. Wdrożenie 
propozycji zawartych w tej 
strategii, mogłoby zapobiec 
wprowadzeniu kolejnego 
„lockdownu”. 

Brak planu i strategii 
rządu w walce z pandemią 
spowodowało nagłe i nie-
przemyślane decyzje. Wpro-
wadzanie „lockdownu” bez 
zapowiedzi, chaos, otwiera-
nie i nagłe zamykanie nie-
których gałęzi gospodarki 
spowodowało, że wiele fi rm 
upada, kończy lub zawiesza 
swoją działalność, a wielu 
pracowników pozostaje bez 
pracy. Odpowiedzialny rząd 
powinien mieć strategię i 
plan działania. Powinien ko-
munikować z odpowiednim 
wyprzedzeniem czasowym, 
aby osoby prowadzące dzia-
łalność gospodarczą mogły 
się przygotować na warunki 
stawiane przez rządzących. 
Zapowiedzi zamykania 
branż powinny być wyni-
kiem analiz, a decyzjom po-
winny towarzyszyć gotowe 
propozycje wsparcia. Tak 
jednak się nie dzieje. Pomoc 
przychodzi zbyt późno i nie 
jest wystarczająca. Ostat-
nia ustawa tzw. Tarcza 6.0 
została uchwalone przez 
Sejm RP w grudniu 2020 
r. i zapewnia wsparcie fi r-
mom o określonym PKD 
(Polska Klasyfi kacja Dzia-

łalności), ale tylko za listo-
pad. Wiele branż w wyniku 
decyzji rządu musiało ogra-
niczyć swoją działalność 
już w październiku 2020 
r. Wiele z nich nie pracuje i 
trwa to już kolejny miesiąc. 
Wsparcie jest potrzebne 
i to natychmiast. Pomoc 
rządu powinna przyjść na-
tychmiast i nie powinna 
dzielić przedsiębiorców. 
Gospodarka to sieć naczyń 
połączonych. Pomoc powi-
nien dostać każdy przed-
siębiorca, który w związku 
z epidemią SARS-COV-2 
odnotował spadek przycho-
dów o 30%. Koalicja Oby-
watelska przygotowała i 
złożyła do laski marszał-
kowskiej ustawę, która za-
pewni pomoc każdej fi rmie, 
która ucierpiała w wyniku 
epidemii. Ustawa zakłada 
zwolnienie za składek ZUS 
od października 2020 r do 
marca 2021 r., wprowadze-
nie świadczeń postojowych 
w okresie od października 
2020 r. do marca 2021 r. 
Proponujemy również do-
fi nansowanie kosztów sta-
łych dla przedsiębiorców w 
wysokości 70 proc. straty 
brutto przy spadku przy-
chodów o 30 proc. Wiele 
fi rm nie generuje dzisiaj 
przychodu, a w związku z 
prowadzeniem działalno-
ści ma zaciągnięte kredyty 
i leasingi. W naszej ustawie 
proponujemy pomoc w po-
staci przesunięcia terminu 
spłat rat kredytowych i le-
asingowych z gwarancją 
BGK. Ustawa jest gotowa i 
skonsultowana. Czeka na 
rozpoczęcie procesu legis-

Politycznym okiem z Wiejskiej
POSEŁ 
JOANNA FRYDRYCH

lacyjnego w Sejmie. Czy uj-
rzy światło dzienne, zależy 

SPRZEDAM DOM, Korczyna, ul. Fredry 8, stan 
surowy otwarty, zadaszony, 107 m2, na działce 
nr 2997, 7a (+udział w drodze osiedlowej 1,416 ara) 
w stanie surowym, zadaszonym (blachodachówka), 
z podłączeniem kanalizacji i wodociągu. Cena 
brutto 290.000 zł, w tym VAT 8%. Istnieje możliwość 
zapłaty części ceny na raty. Dom będzie do nabycia 
w 1 kwartale 2021 roku – obecnie trwa budowa. 
Szczegóły projektu na stronie: 
https://www.kbprojekt.pl/1916/zalasek  
tel. 602 23 23 37 olbrycht.krzysztof@wp.pl

OGŁOSZENIA DROBNE
MOTORYZACJA 

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

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

Tapicer z wieloletnim doświadczeniem OFERUJE 
USŁUGI tapicerskie oraz odnowę i renowację 
mebli. Możliwy transport. Tel. 662236495.

OFERUJĘ USŁUGI w zakresie czyszczenia i różnych 
napraw w studniach kręgowych. Zapraszam do 
kontaktu 576739537

NIERUCHOMOŚCI 

USŁUGI

Do komentowania sytuacji w kraju zaprosimy też in-
nych parlamentarzystów z naszego regionu. Komentarze 
będziemy publikować w co drugim wydaniu dwutygodni-
ka terazKrosno.pl Extra!

wszystko od pani marsza-
łek Sejmu.
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Poznaj swojego dzielnicowego
Miasto Krosno – cz. III

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

REJON XI – OSIEDLE MARKIEWICZA
mł. asp. Maciej Rajnik
tel. 47 828 34 24, 572 908 409
e-mail: dzielnicowy.krosno11@rz.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego obejmuje ulice: Armii Krajowej, Betleja, Bohaterów 
Westerplatte, gen. Hallera, Krzywa, Lwowska (nr nieparzyste 1-21, od 
Niepodległości), Mickiewicza (nr parzyste), Niepodległości (od Lwow-
skiej do P. Warszawskich), Ofi cerska, Podchorążych, gen. Sikorskiego, 
Wojska Polskiego (od Niepodległości rondo do B. Westerplatte).
Przyjmuje we wtorki i czwartki w godz. 17-19, dyżuruje w punkcie 
przyjęć dzielnicowych przy ul. Mickiewicza 23a w Krośnie.

REJON XII – DZIELNICA KROŚCIENKO NIŻNE
mł. asp. Jarosław Zięba
tel. 47 828 34 22, 571 203 204
e-mail: dzielnicowy.krosno12@rz.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego obejmuje ulice: Asnyka, Bursaki, Chopina, Gał-
czyńskiego, Kopalniana, Lenarta, Lunaria, Łąkowa, Mickiewicza (nr 
nieparzyste), Niepodległości (od P. Warszawskich do rz. Wisłok), Po-
wstańców Śląskich, Powstańców Warszawskich (od Niepodległości 
do P. Śląskich),  Różana, Szarych Szeregów, Ślączka, Wieniawskiego, 
Wiklinowa, Żeromskiego.
Przyjmuje we wtorki w godz. 17-19, dyżuruje w punkcie przyjęć dziel-
nicowych w Domu Kultury Puchatek przy ul. Szopena, a w czwartki w 
godz. 17-19  przy ul. Mickiewicza 23a w Krośnie.

REJON XIII – GMINA KROŚCIENKO WYŻNE
asp. szt. Tomasz Teleżyński
tel. 47 828 34 28, 571 203 205
e-mail: dzielnicowy.krosno13@rz.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego obejmuje miejscowości: Krościenko Wyżne, Pu-
styny.
Przyjmuje we wtorki i czwartki w godz. 17-19, dyżuruje w punkcie 
przyjęć dzielnicowych przy ul. Południowej w Krościenku Wyżnym.

/opr. JC/

W czwartek, 17 grudnia, 
służby ratunkowe za-
alarmowane zostały 

przez 40-letniego mężczyznę, 
że jego brat Sławomir leży mar-
twy w mieszkaniu jednego z 
bloków w centrum Dukli. Gdy 
w mieszkaniu pojawili się po-
licjanci, na miejscu była już za-
łoga pogotowia ratunkowego. 
Ciało 44-letniego Sławomira B. 
leżało na plecach, a głowa była 
oparta w narożniku między 
futryną, a ścianką działową. 
Zarówno ratownicy, jak i poli-
cjanci zwrócili uwagę na obra-
żenia głowy mężczyzny. Oprócz 
zmarłego, w domu był jeszcze 
jego brat Tomasz oraz miesz-
kający w tym samym bloku 43-
letni Waldemar F. Obydwaj byli 
mocno pijani. Pierwszy z nich 
miał prawie 2,9 promila, a dru-
gi blisko 2,5 promila alkoholu w 
organizmie.

– Wypowiedzi zarówno jed-
nego, jak i drugiego mężczyzny 
były niespójne i mało wiarygod-
ne. Przedstawiali różne wersje 
wydarzeń. Nie byli sobie też w 
stanie przypomnieć szczegółów 

Główny Inspektorat Trans-
portu Drogowego poin-

formował, że od 30 grudnia 
2020 r. działa fotoradar, któ-
ry został zamontowany przy 
DK28 obok przejścia dla pie-
szych, na wysokości szkoły i 
stadionu. Urządzenie rejestru-
je już wykroczenia kierowców.
Miejsce, w którym znajduje 
się nowy fotoradar, którym za-
rządza Inspekcja Transportu 
Drogowego, nie jest przypad-
kowe. Jak podkreśla komisarz 
Krzysztof Belczyk, naczelnik 
Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Miejskiej Policji w 
Krośnie, odcinek między Szeb-
niami a Jaszczwią jest jednym 
z najbardziej niebezpiecznych 
w powiecie krośnieńskim. Nie-
stety, nie wszyscy kierowcy 
pamiętają, że obowiązuje na 
nim ograniczenie prędkości do 
50km/h. Mimo tego przekra-
czanie dozwolonej prędkości 
jest tutaj na porządku dzien-
nym. W ubiegłym roku prawo 
jazdy za przekroczenie do-
puszczalnej prędkości straciło 
ponad 100 kierowców. Często 
dochodzi też do kolizji, a także 
wypadków drogowych, rów-

DUKLA

Śmierć w mieszkaniu
Dwóch mieszkańców gminy Dukla zostało tymczasowo aresztowanych po zgonie 
44-letniego mężczyzny. Jednym z nich jest brat zmarłego. Do tragedii doszło w 
mieszkaniu jednego z bloków w centrum miasteczka.

i okoliczności, w jakich zmarły 
odniósł obrażenia, kiedy to się 
stało i od kiedy 44-letni mężczy-
zna nie żyje. Pamiętali jedynie, 
że upadł – mówi prokurator re-
jonowy w Krośnie Iwona Czer-
wonka-Rogoś.

Decyzją będącego na miejscu 
prokuratora obydwaj zostali 
przewiezieni do pomieszczeń 
dla zatrzymanych w Komen-
dzie Miejskiej Policji w Krośnie, 
a ciało zmarłego mężczyzny 
zabezpieczono do przeprowa-
dzenia oględzin i badań sek-
cyjnych. Na miejscu pracowała 
grupa dochodzeniowo-śledcza, 
która przeprowadziła oględzi-
ny mieszkania i zabezpieczyła 
ślady, w tym ślady krwi w kilku 
pomieszczeniach. 

Po przeprowadzonej sekcji 
zwłok biegły wskazał, że Sła-
womir B. doznał rany tłuczonej 
potylicy, a także poziomego 
pęknięcia sklepienia czaszki na 
długości 30 centymetrów.

Po wytrzeźwieniu obydwu 
mężczyzn przesłuchano.

– Waldemarowi F. przedsta-
wiono zarzut spowodowania 

ciężkiego uszczerbku na zdro-
wiu, którego następstwem była 
śmierć 44-letniego mężczyzny 
oraz nieudzielenie pomocy oso-
bie  znajdującej się w położeniu 
grożącym bezpośrednim niebez-
pieczeństwem utraty życia albo 
ciężkiego uszczerbku na zdro-
wiu. Z kolei brat zmarłego męż-
czyzny usłyszał zarzut nieudzie-
lenie pomocy osobie  znajdującej 
się w położeniu grożącym bez-
pośrednim niebezpieczeństwem 
utraty życia albo ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu – infor-
muje prokurator Iwona Czer-
wonka-Rogoś.

Na wniosek policji i prokura-
tury, Sąd Rejonowy w Krośnie 
zastosował wobec Waldemara 
F. i Sławomira B. trzymiesięcz-
ny tymczasowy areszt.

Z dotychczasowych ustaleń 
wynika bowiem, że to 43-let-
ni mężczyzna miał popchnąć 
kompana, który uderzył w me-
talową futrynę. Niestety, ude-
rzenie okazało się śmiertelne. 
Co ciekawe, do zdarzenia do-
szło prawdopodobnie jeszcze 
dzień wcześniej, czyli w środę, 
16 grudnia, i do czasu zaalar-
mowania służb ratowniczych 
Sławomir B. leżał martwy w 
mieszkaniu.

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

Andrzej Józefczyk

Stypendyści z ZSKU
Roksana Łobaza i Paweł Trybus z Zespołu Szkół 
Kształcenia Ustawicznego znaleźli się w gronie 7092 
najlepszych uczniów szkół średnich w Polsce i otrzy-
mali Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Roksana Łobaza i Paweł Try-
bus są uczniami Zespołu 

Szkół Kształcenia Ustawiczne-
go w Krośnie. Obydwoje zosta-
li stypendystami „Stypendium 
Prezesa Rady Ministrów” w 

roku szkolnym 2020/2021. 
Wcześniej otrzymali również 
„Stypendium Młodego Zawo-
dowca”, które przyznaje prezy-
dent miasta Krosna.

Roksana Łobaza jest uczenni-

cą klasy II technikum 5-letnie-
go, na kierunku Technik grafi ki 
i poligrafi i cyfrowej. Ma 16 lat 
i mieszka w Krośnie. Uwiel-
bia rysować i słuchać muzyki. 
Fascynuje ją Azja Wschodnia. 
Roksana uzyskała w poprzed-
nim roku szkolnym średnią 
ocen – 5,00.

Paweł Trybus kształci się na 
kierunku Technik grafi ki i poli-
grafi i cyfrowej i chodzi do kla-
sy II 4-letniego technikum po 
gimnazjum. 

Paweł w styczniu kończy 18 
lat. Mieszka w Chorkówce. 
Uwielbia projektować kalen-
darze, ulotki, interesuje się po-
żarnictwem. Od 2014 r. czyn-
nie działa w OSP. Średnia ocen 
uzyskana przez Pawła to 5,25.

Ze względów epidemicznych 
w ubiegłym roku nie było uro-
czystego rozdania świadectw 
przez władze województwa 
podkarpackiego. Skromną uro-
czystość zorganizowana została 
w szkole. Dyplomy wraz z gra-
tulacjami uczniowie otrzymali 
z rąk dyrektora ZSKU w Krośnie 
Bożeny Cząstki i zastępcy dy-
rektora Marcina Bednarza.

/AJ/

KROSNO

MODERÓWKA

Bat na piratów drogowych
Kierowcy przejeżdżający przez Moderówkę (gmina Jedli-
cze) muszą zwolnić pedał gazu. W centrum miejscowości 
jest już aktywny fotoradar.
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nież tragicznych. – Uruchomie-
nie fotoradaru stacjonarnego 
nie oznacza, że nie będzie już na 
tym odcinku policjantów dro-
gówki. W dalszym ciągu będą 
prowadzić kontrole z użyciem 
oznakowanych, jak i nieozna-
kowanych radiowozów – mówi 
komisarz Krzysztof Belczyk.

/AJ/

Fotoradar w Moderówce przy 
DK28 już wyłapuje piratów dro-
gowych

Stypendyści z ZSKU z dyrektor Bożeną Cząstką i wicedyrektorem Marcinem 
Bednarzem
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Zdjęcie ilustracyjne
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HUMOR

BARAN (21 III - 20 IV)
Nowy rok, nowe zadania przed tobą. 

Będzie ci trudniej, jeśli nie zamknąłeś 
starych spraw. Ale gwiazdy ci sprzyja-
ją, a wpływ wojowniczego Marsa doda 
ci energii. Pamiętaj jednak o prioryte-
tach, do których przede wszystkim na-
leży twoja najbliższa rodzina.

BYK (21 IV - 20 V)
Aby odnieść sukces w sferze uczucio-

wej potrzeba długofalowego wysiłku. 
Okaże się, czy naprawdę ci zależy. Pla-
nety ci sprzyjają, ale za ciebie niczego 
nie zrobią. Do ciebie należy działanie. 
Wypada tylko pożyczyć ci cierpliwości 
i wytrwałości w działaniu.

BLIŹNIĘTA (21 V - 21 VI)
Zanim zabierzesz się za wielkie dzie-

ła, spójrz na drobnicę, która leży wokół 
ciebie i czeka niecierpliwie na to, aż 
wreszcie się z nią uporasz. A ty nadal 
szukasz pod lasem tego, co leży przed 
nosem. Halo! Obudź się. Laba świą-
teczna się zakończyła. Do pracy!

RAK (22 VI - 22 VII)
Pierwsze dni nowego roku nadal 

będą upływały pod znakiem uczuć. Te-
raz jednak luźne znajomości powinie-
neś nieco zacieśnić. Tylko spokojnie, 
nie przestrasz drugiej strony nachal-
nością. Nie zapomnij o rozliczeniach i 
rachunkach.

LEW (23 VII - 22 VIII)
Ruchy, ruchy. I to nie w przenośni, 

ale dosłownie. Weź się za siebie, musisz 
zrzucić kilka kilogramów. Kwarantanna 
temu wprawdzie nie służy, ale i w do-
mowych pieleszach można co nieco po-
działać. Przeszukaj stare pudła, może na 
początek znajdzie się jakaś skakanka.

PANNA (23 VIII - 23 IX)
Początek roku to mnóstwo pracy z 

zamknięciem starych spraw. Lekko nie 
będzie, ale to dla ciebie nic nowego. Tym 
razem jednak nie daj się wmanewrować 
w cudze obowiązki. Tym bardziej, że to 
nie ty spijasz potem śmietankę. Szanuj 
siebie, to i inni będą ciebie szanować.

WAGA (23 IX - 23 X)
Pracuj na własne konto, nie na cudze. 

Ty też musisz wykazać się własnym do-
robkiem. Jeśli w tej pracy nie masz ta-
kich możliwości, to szukaj lepszej ofer-
ty. Planety ci sprzyjają. Nie zdradzaj 
od razu wszystkich swoich pomysłów. 
Uważaj też co i do kogo mówisz. 

SKORPION (24 X - 22 XI)
Najbliższe dni spokojne, przedłuży 

się nieco atmosfera świąteczno-no-
woroczna. Nie rozluźniaj się jednak 
zbytnio, zachowaj czujność. To tak jak 
z rozciąganiem przed właściwymi ćwi-
czeniami. Powinieneś się znaleźć teraz 
w tej właśnie fazie.

STRZELEC (23 XI - 21 XII)
Specyfi czne warunki życia spra-

wiają, że z innej perspektywy trzeba 
spojrzeć na najbliższe otoczenie. Tak, 
właśnie o rodzinie mowa. Uwięzieni 
w domowych pieleszach, zamiast bie-
gać za własnymi sprawami, musicie na 
nowo uczyć się być razem. Będzie trud-
no, ale się da!

KOZIOROŻEC (22 XII - 20 I)
Jeśli wciąż czujesz się zmęczony, 

wykorzystaj jeszcze kilka dni zaległego 
urlopu. Szef? Cóż, zachwycony może 
nie będzie, ale nie ma wyjścia. Uzu-
pełnij też niedobory witamin, przede 
wszystkim witaminy D. Jak najwięcej 
korzystaj ze słońca.

WODNIK (21 I - 19 II)
Nudzisz się? Wróć do dawnych za-

interesowań, odkurz je. A może też 
poszukaj nowych. Internet jest pełen 
pomysłów. Nie stój w miejscu, bo skost-
niejesz, a potem będzie tylko trudniej.  
Zresztą sam czujesz, że musisz coś z 
tym zrobić.

RYBY (20 II - 20 III)
Zaproś innych do działania. Tak, tak! 

Będziesz musiał podzielić się sukcesem, 
a bardzo tego nie lubisz. Ale musisz 
wzbogacić swoje życie o takie doświad-
czenie. To tylko wyjdzie ci na plus. Prze-
stań być Zosią samosią, bo zapracujesz 
na miano dziwaka i egocentryka. 

HOROSKOP KROSNO

Finał XXIII zawodów odbył 
się w Kieleckim Teatrze 
Tańca. W wydarzeniu 

wzięło udział ponad 1200 za-
wodników z całego kraju, któ-
rzy reprezentowali ponad 70 
klubów z całej Polski. Każdy 
zespół miał za zadanie przesłać 
fi lm zawierający taniec z danej 
kategorii. Zawody były transmi-
towane online przed 2 dni. Na 
ekranie wyświetlany był występ, 
który sędziowie widzieli po raz 
pierwszy. 17 sędziów na bieżąco 
zajmowało się oceną wyświet-
lanej prezentacji, a po każdym 
bloku danej kategorii tanecznej 
ogłaszane były wyniki. Ogółem 

Marlena Makiel-Hędrzak, 
dr hab. prof. UR, zaj-
mowała się głównie 

rysunkiem ale też i grafi ką, ma-
larstwem, teorią sztuki. W swo-
jej twórczości podejmowała naj-
częściej wątek wzajemnej relacji 
przestrzeni i przedmiotu, często 
jako pretekstu używając odnie-
sień literackich – pisała poezje, 
tworzyła ilustracje książkowe. 
– Motywem, który przewija się 
przez cały okres jej twórczości jest 
linia. Linia rozumiana dosłownie 
jako środek wyrazu, wyrażona 
gestualnie, żywiołowo bądź też 
linia poddana warunkowi zdy-
scyplinowania. Ale również linia 
rozumiana jako proces ciągłych 
zmian, określonych działaniem 
czasu – mówi Grzegorz Stefański 
z Biura Wystaw Artystycznych w 
Krośnie.

Linia życia artystki została 
nieoczekiwanie przerwana 31 

Przerwana linia życia
W pierwszą rocznicę śmieci dr hab. Marleny Makiel-Hędrzak Biuro Wystaw Artystycznych w 
Krośnie organizuje wystawę poświęconą twórczości artystki.

grudnia 2019 roku. Pozostawiła 
otuloną żalem rodzinę, studen-
tów, przyjaciół i trudny do uję-
cia dorobek twórczy. Wystawa 
w pierwszą rocznicę śmierci 
Marleny Makiel-Hędrzak zorga-
nizowana przez Biuro Wystaw 
Artystycznych w Krośnie jest 
zaledwie próbą ukazania twór-

czości artystki, na przestrzeni 
trzech ostatnich dekad jej arty-
stycznej działalności.

Grzegorz Stefański tłumaczy, 
że prace Marleny Makiel-Hę-
drzak nie są wynikiem założo-
nej z góry i konsekwentnie re-
alizowanej koncepcji. Są raczej 
wielowymiarowym efektem 

pewnego procesu, który wy-
darza się w trakcie rysowania. 
Zawsze jednak obecny jest w 
jej twórczości pewien obraz 
zaintrygowania, zaciekawienia 
światem, które to stają się po-
wodem dla poszukiwań środ-
ków będących w stanie wyrazić 
to co niemożliwe do wyrażenia 
inaczej niż poprzez ślad na pa-
pierze, wizualny znak. – Często 
prace artystki przypominają pa-
tchwork złożony z wielu autono-
micznych kompozycji tworzących 
niejednoznaczny obraz świata 
– subiektywnego, przemienione-
go wrażliwością i osobowością 
twórcy – podkreśla Grzegorz 
Stefański.

Wystawa w BWA w Krośnie 
czynna będzie od 8 do 31 stycz-
nia 2021 r. Jej wirtualne otwar-
cie zaplanowano na 8 stycznia 
na godz. 18.00.

/AJ/

KROSNO Sukces młodych tancerek
Zespół Eksperyment, działający przy Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Krośnie, zdobył 3 złote medale i 1 srebrny podczas 
XXIII Krajowych Mistrzostw Cheerleaders w Kielcach.
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ponad 10 tys. widzów obejrzało 
relację z tych zawodów.

Tancerki reprezentujące kate-
gorię Pom Dance Elite wystąpiły 
w trzech kategoriach wieko-
wych: junior młodszy oraz junior 
i senior. Dwa zespoły i 3 duety 
reprezentowały miasto Krosno. 
W kategorii junior młodszy Maja 
Kasza i Zuzanna Półchłopek 
– zajęły I miejsce, zdobywając 
złoty medal. Taki sam sukces w 
kategorii junior osiągnęły Julia 
Rajs i Maria Świder oraz w ka-
tegorii senior Paulina Gromek i 
Julia Turek. 

W kategorii zespołów Pom 
Dance Elite: Zespół Ekspery-

ment junior zdobył II miejsce 
(srebrny medal). W skład zespo-
łu wchodziły: Karina Bogaczyk, 
Wiktoria Buczek, Julita Janocha, 
Amelia Kolasińska, Nadia Krzy-
sik, Aleksandra Kubit, Martyna 
Owsiany, Julia Rajs, Dominika 
Sikorska, Eliza Teeniga, Weroni-
ka Stanosz, Oliwia Szeligowska, 
Maria Świder, Karolina Żółkoś.

Z kolei zespół Eksperyment w 
kategorii junior młodszy zdobył 
IV miejsce. Zespół wystąpił w 
składzie: Oliwia Biały, Łucja Bo-
busia, Hanna Borkowska, Alicja 
Bronkowska, Weronika Bron-
kowska, Wiktoria Ciejka, Domi-
nika Długosz, Zuzanna Duran, 

Emma Głowa, Jagoda Górka, 
Karolina Józefczyk, Nikola Jó-
zefowicz, Karina Kandefer, Maja 
Kasza, Karolina Masłyk, Urszula 
Naparło, Natalia Niemczyk, Zu-
zanna Półchłopek, Emila Wal-
czak, Magdalena Władyka, Julia 
Żyła.

Trenerką młodych tancerek 
jest Beata Łopatkiewicz.

Impreza w Kielcach była naj-
ważniejszym wydarzeniem dla 
tancerzy reprezentujących for-
mę tańca cheerleaders. Zorga-
nizowana została przez Polskie 
Stowarzyszenie Cheerleaders i 
międzynarodowe organizacje 
partnerskie.                              /JC/

Tancerki zespołu Eksperyment na mistrzostwach w Kielcach

Przychodzi żona więźnia 
do dyrektora więzienia i pyta, 
czy nie mógłby dać jej mężo-
wi jakiegoś lżejszego zajęcia? 
Na to szef więzienia mówi jej, 
że on tylko segreguje doku-
menty w biurze... Na to żona: 
– To za dnia.... a w nocy kopie 
jakiś tunel...

– – – – – 

– Tato, kto to jest alkoho-

lik? – pyta Jasiu. – Widzisz te 
cztery drzewa? Alkoholik wi-
dzi osiem. – Ale tato, tam są 
tylko dwa drzewa.

– – – – – 
Św. Piotr siedzi sobie u 

bram raju i popija herbatkę. 
Nagle drzwi się otwierają i 
wpada koleś. Zatrzymuje się 
na środku recepcji i wybiega. 
Za chwilę znowu to samo, 
wbiega i wybiega. Św. Piotr 
podnosi wzrok znad gazety i 
mówi: – Kurcze, znowu kogoś 
reanimują.

– – – – – 
W wagoniku kolejki na Kas-

prowy turysta chce zagaić 
rozmowę z góralem: – Baco, 
a co by to było, gdyby ta lina 
się urwała? – A to by było.... 
trzeci roz w tym tygodniu...

– – – – – 
Trzej żonaci znajomi spot-

kali się w galerii. Jeden mówi: 
– Wiecie co? Gdy moja żona 
była w ciąży czytała książkę 
„Jaś i Małgosia” i mamy dwo-
je dzieci. Mówi drugi: – A gdy 
moja żona była w ciąży czy-

tała „Trzech muszkieterów” 
i mamy troje dzieci. Ostatni 
zerwał się i biegiem do wyj-
ścia. Tamci wołają: – Co się 
stało, gdzie tak pędzisz? – 
Lecę do domu, bo moja żona 
czyta „101 Dalmatyńczyków.

– – – – – 
Dzwoni klient do sklepu 

mięsnego i pyta: – Czy ma pan 
kurze nóżki? – Mam. – Czy 
ma pan skrzydełka? – Także 
mam. – A ma pan świński ryj? 
– Tak. – No to musi pan na-
prawdę śmiesznie wyglądać.

Marlena Makiel-Hędrzak (1968-2019)
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Przed świętami Bożego Narodzenia 
redakcja portalu terazKrosno.pl 
zaprosiła do zabawy i wspólnego 

stworzenia galerii choinek. Przy okazji 
zorganizowany został konkurs, w któ-
rym można było zdobyć talony na zaku-
py. Zadanie, aby wybrać te trzy najpięk-
niejsze okazało się bardzo trudne, ale 
udało się wyłonić zwycięzców.

Nagrodę głową, bon na zakupy o war-
tości 100 zł do zrealizowania w galerii 
VIVO! Krosno otrzymuje pani Klaudia 
z Draganowej, a dwa bony na zakupy o 
wartości 50 zł każdy ufundowane przez 
Sieć Sklepów Alta do wykorzystania w 
sklepie Alta w Jedliczu przy ul. Rejta-
na 35 lub w sklepie Alta w Rymanowie 
przy ul. Bieleckiego 17a pani Maria z Ko-
nieczkowej i pani Ewelina z Piotrówki. 
Serdecznie gratulujemy, a talony wyśle-
my pocztą. 

Na łamach prezentujemy zwycięskie 
choinki oraz kilkanaście wybranych, 
które przesłali Czytelnicy portalu.

/red./

Choinki naszych Czytelników
Z bardzo dużym odzewem spotkał się apel portalu terazKrosno.pl o nadsyłanie zdjęć udekorowanych drzewek 
bożonarodzeniowych. Czytelnicy nadesłali ich blisko 300.

I miejsce – Klaudia z Draganowej Wyróżnienie – Ewelina z Piotrówki Wyróżnienie – Maria z Konieczkowej
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