
Z okazji Dnia Babci 
i Dziadka wszystkim 
Babciom i Dziadkom
życzymy dużo zdrowia, 
młodzieńczej energii,
pogody ducha oraz 
pociechy z wnuków 
i samych wspaniałych chwil
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KROSNO

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów I LO im. Mikołaja Kopernika w Krośnie. Stoją od lewej: Artur Lipiński, 
Stanisław Wójtowicz, Edyta Karwat, Piotr Łopatkiewicz, Ryszard Józefczyk

CZYTAJ

NA STRONIE
3

FO
T.

 A
ND

RZ
EJ

 JÓ
ZE

FC
ZY

K

KROSNO

Położna 
na 
medal

POWIAT KROŚNIEŃSKI

Via Carpatia coraz bliżej

KROŚCIENKO WYŻNE

Kierowca 
pod wpływem 
narkotyków

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

Sprawdź: www.kromedia.pl
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40 lat 
Elektrociepłowni 
„Łężańska”
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Lista punktów szczepień 
przeciw koronawirusowi 
w Krośnie i powiecie krośnieńskim
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Założyli stowarzyszenie

RYMANÓW-ZRÓJ/KROSNO

Jest akt oskarżenia 
po szalonym pościgu
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Budżet uchwalony
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21 stycznia
Agnieszki, Jarosława, Awita

Dzień Babci

22 stycznia
Anastazji, Mateusza, Doriana, Jutrogosta

Dzień Dziadka

23 stycznia
Rajmunda, Ildefonsa, Mii, Beninga

Dzień bez Torby Foliowej

24 stycznia
Dawida, Eryka, Mileny, Wery

Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu

25 stycznia
Tatiany, Pawła, Miłobora, Alberta

Dzień Sekretarki i Asystentki

26 stycznia
Leona, Pauli, Wandy

Światowy Dzień Celnictwa, Dzień Transplantacji

27 stycznia
Ilony, Jerzego, Adalruna

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofi ar Holokaustu

28 stycznia
Jakuba, Karola, Rogera, Amadeusza
Międzynarodowy Dzień Mobilizacji 

przeciwko Wojnie Nuklearnej, 
Dzień Ochrony Danych Osobowych

29 stycznia
Waleriany, Zenona, Sulpicjusza, Żelisława

Dzień Męczenników

30 stycznia
Macieja, Martyny, Adelajdy, Gerarda

Dzień Rogalika

31 stycznia
Marceliny, Emmy, Ksawerego, Spycigniewa

Międzynarodowy Dzień Przytulania, 
Finał WOŚP, 

Dzień Narodzin Rosyjskiej Wódki

1 lutego
Renaty, Brygidy, Zybarta, Emila

Dzień Gumy do Żucia

2 lutego
Joanny, Teodoryki, Ermentrudy, Korneli

Dzień Handlowca, Dzień Świstaka

3 lutego
Hipolita, Maksyma, Ignacego, Laurencjusza

Międzynarodowy Dzień Kopania Rowów
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PORADY PRAWNE
Na pytania odpowiada adwokat 
dr Grzegorz Szklarski

Jestem właścicielem kamienicy, która przylega bez-
pośrednio do chodnika, który stanowi część pasa dro-
gowego. Czy w takiej sytuacji w okresie zimy jestem 
zobowiązany do regularnego odśnieżania, odladzania 
chodnika i jakie grożą mi sankcje, gdybym tego nie 
robił, bądź jakaś osoba upadła na chodniku i doznała 
uszkodzenia ciała?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
właściciel budynku zobowiązany jest do uprzątnięcia bło-
ta, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników poło-
żonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik 
uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla 
ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nie-
ruchomości.

 Tak więc, jeżeli między chodnikiem a granicą działki jest 
pas zieleni, wówczas odśnieżanie należy do obowiązków 
gminy. Właściciel nieruchomości nie jest ponadto obowią-
zany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczo-
ny płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodo-
wych. W tym ostatnim przypadku obowiązek ten należy do 
gminy (art. 5 ust. 5 w/w ustawy).

Gmina sprawuje nadzór nad realizacją ww. obowiązków. 
W przypadku stwierdzenia niewykonania ww. obowiąz-
ków, wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję 
nakazującą wykonanie obowiązku (art. 5 ust. 6 i 7 w/w 
ustawy). Jeśli właściciel zaniedba obowiązek odśnieżania 
chodników, musi liczyć się również z konsekwencjami w 
postaci odpowiedzialności za wykroczenie niewywiązywa-
nia się z obowiązku utrzymania porządku w obrębie swojej 
nieruchomości, za co grozi kara nagany lub grzywny w wy-
sokości do 1500 zł (art. 117 kodeksu wykroczeń).

Utrzymywanie chodnika w należytym stanie jest o tyle 
ważne, że oprócz ewentualnej nagany lub grzywny, na jaką 
naraża się właściciel budynku, w przypadku doznania przez 
osobę trzecią uszczerbku na zdrowiu na oblodzonym lub 
nieodśnieżonym chodniku, osoba taka może zażądać za-
dośćuczynienia i odszkodowania od właściciela budynku.

Należy przy tym mieć na uwadze, że przepisy ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie określają 
częstotliwości wykonywania tych czynności. Jest to o tyle 
istotne, że w okresie intensywnych opadów śniegu, śniegu 
z deszczem, czy też powstania gołoledzi w okresie nocnym, 
właściciel budynku może nie mieć obiektywnych możli-
wości, aby w odpowiednim czasie odśnieżyć, czy odlodzić 
chodnik przylegający do jego posesji. W takiej sytuacji na-
leży każdorazowo oceniać, czy właściciel nieruchomości 
dochował należytej staranności w tym względzie, w szcze-
gólności, czy czynności te były przez niego rzeczywiście 
wykonywane w sposób periodyczny, bez zbędnej zwłoki..

Pytania do adwokata można przesyłać na adres: 
biuro@kromedia.pl. Odpowiedzi zamieścimy na ła-
mach terazKrosno.pl Extra!

KROSNO

terazKrosno.pl Extra!

21 stycznia 1959
62 lata temu – była 

domniemana katastrofa 
UFO w Gdyni.

21 stycznia 2000
21 lat temu – Kampino-

ski Park Narodowy został 
wpisany na światową li-
stę rezerwatów biosfery 
UNESCO.

21 stycznia 2014
7 lat temu – w Jedliczu 

oddano do użytku nową 
siedzibę Komisariatu 
Policji.

22 stycznia 2013
8 lat temu – po dwóch 

latach remontu otwarto 
ofi cjalnie salę widowisko-
wo-kinową w Dukli.

23 stycznia 2019
2 lata temu – ofi cjal-

nie otwarto pierwszy w 
gminie Miejsce Piastowe 
Klub Senior +.

23 stycznia 1953
68 lat temu – Telewizja 

Polska rozpoczęła regular-
ne nadawanie programu.

25 stycznia 2020
rok temu – obchodzono 

jubileusz 20-lecia dzia-
łalności Stowarzyszenia 
„Nasz Rymanów”.

26 stycznia 2018
3 lata temu – w Krośnie 

otwarto restaurację KFC.
27 stycznia 1957
64 lata temu – odbyło 

się pierwsze losowanie 
Toto-Lotka.

27 stycznia 2003
18 lat temu – TVN roz-

poczęła emisję serialu oby-
czajowego „Na Wspólnej”.

27 stycznia 2008
13 lat temu – w wyniku 

przejścia nad Polską orka-
nu Paula zginęła jedna oso-
ba, a kilka zostało rannych.

27 stycznia 2018
3 lata temu – zespół Lu-

batowianie świętował jubi-
leusz 25-lecia działalności.

27 stycznia 2019
2 lata temu – w Krościen-

ku Wyżnym odbył się 
Amatorski Nieofi cjalny 
Konkurs w Skokach Nar-
ciarskich, zwyciężył Mar-
cin Barsznica z Jasionki, 
osiągając odległość 12 i 11 
metrów.

29 stycznia 1986
35 lat temu – odbyło się 

pierwsze losowanie Su-
per Lotka.

29 stycznia 2012
9 lat temu – otwarto 

Stadion Narodowy w 
Warszawie.

29 stycznia 2016
5 lat temu – po 30 la-

tach służby na emeryturę 
odszedł komendant miej-
ski policji w Krośnie insp. 
Adam Pietrzkiewicz.

29 stycznia 2017
4 lata temu – w Domu 

Ludowym w Zręcinie 
odbyło się XIII opłatko-

we spotkanie w parafi i 
Zręcin.

30 stycznia 2016
5 lat temu – zmarł Jó-

zef Kiełtyka, społecznik, 
przyjaciel młodzieży, 
mistrz szkolący w zawo-
dzie piekarz.

30 stycznia 2020
rok temu – w Krośnie 

gościł marszałek Senatu 
Tomasz Grodzki.

1 lutego 1968
53 lata temu – w Rzeszo-

wie został założony zespół 
bluesrockowy Breakout.

1 lutego 2019
2 lata temu – w Krośnie 

odbyła się Gala Sportu 
Samochodowego Auto-
mobilklubu Małopolskie-
go w Krośnie.

2 lutego 1999
22 lata temu – odbyła 

się premiera serialu Gra-
czykowie.

3 lutego 1994
27 lat temu – po 36 la-

tach pracy zakończono 
produkcję samochodu 
dostawczego Nysa.

Położna na medal
Joanna Kucharska z Wojewódzkiego Szpitala 
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie 
zajęła II miejsce w 7. edycji ogólnopolskiego 
konkursu „Położna na medal”.

Joanna Kucharska, po-
łożna z krośnieńskie-
go szpitala, zdobywa-

jąc 1384 głosy zajęła drugą 
lokatę w ogólnopolskim 
konkursie. Położną jest od 
32 lat. Od początku pracu-
je w Wojewódzkim Szpi-
talu Podkarpackim im. 
Jana Pawła II w Krośnie 
na stanowisku położnej w 
systemie rotacyjnym. Od 
2009 jest również położną 
rodzinną w NZOZ Vita w 
Miejscu Piastowym. Jest 
absolwentką Medyczne-
go Studium Zawodowego 
w Korczynie. Ukończyła 

wiele kursów kwalifi kacyj-
nych i specjalistycznych. 
Uzyskała tytuł specjalistki 
w dziedzinie pielęgniar-
stwa ginekologicznego. 

W konkursie zwycięży-
ła Agnieszka Małolepszy 
z Łodzi (1403 głosy pa-
cjentek), a trzecie miejsce 
zajęła Katarzyna Janik z 
Opola (1242 głosy). 

Pomysłodawcą i orga-
nizatorem konkursu jest 
Akademia Malucha Alan-
tan (AMA) i jest on częścią 
kampanii społeczno-edu-
kacyjnej, mówiącej o roli 
położnych i standardach 

opieki okołoporodowej. 
Patronat honorowy nad 
konkursem objęła Na-
czelna Rada Pielęgniarek 
i Położnych, a wsparcia 
merytorycznego udzie-
liły: Fundacja Rodzić po 
Ludzku, Polskie Towarzy-
stwo Położnych, Stowa-

rzyszenie Dobrze Urodze-
ni oraz Polskie Centrum 
Edukacji.

Ubiegłoroczna edy-
cja kampanii i konkursu 
przebiegała w cieniu pan-
demii koronawirusa. Etap 
nominacji położnych i 
możliwość oddawania na 
nie głosów – tradycyjnie 
wystartowały 1 kwiet-
nia 2020 – zbiegł się w 
czasie z pierwszym lock-
downem i koniecznością 
wprowadzenia obostrzeń 
ograniczających rozprze-
strzenianie się wirusa. 
W związku z nadzwyczaj-
ną sytuacją organizatorzy 
postanowili wydłużyć 
czas składania nominacji. 
Zamiast do 31 lipca kan-
dydatki można było zgła-
szać do końca września. 
W 7. edycji wzięło udział 
528 położnych z całej Pol-
ski, na które łącznie odda-
no 16 956 głosów. 

/JC/
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Joanna Kucharska

Wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 993 w Głojscach i Iwli 
zamontowano pięć lamp wraz z słupami. W Iwli 

wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 933 na kolejnym odcinku 
pojawiło się osiem lamp wraz z słupami. Koszt zadania 
to 51 625,13 zł. Trzy nowe lampy wraz z słupami są rów-
nież na drodze powiatowej w Głojscach. Koszt zadania 
to 17 429,49 zł. W Wietrznie przy drodze powiatowej 
zamontowano cztery lampy, w tym trzy na słupach ist-
niejących, a jedna wraz z nowym słupem. Wartość to 18 
684,47 zł. Zainstalowano także lampę na istniejącym 
słupie w Pałacówce (4 858,44 zł), a na Zapłociu lampy 
na nowych słupach (46 444,39 zł).                                 /JC/

GMINA DUKLA

Jaśniej przy drogach
Końcem 2020 r. wykonano nowe oświetlenie w 
czterech miejscowościach gminy.
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Tym, który spowodo-
wał, że zebrała się 
grupa kilkunastu 

osób, absolwentów „Ko-
pernika” chcących coś zro-
bić dla krośnieńskiej Alma 
Mater w sposób sformali-
zowany był Stanisław Wój-
towicz (matura 1979).

Zjazdy roczników
– Pomysł zrodził się pod-

czas rozmowy z dyrektorem 
Ryszardem Józefczykiem 
przy okazji kolejnego zjaz-
du rocznika maturalnego, 
który organizujemy co pięć 
lat. Rok ubiegły był wyjątko-
wy w historii naszej szkoły, 
gdyż „Kopernik” obchodził 
120. rocznicę powstania. 
Zaczęły się rodzić wspólne 
pomysły, co w ramach tego 
jubileuszu można byłoby 
zorganizować. Niestety, 
plany pokrzyżowała pande-
mia – opowiada Stanisław 
Wójtowicz.

Dodaje, że miał szczęście 
chodzić do genialnej klasy 
o profi lu humanistycznym. 
– Do tej pory utrzymujemy 
kontakty z naszą wycho-
wawczynią Teresą Roman-
kiewicz. Nasze kontakty i 
wspomnienia kultywujemy 
co pięć lat. Zaczęliśmy od 
10-lecia, a ostatnio obcho-
dziliśmy 40-lecie matury. 
Do tej pory utkwiły mi w 
pamięci słowa profesorki 
Czuchrowej, która mówi-
ła: „Pamiętajcie, że czas w 
liceum jest ostatnim bez-
troskim czasem w waszym 
życiu. Już nigdy czegoś ta-
kiego nie doświadczycie”. I 
to się potwierdza – dodaje 
Stanisław Wójtowicz.

Inicjatywa
Inspiracje dotyczące 

założenia stowarzysze-
nia, które skupiałoby ab-
solwentów, wychodziły 
również wcześniej od dy-
rektora I LO im. Mikołaja 
Kopernika Ryszarda Jó-
zefczyka. – Nie byłem więc 
zaskoczony tą inicjatywą. 
Dojrzewaliśmy do niej w 
różnych kierunkach. Raz, 
że absolwenci odczuwali 
taką potrzebę, a ja również 
o takiej idei myślałem, że 
dobrze byłoby wokół szko-
ły skupić grupę ludzi, któ-
rzy są z nią związani, ale 
i mają też wpływ na śro-
dowisko lokalne. Ma to na 
celu na pewno wzmocnie-
nie pozycji szkoły, ale tak-
że oddziaływanie wycho-
wawcze. Warto pokazać 
młodzieży, że można się 
tutaj rozwijać, pracować 
i niekoniecznie młodzież 
musi szukać miejsca w 
dużych miastach – mówi 

dyrektor Ryszard Józef-
czyk.

Stowarzyszenie
Latem ubiegłego roku 

przyszedł moment, kiedy 
udało się wreszcie skon-
kretyzować inicjatywę, 
która wypełniana jest po-
mału konkretnymi treś-
ciami. – Po energii i krea-
tywności osób, które się w 
to zaangażowały, widzę, że 
będzie to wielka sprawa dla 
szkoły – dodaje dyrektor I 
LO im. Mikołaja Kopernika 
w Krośnie.

Na początek poszukiwa-
no osób, które organizują 
spotkania klasowe ludzi, 
którzy mają kontakt ze 
swoimi kolegami ze swo-
ich roczników. Po odbyciu 
kilku nieformalnych spot-
kań, 7 lipca ubiegłego roku 
w budynku szkoły odbyło 
się zebranie założycielskie 
stowarzyszenia. Na jego 
czele stanął Artur Lipiński, 
wiceprezesem został Sta-
nisław Wójtowicz, sekreta-
rzem Edyta Karwat, skarb-
nikiem Ryszard Józefczyk, 
a członkiem zarządu Piotr 
Łopatkiewicz. W Komisji 
Rewizyjnej zasiadają Mał-
gorzata Podyma, Marek 
Klara i Ewa Jaklewicz. 
Stowarzyszenie zostało 
ofi cjalnie zarejestrowane 
3 września 2020 r., posia-
da swój NIP i REGON. – W 
statucie przyjęliśmy for-
mułę, że do stowarzyszenia 
mogą należeć nie tyko sami 
absolwenci, ale również byli 
i obecni nauczyciele oraz 
pracownicy szkoły. Dlatego 
też w stowarzyszeniu, w jego 
władzach są także nauczy-
ciele LO – zaznacza prezes 
Stowarzyszenia Artur Li-
piński (matura 1985).

Łączenie środowiska
Stowarzyszenie posta-

wiło przed sobą kilkana-
ście celów. Najistotniej-
szym jest integrowanie 
środowiska absolwentów, 
których co roku przybywa 
minimum 200. – Chcemy 
również podtrzymywać 
tradycje szkoły i dokumen-
tować jej historię oraz losy 
absolwentów. Zamierzamy 
organizować spotkania nie 
tylko poszczególnych rocz-
ników, ale i międzyrocz-
nikowe, uroczystości oraz 
spotkania czy sympozja dla 
obecnych uczniów i absol-
wentów. Chcielibyśmy fun-
dować stypendia dla wybit-
nych absolwentów, którzy 
opuszczają szkołę oraz dla 
uczniów liceum. Może też 
będą jakieś inne ciekawe 
inicjatywy absolwentów. 

Jesteśmy na nie otwarci 
– mówi Artur Lipiński.

Rodzinne tradycje
Artur Lipiński bardzo 

miło wspomina pobyt w 
„Koperniku”. – W klasie 
było 32 uczniów, z czego 
tylko 5 chłopaków. Wiele 
osób z mojego rocznika 
wyjechało za granicę. Przy 
organizacji kolejnych zjaz-
dów okazuje się, że około 
15-30 procent koleżanek 
i kolegów z każdej klasy 
mieszka za granicą. Ab-
solwentami „Kopernika” 
są członkowie mojej rodzi-
ny, w tym m.in. mój tato, 
siostra, syn, teściowa, dwie 
szwagierki, bratanek, ku-
zyni oraz przede wszyst-
kim żona Agnieszka, która 
jest nie tylko absolwentką, 
ale i nauczycielką języka 
polskiego w „Koperniku” – 
opowiada Artur Lipiński.

Piotr Łopatkiewicz 
zdawał maturę w 1984 r. 
Później przez ponad 30 
lat uczestniczył w organi-
zacji kilku zjazdów swo-
jego rocznika maturalne-
go i teraz również działa 
w nowo powołanym sto-
warzyszeniu. – Szkoła jest 
bardzo ważnym ośrod-
kiem w Krośnie już od 120 
lat. My kończyliśmy ją, 
kiedy nie było jeszcze tzw. 
rankingów, a „Kopernik” 
był jedynym liceum ogól-
nokształcącym w Krośnie. 
Wiedzieliśmy jednak, że 
jest to najlepsza szkoła. 
Potem doszły rankingi, 
które to potwierdziły. Ko-
pernik był szkołą cenioną 
w ówczesnym wojewódz-
twie krośnieńskim, a teraz 
nie tylko na Podkarpaciu, 
ale też w kraju – opowia-
da Piotr Łopatkiewicz.

Ciężka praca
W zarządzie znalazła 

się także Edyta Karwat, 
która jest pedagogiem 
szkolnym w I LO oraz ab-
solwentką tego liceum. 
Ze szkołą związana od 
połowy lat 80. ubiegłego 
stulecia. Wspomina, że 
w „Koperniku” uczyli na-
uczyciele o wyjątkowych 
umiejętnościach i wyjąt-
kowych wymaganiach. – 
Pamiętam, że mój pobyt w 
liceum to cztery lata cięż-
kiej pracy, wiele godzin po-
święconych na przedmioty 
rozszerzone. Uczniowie 
mając świadomość celu, 
który chcą osiągnąć, mu-
szą ciężko pracować. Bez 
stawiania wymagań, nic 
nam samo nie przyjdzie. 
Tak było w tej szkole i tak 
jest. My poprzez sentyment 
do szkoły, zachęcamy swo-
ich bliskich, żeby spróbo-
wali tutaj swoich sił. Więk-
szość ma na pewno miłe 
wspomnienia związane z 
pobytem w tej szkole, ale 
są też i osoby, które nieko-
niecznie z wielką radością 
tę placówkę wspominają. 
Jednak po latach docenia-
ją, że ktoś „przycisnął”, że 
może się „uwziął” – mówi 
Edyta Karwat.

Dodaje również, że ze 
szkołą związana jest ro-
dzinnie. Obecnie już trze-
cie pokolenie kształci się 
w murach I LO. – Teraz, 
poprzez stowarzyszenie 
chcemy zrobić coś więcej 
dla szkoły. Często mówię 
naszym absolwentom, żeby 
dbali o relacje i przyjaźnie 
zawierane w liceum, bo są 
one najtrwalsze. Chcemy, 
by wracali do nas i wzbo-
gacali nasze miasto i robili 
coś dobrego – podkreśla 
Edyta Karwat.

Nauczyciele I LO
Pierwszą dużą imprezą 

organizowaną wspólnie 
przez szkołę i nowe sto-
warzyszenie miały być 
obchody 120-lecia LO. 
Niestety, pandemia bar-
dzo mocno pokrzyżowała 
te plany. Nie odbył się mię-
dzy innymi bal absolwen-
ta, a także recital Aloszy 
Awdiejewa, którego po-
mysłodawcą był Stanisław 
Wójtowicz, połączony z 
promocją dużego wydaw-
nictwa „Nauczyciele I Lice-
um Ogólnokształcącego 
im. Mikołaja Kopernika 
w Krośnie 1900-2020” 
autorstwa Władysława 
Sitka. Wydania książki 
podjęło się Wydawnictwo 
Ruthenus z Krosna. – W tej 
chwili jest ona po składzie, 
na ostatnim etapie prac 
redakcyjnych. Już wiado-
mo, że publikacja będzie 
miała ponad 600 stron, a 
imponujący materiał bę-
dzie obejmował wszystkich 
nauczycieli szkoły od jej 
początku, czyli od końca 
XIX wieku, po czasy współ-
czesne. Wśród biogramów 
nauczycieli będą zarówno 
tych, którzy spędzili tutaj 
znaczącą część swojego 
życia, wymienieni zostaną 
także nauczyciele, którzy 
pracowali w „Koperniku” 
tylko semestr – opowiada 
Piotr Łopatkiewicz.

Książka ukaże się wios-
ną tego roku, a jak warun-
ki epidemiologiczne po-
zwolą, jej promocja może 
się odbyć w pierwszej po-
łowie 2021 r.

Wywiady
Przed świętami Bożego 

Narodzenia Stowarzy-
szenie uruchomiło włas-
ną stronę internetową 
http://lo1krosno.info.pl/
absolwenci.

– Oprócz informowa-
nia o bieżących sprawach, 
będziemy zamieszczać 
nagrania z rozmów z na-
uczycielami oraz absol-
wentami. Rozpoczęliśmy 
od rozmowy z dyrektorem 
Ryszardem Józefczykiem 
oraz z emerytowanymi 
profesorami naszej szkoły: 
Heleną Czuchrą i Krzysz-
tofem Kasprzykiem, a już 
wkrótce ukaże się rozmo-
wa z Teresą Romankiewicz. 
Osobną grupę rozmówców 
będą stanowić Absolwenci 
Kopernika. Jesteśmy już 

umówieni na rozmowy 
m.in. z wokalistką jazzową 
Lorą Szafran oraz Mirosła-
wem Markiewiczem, pilo-
tem PLL LOT, który pilotu-
je Boeingi 787 Dreamliner 
– mówi przeprowadzają-
cy rozmowy prezes Artur 
Lipiński.

Już kolejny jubileusz
A długoplanowe dzia-

łania ukierunkowane są 
już na przygotowanie ju-
bileuszu 125-lecia. – Wy-
daje się, że to jeszcze odle-
gły termin, ale czas szybko 
leci, a my zamierzamy 
się do tego profesjonalnie 
przygotować. Chcemy, 
żeby to spotkanie zostało 
przygotowane przez szkołę 
i nasze stowarzyszenie na 
tyle godnie, żeby zaintere-
sowanie absolwentów było 
jak największe, a jubileusz 
zgromadził jak najwięcej 
byłych uczniów „Koper-
nika” – mówi Stanisław 
Wójtowicz.

Siłą ludzie i relacje
Zdaniem dyrektora Ry-

szarda Józefczyka, szkoła 
to jest społeczność, a jej 
siłą są ludzie i relacje. – I 
ta szkoła ma szczęście do 
takich osobowości, zarów-
no po stronie uczniów, jak i 
uczących. Do tego dochodzi 
jeszcze klimat architekto-
niczny. Jestem przekona-
ny, że te składniki dalej po-
zostaną, klimat pozostanie 
i dalej będzie to przyciągać 
nowe pokolenia uczniów, 
osobowości, różnie patrzą-
cych na życie, którzy przy 
pomocy kadry nauczyciel-
skiej uzyskają dobry start 
w dorosłe życie – zaznacza 
Ryszard Józefczyk.

Zaproszenie
– Serdecznie zapraszam 

i zachęcam absolwentów 
do wstąpienia w szeregi 
Stowarzyszenia. Każdy z 
Was tworzy historię naszej 
szkoły. Chcemy się wa-
szymi doświadczeniami 
podzielić z innymi absol-
wentami oraz obecnymi 
uczniami szkoły. Liczymy, 
że poprzez to Stowarzysze-
nie wróci do swojej dawnej 
szkoły wielu ich absolwen-
tów – zachęca prezes Ar-
tur Lipiński.

Andrzej Józefczyk

KROSNO

Absolwenci I LO 
założyli stowarzyszenie

Z inicjatywy kilkunastu byłych uczniów krośnieńskiego „Kopernika”, jednej z najstarszych 
szkół w mieście, powstało stowarzyszenie skupiające absolwentów tej szkoły. Jego celem 
jest społeczna działalność na rzecz dawnej Alma Mater i jej promocja.
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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

KORCZYNA

Ogłoszenie doty-
czy zaprojekto-
wania i budowy 
drogi ekspreso-

wej S19 na odcinku od wę-
zła Iskrzynia do węzła Du-
kla z podziałem na dwie 
części:

– zaprojektowanie i bu-
dowa drogi ekspresowej 
S19 na odcinku od węzła 
Iskrzynia (z węzłem) do 
węzła Miejsce Piastowe (z 
węzłem) o długości 10,3 
km,

– zaprojektowanie i bu-
dowa drogi ekspresowej 
S19 na odcinku od węzła 
Miejsce Piastowe (bez wę-
zła) do węzła Dukla (z wę-
złem) o długości 10,1 km.

Iskrzynia – 
Miejsce Piastowe
Odcinek Iskrzynia 

– Miejsce Piastowe będzie 
miał długość 10,3 km, 
przekrój dwujezdniowy po 
dwa pasy ruchu w każdym 
kierunku. Powstaną dwa 
węzły drogowe (Iskrzynia i 
Miejsce Piastowe), Obwód 
Utrzymania Drogowego 
(OUD) Miejsce Piastowe, 
obiekty inżynierskie w 
miejscach przekroczeń 
przeszkód poprzecznych 
(dwie estakady, pięć wia-
duktów drogowych, 11 
mostów w ciągu drogi 
ekspresowej, przejście nad 
drogą S19 dla zwierząt 
średnich, przejście pod 
obiektem inżynierskim dla 
średnich zwierząt, przej-
ście pod obiektem inży-
nierskim dla małych zwie-

Stypendium otrzymała Izabela Marcisz (biegaczka nar-
ciarska), Łukasz Szczurek (biathlonista), Kryspin Pa-

radysz (karateka) oraz Kamila Wójcikiewicz (kolarka). 
Nagrody przyznane zostały Filipowi Szczurkowi (bie-

gaczowi narciarskiemu), Szymonowi Marciszowi (rów-
nież uprawiającemu narciarstwo biegowe), karatekom – 
Zofi i Piterze, Mai Wajdzie, Julii Pikule, Karolowi Pikule, 
Jakubowi Prajsnarowi i Karinie Koronie, a także trene-
rowi Markowi Marciszowi. Wójt, przekazując zawodni-
kom okolicznościowe dyplomy, podkreślił wdzięczność 
za godne reprezentowanie rodzinnej okolicy przez 
wszystkich sportowców. Życzył dużo zdrowia, satysfak-
cji oraz osiągania coraz lepszych wyników. Gmina Kor-
czyna przeznaczyła w tegorocznym budżecie 24 450 zł 
na wsparcie szczególnie utalentowanych sportowców. 
21 000 zł przekazane zostanie w formie stypendium, po-
została kwota rozdysponowana została na jednorazowe 
nagrody.                                                                  /UG Korczyna/

W Podniebylu wyremontowano drogę na długości 
137 metrów. Całkowity koszt robót wyniósł ponad 

116,7 tys. zł, z czego gminie udało się pozyskać ponad 
93,4 tys. zł z budżetu Państwa na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych. Pozostała kwota pochodziła z budże-
tu gminy Jedlicze. Wykonano prace rozbiórkowe, robo-
ty ziemne, stabilizację gruntu cementem, ułożono dwie 
warstwy asfaltowe i wzmocniono pobocza. W Mode-
rówce długość wyremontowanego odcinka wynosi oko-
ło 300 m. Zakres prac obejmował m.in. likwidację ubyt-
ków, frezowanie nawierzchni, ułożenie dwóch warstw 
mineralno-bitumicznych oraz utwardzenie pobocza. To 
zadanie kosztowało blisko 119 tys. zł i zostało w całości 
zrealizowane z budżetu gminy.                                          /AJ/

Stypendia sportowe od wójta
Jan Zych nagrodził wyróżniających się sportow-
ców stypendiami i gratyfikacjami.

Wójt Jan Zych wręczył stypendia i nagrody sportowe
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GMINA JEDLICZE

Wyremontowali drogi
W grudniu minionego roku zakończono remonty 
dwóch zniszczonych odcinków dróg gminnych w 
Moderówce i Podniebylu.

POWIAT KROŚNIEŃSKI

Coraz bliżej Via Carpatia
Via Carpatia na południu Podkarpacia staje się faktem. Ogło-
szono przetarg na zaprojektowanie i budowę dwóch odcinków 
drogi ekspresowej S19: Iskrzynia – Miejsce Piastowe i Miejsce 
Piastowe – Dukla.

rząt), urządzenia BRD 
oraz urządzenia ochrony 
środowiska. Przebudowa-
ne i rozbudowane zostaną 
kolidujące drogi poprzecz-
ne, a także infrastruktura 
techniczna. 

Miejsce Piastowe – 
Dukla
Z kolei odcinek Miejsce 

Piastowe – Dukla będzie 
miał długość 10,09 km, 
przekrój dwujezdniowy 
po dwa pasy ruchu w każ-
dym kierunku. Powstanie 
węzeł drogowy Dukla, 
Miejsca Obsługi Podróż-
nych (MOP) Równe kat. 
I (po obu stronach dro-
gi), obiekty inżynierskie 
w miejscach przekroczeń 
przeszkód poprzecznych 
(trzy estakady, pięć wia-
duktów, sześć mostów, 
przejście górne dla dużych 
zwierząt, dwa przejścia 
dolne dla średnich zwie-
rząt, przejście dolne dla 
małych zwierząt, dwa 
przepusty). Droga zosta-
nie wyposażona w urzą-
dzenia BRD oraz ochrony 
środowiska. Przebudowa-
ne i rozbudowane zostaną 
kolidujące drogi poprzecz-
ne, a także infrastruktura 
techniczna.

Skomplikowany 
odcinek
Południowa część Via 

Carpatia od Babicy do gra-
nicy państwa w Barwin-
ku będzie miała długość 
prawie 75 km. Na chwilę 
obecną na odcinkach: Ba-

bica – Jawornik i Jawornik 
– Domaradz o długości 
23,5 km, Domaradz – Isk-
rzynia (12,1 km) oraz Du-
kla – Barwinek (18,3 km) 
trwa opracowywanie Kon-
cepcji programowej wraz 
z pełnym rozpoznaniem 
geologicznym. 

Joanna Rarus, rzecznik 
prasowy Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad w Rzeszowie, 
tłumaczy, że w związku 
z tym, iż południowe od-
cinki drogi ekspresowej 
S19 będą przebiegać przez 
teren różnorodny i skom-
plikowany pod względem 
geologicznym. – Dla od-
cinków Iskrzynia – Miejsce 
Piastowe i Miejsce Piastowe 
– Dukla, w zakresie rozpo-
znania geologicznego pod-
łoża wykonano badania 
geofi zyczne, wiercenia i son-
dowania. Ponadto prowa-
dzono monitoring osuwisk 
(wgłębny i powierzchnio-
wy), a na podstawie uzy-
skanych wyników badań 
dokonano oceny warun-
ków geologiczno-inżynier-
skich pod kątem stopnia jej 
skomplikowania. Dla zob-
razowania przeprowadzo-
nego rozpoznania podłoża 
warto podać, że tylko na 
odcinku Iskrzynia – Miej-
sce Piastowe wykonano 
1261 wierceń o łącznej dłu-
gości wierceń: 9432,4 m i 
głębokość wierceń od 2,3 
do 25,0 m – informuje Jo-
anna Rarus.

Andrzej Józefczyk

POWIAT KROŚNIEŃSKI

Wsparcie na transport zbiorowy
Ponad 50 mln zł trafi do podkarpackich samo-
rządów, w tym także do gmin z powiatu kroś-
nieńskiego, z Funduszu Rozwoju Przewozów 
Autobusowych.

Wojewoda podkar-
packi Ewa Leniart 

poinformowała, że Fun-
dusz Rozwoju Przewo-
zów Autobusowych został 
stworzony, jako rządowy 
instrument wsparcia dla 
organizowania transpor-

tu publicznego, dla tych 
kursów, które są oczeki-
wane społecznie, ale nie-
opłacalne ekonomicznie.

Na Podkarpaciu w ra-
mach przeprowadzonego 
naboru wnioski złożyło 45 
organizatorów. Natomiast 

po dokonaniu ich oceny 
dofi nansowanie otrzyma-
ło 40 organizatorów. Na 
cały 2021 r. na dofi naso-
wanie przewozów autobu-
sowych dla województwa 
podkarpackiego przezna-
czono 50 389 184,96 zł. 
Maksymalna kwota do-
płaty w okresie od 1 stycz-
nia do 31 grudnia 2021 r. 
wynosi 3,00 zł do 1 wo-
zokilometra przewozu o 
charakterze użyteczności 
publicznej, przy wkładzie 
własnym organizatora w 
wysokości nie mniejszej 
niż 10 proc. ceny usługi.

Wnioski o objęcie do-
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Wyremontowana droga w Moderówce
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Wizualizacja węzła Iskrzynia Wizualizacja węzła Miejsce Piastowe

płatą mogą składać or-
ganizatorzy publicznego 
transportu zbiorowego, 
o których mowa w art. 7 
ustawy z dnia 16 grud-
nia 2010 r. o publicznym 
transporcie zbiorowym, 
z wyłączeniem związku 
metropolitalnego i mini-
stra właściwego do spraw 
transportu, tj. gminy, 
związków międzygminne, 
powiaty, związki powia-
tów, związki powiatowo-
gminne, województwo.

Agnieszka Skała z Biura 
Wojewody Podkarpackie-
go Urzędu Wojewódzkie-
go poinformowała, że z 

powiatu krośnieńskiego 
wnioski o dofi nansowanie 
złożyły 4 gminy.

Gmina Dukla otrzymała 
dopłatę 56 581,20 zł na li-
nie komunikacyjne: Dukla 
– Olchowiec – Dukla oraz 
Dukla – Pałacówka – Łęki 
Dukielskie – Dukla; gmina 
Korczyna 142 430,40 zł 
na linię Korczyna – Kom-
bornia – Wola Komborska 
– Burkot – Korczyna; gmi-
na Miejsce Piastowe 86 
868 zł na linię Głowienka 
– Zalesie, a gmina Woja-
szówka na linię Rzepnik 
– Odrzykoń.

/AJ/
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Zdaniem prezydenta 
Krosna Piotra Przy-
tockiego rok 2021 

będzie wyjątkowo trudny. 
Zmiany ustawowe w po-
datku dochodowym oraz 
COVID-19 spowodowały, 
że miasto dysponować 
będzie ograniczonymi za-
sobami na fi nansowanie 
wydatków we wszystkich 
obszarach działalności, 
w tym zwłaszcza inwe-
stycyjnej. – Niedoszaco-
wanie subwencji oświato-
wej i stały wzrost kosztów 
oświaty (np. na podwyżki 
dla nauczycieli) powoduje 
dodatkowe, bardzo zna-
czące obciążenie. Wyko-
nywanie budżetu w cieniu 
pandemii wymagać bę-
dzie, także w ciągu roku, 
wdrażania kolejnych 
działań optymalizujących 
poziom wydatków, a tak-
że ukierunkowanych na 
zwiększanie wpływów z 
dochodów własnych – po-
wiedział podczas sesji bu-
dżetowej prezydent Piotr 
Przytocki.

Jakie dochody?
Dochody budżetu mia-

sta Krosna zaplanowane 

Projekt uchwały bu-
dżetowej na sesji, 
która odbyła się 29 

grudnia ub. roku przed-
stawił starosta Jan Pelczar. 
Dochody powiatu na 2021 
rok zaplanowano w wyso-
kości ogółem  86.431.459 
zł. W tej kwocie mieszczą 
się dochody bieżące na 
poziomie 82.681.174 zł 
oraz dochody majątkowe 
3.750.285 zł. Budżet po-
wiatu został zaplanowany 
jako zrównoważony (bez 
nadwyżki oraz bez defi cy-
tu).  W związku z autopo-
prawką i przesunięciem 
dochodów z Rządowego 
Funduszu Inicjatyw Lo-
kalnych do pozycji przy-
chodów budżetu powiatu 
krośnieńskiego uchwalo-
no z defi cytem w kwocie 
2.681.048 zł.

Wydatki powiatu na 
2021 rok zaplanowane 
zostały w kwocie ogó-
łem 86.431.459 zł. Plan 
wydatków według naj-

Szukamy kobiety, która poprowadzi dom i przejmie 
w nim główne obowiązki (gotowanie, sprzątanie itp.) 
Oferujemy bardzo dobre warunki fi nansowe oraz 
gwarantujemy zamieszkanie i pełne wyżywienie. 
Więcej informacji pod numerem telefonu: 
601 878 483

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

PRACA

KROSNO

To będzie trudny rok
Rada Miasta Krosna przyjęła budżet na 2021 rok. Został 
on przyjęty 12 głosami „za” (Klub Samorządowy, Platfor-
ma Obywatelska) i 8 „wstrzymującymi się” (Prawo i Spra-
wiedliwość).

zostały w wysokości 411,8 
mln zł, w tym: dochody 
własne – 163,8 mln zł; 
dotacje celowe i środki 
(krajowe) – 109,2 mln zł; 
subwencje – 116,6 mln zł; 
środki europejskie na pro-
jekty inwestycyjne i bieżą-
ce – 22,2 mln zł.

Najważniejsze 
wydatki
Wydatki zaplanowano 

w wysokości 441,9 mln zł, 
w tym wydatki majątko-
we w wysokości 77,7 mln 
zł (17,6 proc. budżetu), 
na które miasto pozyska-
ło ponad 25 mln dotacji i 
środków z Unii Europej-
skiej i budżetu państwa.

Największe wydatki in-
westycyjne zaplanowano 
w działach:

Transport i łączność 
– 30,4 mln zł, w tym m.in. 
na:

–  26,7 mln zł – moder-
nizację i rozbudowę dróg 
wewnętrznych, gminnych 
i powiatowych, z czego: 
13,2 mln zł to dobudowa 
drugiej jezdni obwodni-
cy miasta Krosna w ciągu 
drogi krajowej nr 28 na 

odcinku od km 229+300 
do km 231+040 wraz z 
budową wiaduktu nad li-
nią kolejową oraz budową 
infrastruktury technicz-
nej – współfi nansowana 
ze środków budżetu pań-
stwa pozyskanych w 2019 
roku; 5,1 mln zł – likwida-
cja problemów komuni-
kacyjnych na skrzyżowa-
niach układu drogowego 
z linią kolejową nr 108 
na terenie miasta Krosna 
(dokumentacja projekto-
wa); 4,2 mln zł – rozbu-
dowa ul. Polnej (dofi nan-
sowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych).

Działalność usługowa 
– 12,7 mln zł, w tym 12,5 
mln zł na utworzenie in-
kubatora przedsiębiorczo-
ści na terenie Krosna (do-
fi nansowanie z EFRR).

Gospodarka komunal-
na i ochrona środowiska 
– 11,2 mln zł, w tym m.in. 
na zadania:

– 5,6 mln zł – poprawa 
jakości powietrza w Kroś-
nie – wymiana źródeł cie-
pła.

– 5,1 mln zł – moder-
nizacja oświetlenia ulicz-
nego na terenie Krosna 

(miasto uzyskało na ten 
cel preferencyjną pożycz-
kę z NFOŚiGW).

Kultura fi zyczna – 9 
mln zł, z czego 5,8 mln zł 
na modernizację stadionu 
sportowego przy ul. Le-
gionów w Krośnie.

Gospodarka mieszka-
niowa – 4,7 mln zł, w 
tym 2,3 mln zł w formie 
wkładów do spółki TBS z 
przeznaczeniem na zada-
nie „Budowa zespołu bu-
dynków wielorodzinnych 
mieszkalno-usługowych 
wraz z infrastrukturą 
techniczną przy ul. Skła-
dowej i ul. Ostaszewskie-
go w Krośnie”.

W sumie wydatków ma-
jątkowych zaplanowano 
także środki w wysokości 
6,5 mln zł na spłatę zobo-
wiązań factoringowych 
oraz z tytułu zakupów 
ratalnych. Wydatki w tej 
samej wysokości pomniej-
szą zadłużenie miasta na 
koniec 2021 r.

W projekcie budżetu 
znalazło się także 12 za-

dań inwestycyjnych i bie-
żących wybranych przez 
mieszkańców, w drodze 
głosowania, do realizacji 
w ramach Budżetu oby-
watelskiego na łączną 
kwotę 1,7 mln zł.

Zadania wieloletnie
Radni uchwalili też 

Wieloletnią Prognozę Fi-
nansową Miasta Krosna 
obejmującą lata 2021-
2039. Łącznie na przed-
sięwzięcia wieloletnie 
inwestycyjne i bieżące 
planowane do realizacji 
w latach 2021-2027 za-
planowano łącznie ponad 
138 mln zł.

Na przedsięwzięcia in-
westycyjne zaplanowano 
128,5 mln zł, z czego:

– 97 mln zł – fi nansowa-
ne w całości ze środków 
krajowych, w tym m.in. 
budowę odcinka drogi G 
od skrzyżowania z drogą 
krajową nr 28 do skrzy-
żowania z ul. Sikorskiego 
wraz z budową wiaduktu 
nad linią kolejową nr 108 
oraz budową infrastruk-
tury technicznej w Kroś-
nie (36,8 mln zł w latach 
2022-2024); zadania 
zrealizowane z fi nanso-
waniem na zasadach fac-
toringu (spłata zobowią-
zań) – 32 mln zł; budowę 
drugiej jezdni obwodnicy 
miasta Krosna w ciągu 
drogi krajowej nr 28 wraz 
z budową wiaduktu nad 
linią kolejową oraz budo-
wą infrastruktury tech-

nicznej – 13,2 mln zł, 
– 31,5 mln zł – współ-

fi nansowane ze środ-
ków europejskich, w tym 
m.in.: utworzenie inku-
batora przedsiębiorczości 
na terenie Krosna – 12,5 
mln zł; poprawa jako-
ści powietrza w Krośnie 
– wymiana źródeł ciepła 
– 10,8 mln zł.

Na przedsięwzięcia 
bieżące, w tym współfi -
nansowane ze środków 
UE zaplanowano ponad 
9,6 mln zł, z czego 3,3 
mln zł na projekt „Zaan-
gażowani w eKrosno – In-
teligentne rozwiązania 
systemów przetwarzania 
danych dla mieszkańców 
Krosna” (na wdrożenie 
inteligentnych systemów 
zarządzania siecią wodo-
ciągową), a także  na pro-
jekty poszerzające ofertę 
edukacyjną i zwiększają-
ce dostęp mieszkańców 
do usług zdrowotnych i 
społecznych.

Zobowiązania miasta
Uwzględniając kwoty 

w zakresie planowanych 
na 2021 rok przychodów  
i rozchodów, a także za-
ciągnięte w latach po-
przednich zobowiązania, 
łączny limit zobowiązań z 
tytułu kredytów, pożyczek 
oraz umów o podobnym 
charakterze (factoringi) 
związanych z realizacją 
ważnych dla rozwoju 
miasta zadań na koniec 
2021 r. zaplanowano w 
wysokości 285 mln zł. 

Przyjęte kwoty w te-
gorocznym budżecie, 
pomimo ograniczeń wy-
nikających z pandemii, 
zapewniają utrzymanie 
stabilnej kondycji fi nan-
sowej miasta w kolejnych 
latach oraz spłatę zaciąg-
niętego długu. Potwier-
dzeniem tego są wskaź-
niki spłaty zobowiązań 
na poziomie niższym, niż 
dopuszczalne indywidu-
alne wskaźniki wyliczone 
zgodnie z art. 243 ustawy 
o fi nansach publicznych.

/AJ/

POWIAT KROŚNIEŃSKI

Budżet uchwalony
Przy jednym głosie wstrzymującym, Rada Powiatu Kroś-
nieńskiego uchwaliła budżet na 2021 rok wraz z Wielolet-
nią Prognozą Finansową.

ważniejszych działów 
w budżecie przedstawia 
się następująco: oświata 
i wychowanie oraz edu-
kacyjna opieka wycho-
wawcza – 28.935.386 zł; 
transport i łączność – plan 
wydatków ogółem wyno-
si 17.623.856 zł; admini-
stracja publiczna – plan 
wydatków 15.496.853 
zł; pomoc społeczna i ro-
dzina – plan wydatków 
11.237.907 zł.

Z udziałem środków 
z Funduszu Dróg Samo-
rządowych kontynuowa-
ne będzie jedno zadanie 
inwestycyjne na łączną 
kwotę 1.434.635 zł. Jest 
to przebudowa drogi 
powiatowej przez Klim-
kówkę wraz z remontem 
mostu przebudowywanej 
drogi.

W 2021 roku zapla-
nowane zostały środki 
na przebudowę drogi 
powiatowej Iwla – Po-
lany – Huta Polańska w 

kwocie 1.303.224 zł oraz 
przebudowę bądź rozbu-
dowę dróg powiatowych 
– 5.000.000 zł. Zaplano-
wane zostały wydatki na 
opracowanie dokumenta-
cji technicznych związa-
nych z przebudową i roz-
budową oraz remontem 
dróg  w łącznej kwocie 
ponad 390.000 zł.

– W toku wykonywania 
budżetu mogą pojawić się 
nowe źródła fi nansowa-
nia zadań inwestycyjnych, 
w tym środki w ramach 
współpracy z gminami, a 
tym samym będzie możliwa 
realizacja nowych zadań, 
które na etapie planowa-
nia w budżecie nie wystę-
pują – informuje starosta 
Jan Pelczar. 

Radni przyjęli także 
Wieloletnią Prognozę 
Finansową na lata 2021-
2025. Opracowana zo-
stała na lata spłata zobo-
wiązań i lata realizacji 
przedsięwzięć. Łącznie 

zobowiązania z tytułu 
kredytów i pożyczek oraz 
papierów wartościowych 
(emisji obligacji) na ko-
niec 2020 roku wyniosą 
15.596.778 zł. Zobowią-
zania te mogą stanowić 
17,23 proc. przewidywa-
nego wykonania docho-
dów w 2020 roku.

Powiat nie ma zawar-
tych umów nieoznaczo-
nych o terminie zapłaty 
dłuższym niż rok, zwią-
zanych z fi nansowaniem 
usług, dostaw, robót bu-
dowlanych, które wywo-
łują skutki ekonomicz-
ne podobne do umowy 
pożyczki lub kredytu. 
W latach 2021-2025 za-
chowana jest zgodność z 
art. 242 i 243 ustawy o 
fi nansach publicznych. 
Planowane spłaty zobo-
wiązań stanowią od 6,52 
proc. do 8,13 proc. pla-
nowanych dochodów, a 
możliwości spłaty zobo-
wiązań są na poziomie od 
8,86 proc. do 10,93 proc. 
w oparciu o wykonanie 
roku poprzedzającego 
rok spłaty.

W latach 2022-2025 
zaplanowana została 
nadwyżka budżetowa 
przeznaczona na spłatę 
zobowiązań wcześniej 
zaciągniętych.

/AJ/
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Budynek Urzędu Miasta Krosna przy ul. Staszica
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Kierowca pod 
wpływem narkotyków

RYMANÓW-ZRÓJ/KROSNO

Sprawa ma swój począ-
tek 10 sierpnia 2020 r. 
Wówczas to około godz. 
23.15 policjanci kroś-

nieńskiej „drogówki” zauważyli 
na Al. Jana Pawła II w Krośnie 
jadące z dużą prędkością od 
strony Jasła osobowe renault. 
Kierowca znacznie przekraczał 
obowiązujące na tym odcinku 
ograniczenie prędkości do 70 
km/h. Postanowili więc zatrzy-
mać samochód do kontroli.

Szalona ucieczka
Kierujący zignorował jednak 

dawane znaki, ominął policjan-
ta i rozpoczął ucieczkę najpierw 
ulicami Krosna, a później DK28 
przez Miejsce Piastowe, Iwo-
nicz, Klimkówkę i Rymanów. 
Do pościgu włączały się kolejne 
radiowozy. Z ustaleń wynika, 
że chwilami, na prostych odcin-
kach drogi, uciekał z prędkością 
ponad 180 km/h. W centrum 
Rymanowa skręcił w kierun-
ku Rymanowa-Zdroju i w tym 
czasie, jak wynika z ustaleń 
policyjnych, próbował zepchać 
z drogi ścigający go radiowóz. 
Ostatecznie kierowca został 
zmuszony do zatrzymania się w 
centrum Rymanowa-Zdroju.

Strzały 
w Rymanowie-Zdroju
Nie dawał jednak za wygraną, 

wyszedł z samochodu i zaczął 
dalej uciekać pieszo wzdłuż rze-
ki Tabor w kierunku Posady Gór-
nej. W trakcie pościgu policjanci, 
którzy biegli za nim, oddali kilka 
strzałów ostrzegawczych. Męż-

AKT OSKARŻENIA 
PO SZALONYM POŚCIGU
Prokuratura Rejonowa 
w Krośnie skierowała 
do sądu akt oskarże-
nia przeciwko 36-let-
niemu mężczyźnie. 
Sprawa dotyczy wy-
darzeń w nocy z 10 na 
11 sierpnia ub. roku.

czyzna został zatrzymany, gdy 
wbiegł do rzeki. Okazało się, 
że jest to 36-letni mieszkaniec 
Krosna. W samochodzie była ra-
zem z nim 29-letnia mieszkanka 
powiatu jasielskiego.

Bez prawa jazdy
Kierującemu, który odmó-

wił poddania się badaniu na 
zawartość alkoholu w wydy-
chanym powietrzu, pobrano 
krew do badań na zawartość 
alkoholu i środków odurzają-
cych. Wyszło też na jaw, że nie 
posiadał uprawnień do kiero-
wania pojazdami. Prawo jaz-
dy zostało mu zatrzymane na 
3 lata wyrokiem sądu z 2015 r. 
za kierowanie pojazdem w sta-
nie nietrzeźwości. Po tym czasie 
nie odebrał dokumentu. 

Pijany i pod wpływem 
narkotyków
Dochodzenie w sprawie wy-

darzeń z nocy z 10 na 11 sierpnia 
2020 r., pod nadzorem Prokura-

tury Rejonowej w Krośnie, pro-
wadziła krośnieńska Komenda 
Miejska Policji. Zakończyło się 
ono skierowaniem przez proku-
raturę końcem ubiegłego roku 
aktu oskarżenia przeciwko Ka-
milowi K. do Sądu Rejonowego 
w Krośnie.

Jak poinformowała prokura-
tor rejonowy w Krośnie Iwona 
Czerwonka-Rogoś, mężczyź-
nie postawiono cztery zarzuty. 
Pierwszy z nich to niezatrzy-
manie się do kontroli drogo-
wej, za co grozi od 3 miesięcy 
do 5 lat pozbawienia wolności, 
drugi uszkodzenia radiowozu 
policyjnego w trakcie prowa-
dzonego pościgu, gdzie biegły 
oszacował straty na 20 tys. zł. 
– Okazało się też, że kierował 
wówczas samochodem będąc w 
stanie nietrzeźwości oraz pod 

wpływem środków odurzają-
cych. Badanie krwi wykazało, 
że miał we krwi 1,88 promila 
alkoholu oraz amfetaminę – po-
wiedziała prokurator Iwona 
Czerwonka-Rogoś.

Ale to nie wszystkie zarzuty 
z aktu oskarżenia. 3 grudnia 
2020 r. Kamil K. został ponow-
nie zatrzymany przez policję w 
Krośnie w trakcie kierowania 
samochodem osobowym w sta-
nie nietrzeźwości. Urządzenie 
pomiarowe wykazało około 1,5 
promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu.

Kamil K. jedynie częściowo 
przyznał się do winy. Kwestio-
nuje między innymi fakt, iż to 
on doprowadził do uszkodzenia 
radiowozu oraz wysokość strat 
z tego wynikłych.

/AJ/

KROŚCIENKO WYŻNE/KROSNO

Prokuratura Rejonowa w Krośnie skierowała do sądu akt 
oskarżenia przeciwko niespełna 28-letniemu Mateuszowi 
K. z powiatu rzeszowskiego. Sprawa dotyczy tragicznego 
wypadku z września ub. roku w Krościenku Wyżnym.

Do tragicznego wypad-
ku doszło 22 września 
2020 r. około godz. 18 w 

Krościenku Wyżnym przy ul. Po-
łudniowej.

Śmiertelne potrącenie
Mateusz K. kierujący dostaw-

czym Iveco podczas cofania po-
trącił znajdującą się za samocho-
dem 87-letnią kobietę. Samochód 
zatrzymał się po kilku metrach, 
gdy kierowca zauważył leżącą na 
ziemi kobietę. Doznała ona roz-
ległych obrażeń ciała i zmarła w 
drodze do szpitala. Od Mateusza 
K. pobrano krew do badań na za-
wartość alkoholu oraz substancji 
odurzających. Wynik na zawar-
tość alkoholu był negatywny.

Narkotyki we krwi
– W wyniku badań krwi na za-

wartość substancji innych niż alko-
hol, w tym środków odurzających, 
substancji psychotropowych, sub-
stancji psychoaktywnych, biegła z 
zakresu toksykologii stwierdziła, 
że kierowca, który śmiertelnie po-
trącił kobietę, był pod wpływem 
narkotyków (konopie indyjskie). 
Ich stężenie odpowiadało stęże-
niu alkoholu we krwi powyżej pół 
promila. Zdaniem biegłej, stężenie 
to upośledzało sprawność moto-
ryczną kierującego w stopniu po-
dobnym jak w stanie nietrzeźwości 
– powiedziała Iwona Czerwon-
ka-Rogoś, prokurator rejonowy 
w Krośnie.

Wina kierowcy i pieszej
W trakcie śledztwa, które pro-

wadziła Komenda Miejska Policji 
w Krośnie pod nadzorem Proku-
ratury Rejonowej w Krośnie, bie-

gły do spraw techniki samocho-
dowej i ruchu drogowego uznał, 
że kierowca w trakcie manewru 
cofania nie zachował wyma-
ganej szczególnej ostrożności. 
W sposób jednoznaczny nie 
upewnił się, czy za pojazdem 
ktoś się nie znajduje. Prowadzo-
na przez oskarżonego obserwa-
cja była niewłaściwa i niezapew-
niająca pełnego bezpieczeństwa 
ruchu. Biegły wskazał też, że za-
chowanie kobiety w istniejących 
wówczas warunkach było w peł-
ni niewłaściwe.

Dwa zarzuty
Prokuratura Rejonowa w Kroś-

nie postawiła 28-letniemu miesz-
kańcowi powiatu rzeszowskiego 
dwa zarzuty. – Pierwszy z nich 
dotyczy umyślnego naruszenia za-
sad bezpieczeństwa w ruchu lądo-
wym i spowodowanie wypadku ze 
skutkiem śmiertelnym będąc pod 
wpływem środków odurzających, 
a drugi kierowanie pojazdem pod 
wpływem substancji psychotropo-
wej – poinformowała prokurator 
Iwona Czerwonka-Rogoś.

Mateusz K. przesłuchany w 
charakterze oskarżonego przy-
znał się do potrącenia pieszej. 
Odnośnie do prowadzenia pojaz-
du pod wpływem substancji psy-
chotropowych wyjaśnił, że nigdy 
nie pali w pracy, jak ma wsiąść do 
auta.

Do 12 lat więzienia
Oskarżonemu grozi kara po-

zbawienia wolności od lat 2 do 
12 oraz obligatoryjnie dożywotni 
zakaz prowadzenia pojazdów. 
Wobec Mateusza K. zastosowa-
ny został dozór policyjny, zakaz 
opuszczania kraju i poręczenie 
majątkowe. 

Andrzej Józefczyk
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Pościg zakończył się w centrum Rymanowa-Zdroju
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Kierowca pod wpływem narkotyków śmiertelnie potrącił starszą kobietę

Gmina Chorkówka
Chorkówka 130: NZOZ „Zdrowie-
Chorkówka”, tel. 134313023
Zręcin, Łukasiewicza 18: 
Przychodnia Bożena Krochmal, 
tel. 512039961
Gmina Dukla
Jasionka 45: Punkt lekarski „VITA”, 
tel. 134331012
Iwla 20: Ośrodek Zdrowia „VIVA”, 
tel. 134330004
Równe, Długa 18: Ośrodek 
Zdrowia „VIVA”, tel. 134333555
Łęki Dukielskie 66: NZOZ 
Pilny-Med., tel. 134317505
Dukla, Trakt Węgierski 16: 
NZOZ „Medicus-Dukla”, 
tel. 134330328
Dukla, Słowacka 11: Przychodnia
„VIVA”, tel. 607533333
Gmina Iwonicz-Zdrój
Iwonicz-Zdrój, Jana Rąba 1: 
Sanvit, tel. 508503470
Iwonicz, Zagrodniki 20: 
SPZOZ, tel. 605744112
Lubatowa 287A: NZOZ 
„Lubatowa”, tel. 669978792
Gmina Jaśliska
Jaśliska – Ośrodek zdrowia „VIVA”, 
tel. 134310202
Gmina Jedlicze
Jedlicze, Rejtana 38b: NZOZ 
„Medikor”, tel. 134372660
Potok 80: Punkt lekarski SPGZOZ, 
tel. 134360606
Gmina Korczyna
Kombornia 53: NZOZ „Sośnina”, 
tel. 134354813
Krosno
ul. Decowskiego 48: Specmed, 
tel. 134323892

Lista punktów szczepień 
przeciw koronawirusowi w Krośnie 

i powiecie krośnieńskim
ul. Hutnicza 20: NZOZ S.A.-MED., 
tel. 134202830
ul. Kisielewskiego 1: Specmed, 
tel. 133061285
ul. Kletówki 52: Eskulap, 
tel. 134364948
ul. Okulickiego 13: Specmed, 
tel. 134371557
ul. Tysiąclecia 13: Krosno-
Zdrowie, tel. 134320884
ul. Wojska Polskiego 43: Medicus, 
tel. 519573990
ul. Żółkiewskiego 142: NZOZ 
Millenium, tel. 134361455
Gmina Krościenko Wyżne
Krościenko Wyżne, Szkolna 13: 
SPGZOZ, tel. 134315076
Gmina Miejsce Piastowe
Rogi, ks. Domino 3: „VITA” S.C., 
tel. 134339185
Miejsce Piastowe, Dworska 14: 
„VITA” S.C., tel. 134353488
Miejsce Piastowe, Dworska 14: 
Ośrodek Zdrowia, tel. 134353017
Głowienka, Szkolna 1: Ośrodek 
Zdrowia, tel. 134219023
Łężany, Wspólna 1: Ośrodek 
Zdrowia, tel. 134353312
Gmina Rymanów
Rymanów-Zdrój, Parkowa 3:
WOZ, tel. 134357194
Rymanów, Piłsudskiego 2: 
Przych. Rej. tel. 134355004
Rymanów-Zdrój, Zdrojowa 53: 
Przych. Uzdr., tel. 134357437
Wróblik Szlachecki, 
Kolejowa 12: 
WOZ, tel. 134358123
Gmina Wojaszówka
Wojaszówka 31B: Przych. Zdrowia 
„VISMED”, tel. 134385027

Lista punktów jest stale aktualizowana. Wszystkie informacje 
wraz z komunikatami można znaleźć pod adresem: 

www.gov.pl/web/szczepimysie
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KROSNO

Historia ciepłowni „Łę-
żańska” sięga prze-
łomu lat 70. i 80. XX 
wieku i jest ściśle 
związana z prężnym 

rozwojem budownictwa wielo-
rodzinnego w Krośnie. Pierwsze 
wzmianki o pomyśle na budowę 
ciepłowni „Łężańska” pochodzą 
z 1973 r. Wówczas to Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej w 
Krośnie zatwierdziło przygotowa-
ny przez Powiatową Spółdzielnię 
Mieszkaniową „Jutrzenka” plan 
zagospodarowania terenu przy 
ówczesnej ul. Łężańskiej (obecnie 
ul. Władysława Sikorskiego), pod 
potrzeby osiedlowej ciepłowni. 
Powstające końcem lat 70. i na po-
czątku 80. osiedle – wówczas XXX-
lecia PRL, a obecnie bł. ks. Broni-
sława Markiewicza, uchodziło za 
jedno z najnowocześniejszych i naj-
większych w Krośnie, a centralne 
ogrzewanie i ciepła woda „prosto z 
kranu” wydawały się standardem i 
bezwzględnym wymogiem. Zamysł 
był taki, by piece kafl owe i przyblo-
kowe kotłownie węglowo-koksowe 
odeszły do lamusa.

Budynek i cztery kotły
Budowa ciepłowni rozpoczęła się 

w 1976 r. i trwała cztery lata. Obiekt 
oddano do użytku w 1980 r., a za-
rządzanie nim powierzono utwo-
rzonemu specjalnie do tego celu 
Oddziałowi Energetyki Cieplnej, 
wchodzącemu w struktury Woje-

wódzkiego Przedsiębiorstwa Go-
spodarki Komunalnej w Krośnie.

Pracą nowego obiektu, czyli kot-
łowni wyposażonej w dwa nowo-
czesne jak na ówczesne czasy kotły 
typu WR-10 o łącznej mocy 46,52 
MW, kierował Józef Wilusz, który 
podlegał Stanisławowi Szydłow-
skiemu, pierwszemu dyrektorowi 
OEC. W 1982 r. zastąpił go na sta-
nowisku Roman Galik. W wyniku 
zmian w branży gospodarki ko-
munalnej zlikwidowano jednak 
WPGKiM, a z Oddziału Energetyki 
Cieplnej wyodrębniono pięć nie-
zależnych Zakładów Energetyki 
Cieplnej, jako jednostki przedsię-
biorstw gospodarki komunalnej 
poszczególnych miast, w tym Kros-
na. Szefem nowego Zakładu Ener-
getyki Cieplnej w Krośnie został 
Józef Wilusz. Po nim stanowisko 
to piastowali: Marek Gosztyła, Ry-
szard Głowiak i Wojciech Gonet, a 
obecnie Damian Hanus. Natomiast 
pracą samej ciepłowni „Łężańska” 
od 2007 r. do chwili obecnej kieru-
je Jerzy Ćwięka.

Zakład Energetyki Cieplnej funk-
cjonował do 2008 r., kiedy to, na 
mocy aktu założycielskiego MPGK 
Krosno, ponownie utworzony został 
Oddział Energetyki Cieplnej, wcho-
dzący w skład Miejskiego Przedsię-
biorstwa Gospodarki Komunalnej 
– Krośnieńskiego Holdingu Komu-
nalnego Sp. z o.o. Obecnie OEC sta-
nowi wyodrębnioną i samodzielną 
organizacyjnie część holdingu.

Ciepłowniczy moloch
– Budowa kotłowni „Łężańska” 

okazała się przysłowiowym „strzałem 
w dziesiątkę”. Po pierwsze dlatego, 
że była zgodna z koncepcjami roz-
budowy sieci ciepłowniczej Krosna 
z lat 1975, 1977 i 1989, po drugie 
– dostarczała energię cieplną do 
nowo budowanych osiedli wieloro-
dzinnych, a po trzecie – likwidowa-
ła małe i słabo wydajne kotłownie 
węglowo-koksowe, zmniejszając tym 
samym zanieczyszczenie powietrza 
w mieście – opowiada Janusz Fic, 
przez Krośnieńskiego Holdingu Ko-
munalnego.

Prężna działalność przedsiębior-
stwa ciepłowniczego spowodowała, 
że zaczęło ono przejmować obsługę 
lokalnych źródeł ciepła i włączać je w 
swoje struktury. Przyblokowe kotłow-
nie gazowe lub wysłużone kotłownie 
węglowe zastępowano przyłączem 
do sieci ciepłowniczej obsługiwanej 
przez ciepłownię „Łężańska”. Kon-
sekwencją rozbudowy sieci stała się 
w 1987 r. rozbudowa ciepłowni o 
kolejne dwa kotły i zwiększeniu jej 
mocy z 46,52 MW do 69,78 MW. 
Mimo podjętych wówczas inwesty-
cji obiekt ciepłowni nadal wymagał 
kompleksowej modernizacji i spo-
rych nakładów fi nansowych. Spółka 
nie dysponowała jednak wystarcza-
jącymi środkami, w związku z czym 
przygotowana została koncepcja re-
strukturyzacji Oddziału Energetyki 
Cieplnej. Planowano utworzyć nowy 
podmiot i przeprowadzić jego prywa-

tyzację, pozyskując doświadczonego 
partnera oraz środki na niezbędne 
inwestycje w ciepłowni. Pojawiła się 
jednak szansa na zdobycie środków 
unijnych. Zarząd spółki, na czele z 
prezesem Januszem Ficem, stanął 
przed dylematem – prywatyzować 
miejską ciepłownię czy samemu szu-
kać szans na pozyskanie kapitału? 
Postanowiono zaryzykować. Kwestię 
prywatyzacji odłożono na później, a 
zaczęto intensywnie pracować nad 
programem modernizacji ciepłow-
ni i nad pozyskaniem potrzebnych 
środków z funduszy europejskich.

– W latach 2003-2007 udało się 
przeprowadzić kompleksową moder-
nizację czterech kotłów węglowych i 
zredukować łączną moc kotłowni do 
58,06 MW. Inwestycja warta 2,7 mln 
zł (netto) kosztowała ok. 1,4 mln zł, 
ponieważ została zrealizowana przy 
blisko 50-procentowej dotacji ze środ-
ków Unii Europejskiej. Był krok do 
przodu, który postanowiliśmy wyko-
rzystać jako siłę napędową do przygo-
towania kolejnych planów moderni-
zacji miejskiej ciepłowni i projektów 
unijnych – mówi prezes Janusz Fic.

Zapowiedzią nadchodzących 
zmian i przeobrażeń lokalnej kot-
łowni w nowoczesną i ekologiczną 
elektrociepłownię było m.in. zredu-
kowanie mocy kotłów i wysokości 
komina, jak również zmniejszenie 
mocy samej ciepłowni. Spółka przy-
stąpiła też do realizacji znaczących 
inwestycji, na fi nansowanie których 
z sukcesem pozyskiwała dotacje i 
dofi nansowania unijne. Z powodze-
niem sięgano również po wsparcie 
z NFOŚiGW w Warszawie oraz z 
WFOŚiGW w Rzeszowie.

Ciepło z biomasy
W 2010 r., z uwagi na wycofanie z 

eksploatacji i wyrejestrowanie z ewi-
dencji UDT kotła wodnego o mocy 
11,63 MW, liczba eksploatowanych 
kotłów wodnych zmniejszyła się z 
sześciu do pięciu, a łączna moc zain-
stalowana w źródle uległa obniżeniu 
do 46,43 MW. Wtedy też zmniejszo-
no o ponad 20 m najbardziej charak-
terystyczny element ciepłowni, czyli 
komin. Początkowo miał on ponad 
70 m wysokości i średnicę 1,9 m, a po 
modyfi kacji z 2010 r. jego wysokość 
to 52 m i średnica 1,7 m. Te parame-
try są w zupełności wystarczające do 
aktualnej mocy ciepłowni.

W 2010 r. prezydent Krosna za-
twierdził też projekt budowlany i 
wydał pozwolenie na budowę in-
stalacji ORC dla MPGK. Projekt ten 
zakładał wybudowanie bloku ko-
generacyjnego, składającego się z 
kotła na olej termalny (opalanego 
biomasą) i turbogeneratora ORC, 
którego celem jest produkcja ciepła 
w skojarzeniu z produkcją energii 
elektrycznej, przy wykorzystaniu 
paliwa odnawialnego (biomasy), 
spełniającego wymogi wysokos-
prawnej kogeneracji. Budowę nowej 
instalacji rozpoczęto w lipcu 2011 r., 
a jej eksploatację rozpoczęto w lu-
tym 2013 r. Łączna moc elektrocie-
płowni „Łężańska” zwiększyła się do 
53,146 MW. W 2019 r. Krośnieński 
Holding Komunalny zainwestował 
w budowę kolejnej instalacji bioma-
sowej opalanej paliwem odnawial-
nym i ekologicznym, czyli zrębkami 
drzewnymi. Nowoczesny kocioł o 
mocy 7 MWt, wytwarzający energię 
cieplną dla obsługiwanej sieci odda-
no do użytku jesienią 2020 r. wraz z 
rozpoczęciem sezonu grzewczego.

Eko-elektrociepłownia
Dzięki strategii zastępowania 

miału węglowego paliwem ekolo-
gicznym, czyli biomasą, oraz skoja-
rzonej produkcji energii cieplnej i 
elektrycznej, krośnieńska ciepłow-
nia już w 2013 r. zyskała status 
elektrociepłowni. Wdrożony w niej 
efektywny system ciepłowniczy, re-

dukujący zużycie miału węglowego 
na rzecz biomasy, spowodował, że 
elektrociepłownia „Łężańska” w 
szybkim czasie stała się obiektem 
pro-ekologicznym i funkcjonującym 
w zgodzie ze środowiskiem, który 
do minimum obniżył emisję zanie-
czyszczeń do otoczenia.

– Nie bez znaczenia jest również 
prowadzona przez spółkę od kilku lat 
kompleksowa modernizacja i rozbu-
dowa obsługiwanej sieci ciepłowniczej. 
Sukcesywna wymiana przestarzałej 
infrastruktury na nowoczesną sieć cie-
płowniczą pozwala spółce na wzrost 
efektywności energetycznej w zakresie 
przesyłu i dystrybucji energii cieplnej, 
a także na ograniczenie awaryjności 
sieci i ograniczenie strat ciepła. Aktu-
alnie Krośnieński Holding Komunalny 
eksploatuje na terenie miasta Krosna 
sieć o długości ok. 32 km, w tym aż 
26,5 km, czyli ok. 82 proc., stanowi 
nowoczesna sieć preizolowana. Dla 
porównania – w 2000 r. całkowita 
długość sieci wynosiła 16,9 km i tylko 
1,6 proc. stanowiła sieć preizolowana 
– podkreśla prezes Krośnieńskiego 
Holdingu Komunalnego.

Jednocześnie Janusz Fic zazna-
cza, że realizowane obecnie inwe-
stycje modernizacyjne, po zakoń-
czeniu, podniosą procentowy udział 
sieci preizolowanych w strukturze 
całej ciepłowniczej do ok. 85 proc.

Przeprowadzone modernizacje 
zakładu i jego automatyzacja, jak 
również wdrażanie innowacyjnych 
rozwiązań i instalacji w systemie 
ciepłowniczym Krosna jest efektem 
strategii obranej przez spółkę, któ-
ra począwszy od 2003 r. do 2020 r. 
włącznie zrealizowała 12 projektów 
inwestycyjnych i infrastruktural-
nych związanych z działalnością i 
funkcjonowaniem elektrociepłowni 
„Łężańska”. Dzięki nim krośnieńska 
elektrociepłownia posiada efektyw-
ny system ciepłowniczy, który ma 
zaledwie kilkanaście procent przed-
siębiorstw ciepłowniczych, co plasu-
je nas wśród najlepszych zakładów 
tego typu w Polsce.
Łączne nakłady inwestycyjne w 

elektrociepłowni wyniosły w latach 
2003-2020 ok. 66,6 mln zł (netto), 
a pozyskane przez spółkę dotacje ze 
środków Unii Europejskiej wyniosły 
ponad 25 mln zł (netto).

40-lecie z liczbach
Przypadający na rok 2020 jubi-

leusz 40-lecia istnienia ciepłowni 
„Łężańska” zbiegł się w czasie z od-
daniem do użytku nowego kotła bio-
masowego. Włączenie tej instalacji 
do całego systemu ciepłowniczego 
zwiększa jego wydajność, pozwala 
na dalszą rozbudowę sieci i pozyski-
wanie nowych odbiorów.

W sezonie zimowym 2020/2021 
elektrociepłownia będzie pracowała 
w oparciu o dwa nowoczesne i bardzo 
wydajne kotły biomasowe oraz czte-
ry kotły opalone miałem węglowym, 
które będą pełnić rolę kotłów szczy-
towych oraz rezerwowych. Ponadto 
„Łężańska” obsługuje 178 odbiorców, 
zarządza siecią ciepłowniczą o dłu-
gości ponad 32 km oraz wytwarza 
rocznie 245 tys. GJ energii cieplnej i 
8,5 tys. MWh energii elektrycznej.

–  Plany spółki odnośnie do inwesty-
cji realizowanych na terenie Oddziału 
Energetyki Cieplnej są jednak jeszcze 
bardziej dalekosiężne. Spółka chce 
wybudować przy ul. Sikorskiego blok 
energetyczny, bazujący na pozosta-
łościach po sortowaniu odpadów jako 
wkład do produkcji paliwa. Projekt 
ten miałby być realizowany na po-
trzeby kompleksowego rozwiązania 
problemów z zagospodarowaniem 
odpadów dla miasta Krosna oraz 28 
gmin, które nawiązały współpracę z 
Krosnem, czyli dla obszaru zamiesz-
kałego przez ok. 350 tys. mieszkań-
ców – twierdzi prezes Janusz Fic.

/AJ/

40 LAT
ELEKTROCIEPŁOWNI 
„ŁĘŻAŃSKA”

Od osiedlowej kotłowni po nowoczesną i ekologiczną 
elektrociepłownię. W ciągu 40 lat „Łężańska” stała się 
największym źródłem ciepła dla całego Krosna i jedną 
z najnowocześniejszych elektrociepłowni w kraju.
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Elektrociepłownia „Łężańska” w Krośnie przy ul. Sikorskiego
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HUMOR

BARAN (21 III - 20 IV)
Zwolnij. Pamiętaj, że pośpiech nie 

jest dobrym doradcą. Czasami warto 
chwilę poczekać na nowe opcje, które 
się przed tobą pojawią. Nie musisz de-
cydować już w tym momencie. W pra-
cy nie masz powodów do stresu. Dajesz 
z siebie wystarczająco dużo.

BYK (21 IV - 20 V)
Najbliższy czas może być dość ner-

wowy. Staraj się zapanować nad emo-
cjami. Nie traktuj pracy, jak zła koniecz-
nego. Jeżeli włożysz w nią trochę serca, 
od razu lepiej ci pójdzie. W twoim życiu 
pojawi się ktoś, kto może w nim nieźle 
namieszać. Uważaj zwłaszcza na Skor-
piona.

BLIŹNIĘTA (21 V - 21 VI)
Jeżeli ci na czymś zależy, musisz się 

bardziej postarać. Nie przyzwyczajaj 
się, że wszystko przychodzi samo. To 
zdarza się dość rzadko. Zakasz rękawy 
i zabierz się do pracy. Nie siedź do póź-
na, lepiej się wysypiaj. Nocne „marko-
wanie” ci nie służy. Ktoś zacznie cieplej 
o tobie myśleć.

RAK (22 VI - 22 VII)
Nie przejmuj się opiniami innych i 

rób to, co uważasz za słuszne. Zawsze 
znajdą się krytycy, a teraz może być 
ich sporo. Zaufaj swojemu przeczuci i 
intuicji. Warto podjąć ryzyko w życiu 
zawodowym. Ktoś bliski miło cię dzisiaj 
zaskoczy.

LEW (23 VII - 22 VIII)
Czujesz się jak balonik, z którego ze-

szło powietrze. Spróbuj mimo wszystko 
się zmotywować do działania. Nie przej-
muj się krzywymi spojrzeniami. W pra-
cy nie musisz mieć przyjaciół. Postaraj 
się być wyrozumiały dla swojej drugiej 
połówki.

PANNA (23 VIII - 23 IX)
Nie lekceważ swoich przeczuć. Two-

ja intuicja rzadko cię zawodzi. Bierz na 
siebie tylko tyle obowiązków, ile jesteś w 
stanie udźwignąć bez szkody dla innych 
sfer twojego życia. Pamiętaj też o tym, że 
czasami nie ma sensu drążyć pewnych 
kwestii.

WAGA (23 IX - 23 X)
To może być twój szczęśliwy czas. 

Nic wielkiego się nie stanie, ale ty po-
czujesz się, jakby dodano ci skrzydeł. 
Uważaj w sferze zawodowej. Możesz 
mieć spory problem. Pamiętaj, że nic 
na siłę. Czasami warto wyluzować i od-
puścić. Ale trzymaj rękę na pulsie. 

SKORPION (24 X - 22 XI)
Nie przejmuj się, jeżeli nie wszyst-

ko będzie szło po twojej myśli. Każdy 
problem to równocześnie szansa i 
cenne doświadczenie. Rozważ wzięcie 
krótkiego urlopu i spędzaj jak najwięcej 
czasu na łonie przyrody. Mniej uwagi 
zwracaj na to, co mówią inni.

STRZELEC (23 XI - 21 XII)
Najbliższe dni nie będą dla ciebie 

spokojne. Czeka cię sporo spraw do 
załatwienia. Nawał obowiązków może 
cię przytłoczyć. Zacznij od tego, co je-
steś w stanie zrobić najszybciej. To nie 
jest dobry czas na sprawy uczuciowe, 
ale postaraj się nie odrzucać objawów 
sympatii.

KOZIOROŻEC (22 XII - 20 I)
Zacznij wstawać z łóżka prawą nogą, 

bo jesteś nie do zniesienia nie tylko dla 
bliskich, ale i dla siebie. Nie daj się wy-
korzystywać. To, że radzisz sobie lepiej 
od innych, nie znaczy, że masz praco-
wać za innych. W powietrzu wisi kłót-
nia. Możesz jej uniknąć, jeżeli ugry-
ziesz się w język.

WODNIK (21 I - 19 II)
Te dni mogą być dla ciebie trudne 

zarówno fi zycznie, jak i emocjonalnie. 
Nie udawaj niestrudzonego, znajdź 
czas na odpoczynek albo przynajmniej 
dobrze się wyśpij. Będziesz mieć dużo 
pracy, ale pójdą za tym także dodatko-
we pieniądze. Zastanów się nad wątpli-
wościami.

RYBY (20 II - 20 III)
Najbliższe dni otwierają przed tobą 

nowe możliwości. Masz szansę odmie-
nić swoje życie. Zamiast podążać utar-
tymi, sprawdzonymi ścieżkami, spróbuj 
wyjść poza schemat. Miłość często jest 
na wyciągnięcie ręki, tylko ludzie jej nie 
zauważają. Rozejrzyj się dobrze. 

HOROSKOP

DUKLA

– Zośka, ta sukienka kosz-
towała majątek, dlaczego ją 
kupiłaś? – Diabeł mnie skusił, 
szepcząc do ucha: kup ją,… 
kup ją, wyglądasz w niej świet-
nie! – Nie mogłaś mu rozkazać, 
żeby odszedł? – Rozkazałam. 
– I co? – Powiedział, że z da-
leka wyglądam w niej jeszcze 
lepiej.

– – – – – 
Przychodzi damulka do mięs-

nego, przygląda się mrożonym 
kurczakom. Wybiera, przekłada, 
miesza, lecz nie znajduje takiego 
jak chciała. Woła ekspedientkę: 
– Jutro będą większe? – Nie, do 
diabła, nie będą. Są martwe.

– – – – – 
Kobieta dzwoni do radia i 

mówi: – Znalazłam portfel, a 
tam 3000 zł, czek na 10 tys. 
euro. Portfel jest pana Stanisła-

wa Kowalskiego zamieszkałego 
przy ul. Czerskiej 10 w Wa-wie. 
I mam gorącą prośbę... proszę 
panu Stasiowi puścić jakąś faj-
ną piosenkę ode mnie.

– – – – – 
Spotkały się dwie blondyn-

ki: – Chcesz jagodziankę? – A z 
czym ? – Chyba z truskawkami.

– – – – – 
Przychodzi chłop na policję i 

mówi: – Chciałbym zgłosić za-
ginięcie teściowej. Policjant się 

pyta: – Od kiedy teściowej nie 
ma? – Od miesiąca. – To czemu 
pan przyszedł dopiero teraz? 
– Bo ja w ten cud nie mogę w 
dalszym ciągu uwierzyć!!!

– – – – – 
Do egzaminatora na prawo 

jazdy podchodzi facet: – Wie 
pan, jutro mój syn zdaje egza-
min na prawo jazdy. Ale pewnie 
nie zda. – A zakłada się pan o 
trzy tysiące, że zda? – odpowia-
da egzaminator. 

Tomasz Okoniewski 
mieszka w Korczynie. 
Z wykształcenia jest 
historykiem i dzienni-

karzem, a z zamiłowania wiel-
kim pasjonatem i promotorem 
fotografi i. Ulubiona tematyka 
to krajobraz najbliższej oko-
licy oraz reportaż życia co-
dziennego. – Fotografowanie 
pejzażu uczy patrzeć na świat 
w odmienny sposób, dostrzegać 
rzeczy wcześniej niedostrze-
gane. Jednak najważniejszym 
tematem pozostanie u niego 
człowiek i jego emocje w ujęciu 
reporterskim i dokumentalnym 
– podkreśla pan Tomasz.

Prace Tomasza Okoniew-
skiego zdobywały wyróżnienia 
i nagrody w wielu ogólnopol-
skich oraz międzynarodowych 
konkursach fotografi cznych. 
W swoim dorobku posiada wie-
le medali oraz nagród najwięk-
szych federacji międzynarodo-
wych i związków krajowych. 
Jest również laureatem wielu 
prestiżowych konkursów. Jego 
fotografi e były nagradzane do 

Ukazał się kolejny tom
Końcem 2020 roku, nakładem gminy Dukla, ukazał się 
XV tom Biblioteki Dukielskiej „Dla wolności ginę – kon-
tekst historyczny i kulturowy Konfederacji Barskiej”.

KORCZYNA

Tomasz Okoniewski 
z kolejnym tytułem
Członek Fotoklubu RCKP Krosno został uhonorowany 
dyplomem Wybitnego Artysty Excellence FIAP Gold. 
Tomasz Okoniewski jest jednym z trzech Polaków 
wyróżnionych tym tytułem oraz pierwszym na Pod-
karpaciu.

tej pory w 56 krajach świata, 
a na arenie międzynarodowej 
prezentowane w 76. Autor 
zdobył łącznie ponad tysiąc 
nagród w międzynarodowych 
salonach fotografi cznych. Za-
siadał w jury konkursów ogól-
nopolskich oraz międzynaro-
dowych. Prace pana Tomasza 
są publikowane w prasie lokal-
nej i ogólnopolskiej oraz wielu 
wydawnictwach albumowych 
i okazjonalnych.

Tomasz Okoniewski w swoim 
dorobku posiada wiele tytułów 
fotografi cznych w kraju i za gra-
nicą. Jest również członkiem 
honorowym Fotoferia Club 
(członek ILFIAP) oraz jednym 
z organizatorów internetowej 
grupy FotoKrosno. Ostatnio do 
fotografa związanego z Kros-
nem trafi ł kolejny prestiżowy 
tytuł. Tym razem największa 
na świecie Międzynarodowa 
Federacja Sztuki Fotografi cznej 
FIAP z siedzibą w Luksembur-
gu nagrodziła go dyplomem 
Wybitnego Artysty Excellence 
FIAP Gold.

Autor został uhonorowany 
nagrodą Starosty Krośnieńskie-
go – „Działacz Kultury” za wy-
bitne osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upo-
wszechniania i odnowy kultury. 
W 2016 roku Minister Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego przy-
znał Tomaszowi Okoniewskie-

mu Honorową Odznakę „Za-
służony dla Kultury Polskiej”. 
Natomiast w 2017 roku autor 
uhonorowany został Nagrodą 
Prezydenta Miasta Krosna za 
wybitne osiągnięcia w dziedzi-
nie kultury. Fotoklub Rzeczypo-
spolitej Polskiej Stowarzyszenie 
Twórców w 1918 roku przyznał 
autorowi medal „Za zasługi dla 
fotografi i polskiej” w 100. rocz-
nicę odzyskania niepodległości 
(1918-2018). W 2020 roku od-
znaczony Srebrnym Medalem 
„Za Fotografi czną Twórczość” 
– odznaczeniem przyznawa-
nym przez Kapitułę Fotoklubu 
Rzeczypospolitej Polskiej Sto-
warzyszenia Twórców.

Tomasz Okoniewski zapra-
sza na facebookowy profi l pro-
mujący osobliwości najbliższej 
okolicy, jak również całego 
Podkarpacia: Korczyna i okoli-
ce – dawniej i dziś.

/AJ/

Książka „Dla wolności 
ginę – kontekst histo-
ryczny i kulturowy 

Konfederacji Barskiej” jest 
pokłosiem Międzynarodowej 
Konferencji Historycznej zor-
ganizowanej przez Muzeum 
Historyczne – Pałac w Dukli 
12 maja 2018 r. – Była to część 
większych obchodów związa-
nych z 250. rocznicą Konfe-
deracji Barskiej w Beskidzie 
Niskim, a tytuł publikacji „Dla 
wolności ginę” jest nawiąza-
niem do pieśni konfederatów 
barskich – informuje Walde-
mar Półchłopek, dyrektor Mu-

zeum Historycznego – Pałac w 
Dukli.

Konfederacja Barska za-
wiązana 29 lutego 1768 roku 
uznawana jest przez wielu 
za pierwsze polskie powsta-
nie narodowe, chociaż część 
badaczy miano to przyznaje 
Konfederacji Dzikowskiej, 
która miała miejsce 30 lat 
wcześniej. – Jednak Konfede-
racja Barska, której głównym 
organizatorem był Józef Puła-
ski, a jednym z ważniejszych 
dowódców jego syn Kazimierz 
Pułaski, jest dużo bardziej zna-
na w Polsce – tłumaczy Walde-

mar Półchłopek.
W Beskidzie Niskim konfe-

deraci pojawili około rok po 
jej zawiązaniu. Na początku 
1769 roku zbudowali szereg 
umocnień wzdłuż ówczesnej 
granicy Królestwa Polskiego 
i Monarchii Austriackiej, a w 
Presovie na terenie dzisiejszej 
Słowacji obradowało dowódz-
two Konfederacji Barskiej. 
Wielką pomoc udzielili konfe-

deratom właściciele dóbr du-
kielskich i pałacu 

Książka zawiera teksty dzie-
sięciu referatów podzielonych 
na dwie części. W pierwszej 
poruszone są ogólne tematy 
dotyczące konfederacji, a w 
drugiej między innymi omó-
wienie fortyfi kacji konfedera-
ckich w Koniecznej, Grabiu, 
Barwinku, Łupkowie i Rozto-
kach Górnych. 

Format książki 165x235, 
oprawa twarda, druk czarno-
biały, fotografi e, ryciny i szki-
ce czarno-białe w tekście, 222 
strony, skład Wydawnictwo 
Ruthenus z Krosna, Dukla 
2020. Publikacja została sfi -
nansowana z budżetu gminy 
Dukla. 

Osoby, które chciałyby na-
być książkę, proszone są o 
kontakt z dukielskim muzeum 
lub Informacją Turystyczną w 
Dukli.

/AJ/

Tomasz Okoniewski
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