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4 lutego
Weroniki, Andrzeja, Żanety, Izyda

Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem

5 lutego
Agaty, Awita, Elpina, Adelajdy
Światowy Dzień Nutelli

6 lutego
Doroty, Antoniego, Tytusa, Alfonsa

Dzień Boba Marleya

7 lutego
Ryszarda, Romualda, Idziego

Dzień Najwyższej Izby Kontroli

8 lutego
Józefi ny, Juwencjusza, Gniewomira, 

Święto Służby Więziennej

9 lutego
Jakuba, Bernarda, Cyryla, Gorzysława

Międzynarodowy Dzień Pizzy

10 lutego
Jacka, Sotera, Tomiła, Scholastyki

Dzień Dyplomaty

11 lutego
Łazarza, Cedmona, Grzegorza

Tłusty Czwartek, Światowy Dzień Chorego

12 lutego
Ludwika, Ampeliusza, Modesta, Eulalii

Dzień Darwina

13 lutego
Jordana, Benigna, Kastora, Toligniewa

Światowy Dzień Radia

14 lutego
Walentego, Cyryla, Niemira

Walentynki, Dzień Chorych na Padaczkę

15 lutego
Faustyna, Józefa, Przybyrada

Dzień Singla

16 lutego
Daniela, Izajasza, Teodula, Danuty
Międzynarodowy Dzień Listonoszy 

i Doręczycieli Przesyłek

17 lutego
Łukasza, Franciszka, Klemensa

Dzień Kota
Popielec

18 lutego
Sylwana, Agnieszki, Symeona

Dzień Baterii

terazKrosno.pl Extra!
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4 lutego 1945
76 lat temu – ukazało się 

pierwsze wydanie „Dzien-
nika Polskiego”.

5 lutego 1996
25 lat temu – Włodzi-

mierz Cimoszewicz został 
premierem RP.

5 lutego 2018
3 lata temu – w Ryma-

nowie-Zdroju otwarto po-
nownie placówkę Poczty 
Polskiej.

6 lutego 1889
132 lata temu – w 

Jaszczwi urodził się Teo-
fi l Kucharski, profesor 
medycyny, pułkownik 
lekarz Wojska Polskiego, 
kawaler Orderu Virtuti 
Militari.

6 lutego 1905
116 lat temu – w Bia-

łobrzegach Franciszkań-
skich (obecnie dzielnica 
Krosna, ul. Mostowa) 

urodził się Władysław Go-
mułka, polski polityk ko-
munistyczny, I sekretarz 
KC PPR i KC PZPR.

6 lutego 2015
6 lat temu – w wypadku 

na autostradzie A4 w oko-
licy Mokrzysk pod Brze-
skiem zginęło dwóch siat-
karzy seniorskiej drużyny 
Karpat Krosno.

6 lutego 2016
5 lat temu – odbył się w 

Krośnie I Bal Karnawało-
wy Sympatyków Sportu 
zorganizowany przez KSS 
Karpaty. 

7 lutego 1886
135 lat temu – w Krako-

wie zmarł Karol Klobassa-
Zrencki, przemysłowiec, 
ziemianin, fi lantrop. Po-
chowany w Zręcinie.

8 lutego 2014
7 lat temu – w Szczepań-

cowej otwarto Innowacyj-

ne Centrum Dystrybucyj-
ne Eurocash.

9 lutego 2012
9 lat temu – w Gdyni 

padła rekordowa wy-
grana w Lotto (33 787 
496,10 zł).

10 lutego 1987
34 lata temu – w katowi-

ckiej hali Spodek odbył się 
pierwszy polski koncert 
zespołu Metallica.

11 lutego 2000
21 lat temu – urucho-

miono portal internetowy 
Interia.pl.

12 lutego 1999
22 lata temu – odbyła się 

premiera fi lmu historycz-
nego Ogniem i mieczem 
w reżyserii Jerzego Hoff-
mana.

13 lutego 1943
78 lat temu – w Miej-

scu Piastowym urodził 
się Józef Węgrzyn, polski 
dziennikarz i producent 
telewizyjny, laureat Super-
wiktora.

14 lutego 2015
6 lat temu – odbył się 

Złoty Jubileusz KGW 

Korczyna – Sporne.
15 lutego 1949
72 lata temu – w Krośnie 

urodził się Tadeusz Krza-
nowski (Tad Krzanowski), 
polski wynalazca, twórca 
efektów specjalnych w 
fi lmach, pracował nad fi l-
mami Superman, Powrót 
do przyszłości II i III, Go-
dzilla.

15 lutego 1957
64 lata temu – ukaza-

ło się pierwsze wydanie 
miesięcznika dziecięcego 
„Miś”.

15 lutego 1980
41 lat temu – w Krośnie 

urodził się Sławomir Ste-
fański wójt gminy Woja-
szówka.

16 lutego 1959
62 lata temu – w Ryma-

nowie urodził się Wojciech 
Farbaniec, od 2010 roku 
Burmistrz Gminy Ryma-
nów.

16 lutego 1975
46 lat temu – w Krośnie 

urodził się Tomasz Tłuś-
ciak, zastępca Wójta Gmi-
ny Chorkówka.

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

Sprawdź: 
www.kromedia.pl

SKŁADNIKI:
1 kg mąki; 10 dkg drożdży; 10-15 dkg cukru; 0,5 l mleka; 7 żółtek; 1 jaj-

ko; szczypta soli; 1 cukier waniliowy; 1 kieliszek spirytusu; sok z 1 cytryny; 
1 l i 6 łyżek oleju rzepakowego; kostka smalcu; 40 dkg twardej marmolady; 
10 dkg cukru pudru do posypania.

WYKONANIE:
Mąkę przesiać. Zarobić rozczyn z roztartych drożdży z 1 łyżką cukru, 

20 dkg mąki i 0,25l mleka (gęstość rozczynu powinna odpowiadać do-
brej śmietanie). Zostawić w ciepłym miejscu do wyrośnięcia. Utrzeć jajo 
i żółtka z resztą cukru, dodać mąkę, wyrośnięty rozczyn, cukier waniliowy, sok 
z cytryny, resztę mleka, szczyptę soli, spirytus. Wyrobić ciasto aż będzie gładkie, odstawać od ręki i uka-
żą się pęcherzyki powietrza. Do ciasta dodać 6 łyżek oleju i jeszcze chwilę wyrabiać. Ciasto powinno być 
niezbyt gęste. Zostawić w ciepłym miejscu na 10-15 minut.

Gdy ciasto wyrośnie rozwałkować na stolnicy. Wykroić szklanką krążki, na jednym krążku położyć 
łyżeczkę marmolady, drugim krążkiem przyłożyć i dokładnie zlepić.

Zlepione krążki odłożyć na posypanej mąką stolnicy. Litr oleju i kostkę smalcu roztopić. Gdy zlepione 
krążki wyrosną, smażyć na niezbyt gorącym tłuszczu na złocisty kolor. Po wyjęciu odstawić do odciek-
nięcia. Posypać cukrem pudrem.

Smacznego!

Przepis na pączki proponowany przez 
Koło Gospodyń Wiejskich w Świerzowej Polskiej

Od kilkudziesięciu lat pączki dla swoich Klientów 
przygotowuje piekarnia Gminnej Spółdziel-
ni „Samopomoc Chłopska” w Krośnie. W tym 

roku będą one czekały na wszystkich, którzy w czwar-
tek, 11 lutego, odwiedzą sklepy GS na terenie Krosna i 
gminy Wojaszówka. Pączki od lat smażone są według 
tradycyjnych i sprawdzonych receptur. W tegorocznej 
ofercie będą jak zwykle pączki z nadzieniem różanym, 
posypane cukrem pudrem. Nie zabraknie też tych z 
adwokatem, w polewie lukrowej i czekoladowej oraz 
z posypką. 

Józef Szajna, prezes Zarządu GS „SCh” Krosno, 
przez kilkanaście lat, do 2019 r., fundował pączki 
dla czytelników „Nowego Podkarpacia”. W tym roku 
ufundował pączki dla czytelników dwutygodnika 
terazKrosno.pl Extra!

/AJ/

Tłusty czwartek z pączkami 
GS „SCh” Krosno

Siedem zestawów pączków będzie czekało na 
osoby, które jako pierwsze zadzwonią w środę, 
10 lutego br. od godz. 12.00 na numer telefonu 
13 43 214 21. Pączki będzie można odebrać oso-
biście w TŁUSTY CZWARTEK, 11 lutego, w sie-
dzibie GS Krosno przy ul. Piłsudskiego 11 w godz. 
11.00-13.00

UWAGA! Należy zabrać ze sobą dwutygodnik 
terazKrosno.pl Extra!, w którym jest informacja o 
konkursie.

TŁUSTY CZWARTEK – tak potocznie nazywamy 
czwartek otwierający ostatni tydzień karnawału 
przed postem. Zgodnie z tradycją w ten dzień 
trzeba najeść się do syta słodkości, a w szczegól-
ności pączków. W czwartek nie należy się przej-
mować kaloriami i skonsumować przynajmniej 
jednego pączka, bo według jednego z przesądów 
– wtedy będzie się wiodło w życiu przez cały rok.

Józef Szajna, prezes Zarządu GS SCh w Krośnie, ufundował 
dla czytelników terazKrosno.pl Extra! zestawy pączków
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IWLA

Około 50 przeciwników 
powstania nowego 
kamieniołomu w Iwli 
przemaszerowało z 

przystanku w Dukli na rynek, a 
następnie przez ulice Kościuszki, 
Cergowską i Trakt Węgierski, aż 
przed Urząd Miejski.

Pomnik ze styropianu
Protestujący nieśli ze sobą 

transparenty sprzeciwiające się 
inwestycji, przed wejściem skan-
dowali też hasła: „chcemy góry, 
a nie dziury”, „chcemy lasu, 
nie hałasu”, „chcemy myślenia, 
nie zapylenia”. Przy wejściu do 
Urzędu Miejskiego w Dukli sta-
nął symboliczny pomnik „zde-
wastowanej przyrody przez ka-
mieniołom”. Autorem pomnika 
wykonanego ze styropianu jest 
Mateusz Ocias. – Symbolizuje on 
kamień braku zgody na niszcze-
nie przyrody. Jest on oczywiście 
sztuczny, jak obietnice o wyso-
kich wpływach do budżetu gminy 
dzięki powstaniu kamieniołomu 
– wyjaśnił Mateusz Ocias.

Kurz, hałas…
– Jesteśmy przeciwni budowie 

kamieniołomu w naszej miejsco-
wości. Ma być on zlokalizowany w 
odległości zaledwie 3 kilometrów 
od istniejącego już kamienioło-
mu w Lipowicy. Budowa wiąże 
się z negatywnymi skutkami dla 
mieszkańców, które będą odczu-
wali codziennie. Mam tutaj na 
myśli kurz, hałas, hałas krusza-
rek, huk zestawów ciężarowych 
przejeżdżających obok naszych 
domów bardzo wąską drogą. 
Spadła też wartość wszystkich 
działek w okolicy – argumento-
wała Agnieszka Dragan.

Zabrakło informacji
Pani Agnieszka zaznacza, że 

o planach budowy dowiedziała 
się pod koniec 2016 r. – Odbiera-
jąc w 2016 r. z Urzędu Miejskiego 
wypis z Planu Zagospodarowa-
nia Przestrzennego nie zosta-
liśmy o tym poinformowani, a 
planowana inwestycja jest około 
kilometr od naszej działki. Wiele 
osób zostało postawionych właś-
nie w takiej sytuacji – stwierdzi-
ła Agnieszka Dragan.

Zarzuciła też, iż konsultacje 
społeczne były przeprowadzo-
ne w sposób nierzetelny, nie-
transparentny. – Mieszkańcy byli 
poinformowani tylko i wyłącznie 
o zmianie Miejscowego Planu Za-
gospodarowania Przestrzennego, 
ale nie wiedzieli, że zawiera się w 
nim pomysł na nowy kamienio-
łom – powiedziała Agnieszka 
Dragan.

Zostaliśmy sprzedani
Wśród przeciwników powsta-

nia kamieniołomu w Iwli jest 
Ewa Szymko, radna Rady Miej-
skiej z tej miejscowości. – My-
ślę, że 90 procent mieszkańców 
jest przeciwko tej inwestycji. Jest 
to burzenie naszego krajobra-
zu, środowiska naturalnego, w 
którym żyjemy od wielu lat. Na 
naszym terenie stawiamy przede 
wszystkim na turystykę, jest co-
raz więcej gospodarstw agrotury-
stycznych. Kamieniołom podcina 
nam skrzydła i cofamy się wstecz. 
Wioska wymiera, nikt teraz nie 
chce tutaj przyjeżdżać i się budo-
wać, mając w perspektywie takie 
sąsiedztwo. Nie liczy się z nami 
nikt. Zostaliśmy sprzedani – po-
wiedziała radna Ewa Szymko.

Będzie blokada?
Jeden z najbardziej zdespe-

rowanych mieszkańców zapo-
wiedział, że w ramach protestu 
może dojść do zablokowania 
drogi krajowej w Tylawie. – Wte-
dy nie pojedzie nic i będzie zablo-
kowane aż do Svidnika na Słowa-
cji i Miejsca Piastowego w drugą 
stronę – stwierdził.

Korzyści?
Z tego co mieszkańcy się do-

wiedzieli, nowy kamieniołom 
ma zatrudnić z gminy Dukla 
około 5 osób, a w sumie oko-
ło 20 osób. Z kolei wpływy 
do budżetu gminy mają wy-
nosić około 300 tys. zł. – Na-
szym zdaniem, jest to kwota 
niewspółmierna do strat, jakie 
poniesiemy – dodała Agnieszka 
Dragan.

Pozytywne opinie
Pozytywną opinię dotyczą-

cą budowy kamieniołomu w 
Iwli wydały wcześniej Wody 
Polskie, a w połowie grudnia 
Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie, po 
przesłaniu uzupełnień, pozy-
tywnie zaopiniowała raport 
oddziaływania na środowisko.

Teraz, do 28 lutego, trwa-
ją konsultacje i mieszkańcy 
mają czas na wnoszenie uwag 
i wniosków. 

Ostateczna decyzja będzie 
należała do burmistrza Dukli. 
– Uważam, że burmistrz jako 
przedstawiciel naszej społeczno-
ści, przez nas wybrany, powinien 
się z nami liczyć i decyzja po-
winna być zdecydowanie na nie 
– stwierdziła Ewa Szymko.

Krośnieńscy policjanci 
zajmują się nieprawid-
łowościami, do jakich 

miało dojść w funkcjono-
waniu punktu poboru opłat 
w Zręcinie. Obecnie pro-
wadzone są przesłuchania 
świadków. Ustalane są osoby, 
które mogły zostać pokrzyw-
dzone w tej sprawie, a także 
straty, jakie mogły ponieść. 
– Na chwilę obecną nikomu nie 
przedstawiono jeszcze zarzu-
tów. Przestępstwo zostało za-
kwalifi kowane jako oszustwo 
na szkodę wielu osób – poin-
formował asp. sztab. Paweł 
Buczyński z KMP w Krośnie.

Osoby, które mogą czuć 
się pokrzywdzone w sprawie 
funkcjonowania punktu po-
boru opłat w Zręcinie mogą 
kontaktować się z Komendą 
Miejską Policji w Krośnie.

/AJ/

NIE CHCĄ KAMIENIOŁOMU
Przeciwnicy powstania kamieniołomu w Iwli spotkali się 27 stycznia 
w Dukli. Jakie mają argumenty przeciwko tej inwestycji i jakie stano-
wisko zajmuje burmistrz Dukli Andrzej Bytnar?

Pytania do burmistrza
Burmistrz Dukli Andrzej Byt-

nar oraz jego zastępca Łukasz 
Piróg wyszli do mieszkańców, 
którzy przyszli przed Urząd 
Miejski. Protestujący pytali ich 
między innymi, dlaczego nie 
zostali poinformowani, że w 
miejscowości ma powstać ka-
mieniołom?, czyj interes jest 
ważniejszy – inwestora, czy 
mieszkańców? Zwracali też 
uwagę na bezprawne wycina-
nie drzew na terenie, gdzie ma 
powstać kamieniołom i brak 
właściwej reakcji na ten proce-
der oraz brak zawiadomienia 
stron biorących udział w postę-
powaniu o decyzji Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Jaka będzie decyzja?
Burmistrz powiedział, że ma 

czas na podjęcie ostatecznej de-
cyzji do końca czerwca br. Nie 
wyklucza, że jednak przy tak 
złożonej sprawie może zostać 
on wydłużony. – Na dzień dzi-
siejszy nie będę składał żadnych 
deklaracji w tej sprawie, gdyż 
procedura trwa nadal. Regio-
nalny Dyrektor Ochrony Środo-
wiska w Rzeszowie zaopiniował 
pozytywnie raport oddziaływa-
nia na środowisko dla tego pla-
nowanego przedsięwzięcia. W tej 
chwili mieszkańcy mogą składać 
wnioski i uwagi do raportu oraz 
przedsięwzięcia. Na pewno po-
chylimy się nad tym i głos Pań-
stwa zostanie także wzięty pod 
uwagę. Będzie analizowana cała 
zgromadzona dokumentacja, 
wszystkie wątki w tej sprawie. 
Jeśli zajdzie taka potrzeba, będą 
wykonane dodatkowe ekspertyzy, 
czy opinie, które będą pomocne 
do wydania ostatecznej decyzji 
– powiedział burmistrz Andrzej 
Bytnar przeciwnikom budowy 
kamieniołomu.

Andrzej Józefczyk

Do Dukli przyjechali przeciwnicy budowy kamieniołomu w Iwli
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Symboliczny pomnik „zdewastowanej przyrody”

ZRĘCIN

Podejrzenie 
oszustwa
Wydział do Walki z Prze-
stępczością Gospodarczą 
KMP w Krośnie prowa-
dzi czynności w sprawie 
nieprawidłowości w 
funkcjonowaniu punktu 
poboru opłat w Zręcinie.

W ubiegłym tygodniu ofi -
cer dyżurny krośnień-

skiej komendy odebrał zgło-
szenie dotyczące osoby, która 
zamierza targnąć się na włas-
ne życie. Chwilę wcześniej 37-
letni desperat zatelefonował 
do swoich bliskich i pożegnał 
się z nimi. – Dyżurny ustalił, że 
37-latek znajduje się w rejonie 
ul. Szeptyckiego w Korczynie 
i niezwłocznie skierował tam 
patrol policji. Kiedy funkcjo-
nariusze dotarli we wskazane 
miejsce, zauważyli siedzącego 
na ławce mężczyznę, który był 
ranny w rękę – powiedział asp. 
sztab. Paweł Buczyński z KMP 
w Krośnie.

Policjanci udzielili 37-lat-
kowi pierwszej pomocy, a po 
przyjeździe na miejsce załogi 
karetki pogotowia przekazali 
mężczyznę pod specjalistycz-
ną opiekę ratowników.

/AJ/

Zdążyli 
z pomocą
Krośnieńscy policjanci 
udzielili pomocy 37-
letniemu mężczyźnie, 
który chciał targnąć się 
na własne życie. Dzięki 
reakcji mundurowych, 
prawdopodobnie udało 
się zapobiec tragedii.

KORCZYNA
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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
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POWIAT KROŚNIEŃSKI

27 stycznia, w 76. rocznicę wyzwolenia 
niemieckiego obozu w Oświęcimiu, w 
Dukli i Krośnie zostały zorganizowane 
obchody Międzynarodowego Dnia Pa-
mięci o Ofiarach Holokaustu.

W gminie Dukla obchody Dnia Pamięci o ofi arach 
Holokaustu zostały zorganizowane przez Sto-
warzyszenie Sztetl Dukla, przy udziale gminy 

Dukla.  Wzięli w nich udział: proboszcz Parafi i Polsko-
katolickiej w Łękach Dukielskich ks. Roman Jagiełło, 
burmistrz Dukli Andrzej Bytnar, prezes Stowarzyszenia 
Sztetl Dukla Jacek Koszczan, mjr Marek Jakubus z Za-
kładu Karnego w Łupkowie i sekretarz Stowarzyszenia 
Sztetl Dukla Joanna Sarnecka. Uroczystość rozpoczął i 
przywitał przybyłych gości Jacek Koszczan prezes Sto-
warzyszenia Sztetl Dukla, który powiedział, cytując 
Mariana Turskiego, więźnia Auschwitz:  – Auschwitz nie 
spadło nam z nieba...

Następnie odmówiono modlitwy za zamordowanych. 
W języku hebrajskim zdalnie modlił się Piotr Prokopo-
wicz, a w języku polskim ks. Roman Jagiełło. Zgroma-
dzeni na uroczystości złożyli wieńce, zapalili znicze i po-
łożyli kamyczek pamięci na pomniku.                          /TC/

KROSNO

Od 26 stycznia do 12 lutego przy ul. Piłsudskiego 
(od strony wjazdu na rynek) można oglądać wy-
stawę plenerową przedstawiającą Krosno i jego 

mieszkańców przed wojną oraz w trakcie okupacji hitle-
rowskiej. 27 stycznia prezydent Krosna Piotr Przytocki, 
przewodniczący Rady Miasta Krosna Zbigniew Kubit 
oraz Katarzyna Janas w imieniu posłanki Joanny Fry-
drych złożyli kwiaty przy tablicy upamiętniającej kroś-
nieńskie getto, która znajduje się przy ul. Franciszkań-
skiej. Następnie zapalono znicze przed zbiorową mogiłą 
zamordowanych podczas wojny na Cmentarzu Żydow-
skim przy ulicy ks. Władysława Sarny.

– W tym roku uroczystości są skromniejsze, ale najważ-
niejsze jest przypominanie faktów i ofi ar, które doświad-
czyły Holokaustu. Pamiętamy o nich i składamy hołd po-
przez złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. Przed II wojną 
światową wśród nas żyło wiele osób narodowości żydow-
skiej, które budowały wspólną Polskę. Przestrzegamy 
wszystkich przed nazizmem i tym, co przyniósł dla Europy, 
Polski i społeczności żydowskiej – stwierdził prezydent 
Piotr Przytocki.

Od 25 do 29 stycznia na profi lu Facebookowym Park 
Kulturowy Wzgórze Staromiejskie przypominana była  
historia Żydów pochodzących z Krosna i okolic – ich ży-
cie, kulturę, wkład w rozwój regionu, a w końcu tragicz-
ne losy z czasów II wojny światowej.                              /AJ/

Prezydent Piotr Przytocki wraz z przewodniczącym Rady 
Miasta Krosna Zbigniewem Kubitem oraz Miejskim Konser-
watorem Zabytków Martą Rymar zapalili znicze na Cmenta-
rzu Żydowskim
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Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Ho-
lokaustu w Dukli

Prezydent Krosna 
Piotr Przytocki po-
informował o po-

myśle uruchomienia ko-
munikacji między dwoma 
uzdrowiskami w powiecie 
krośnieńskim i miastem 
Krosnem. – Odbyło się już 
pierwsze spotkanie wpro-
wadzające w realizację 
nowego projektu z zakresu 
komunikacji, promocji i tu-
rystyki – mówi prezydent 
Piotr Przytocki.

W rozmowie na temat 
nowych połączeń udział 
wzięli: prezydent Krosna, 
jego zastępca Tomasz So-
liński oraz burmistrzowie 
gmin uzdrowiskowych 
– Wojciech Farbaniec i Wi-
told Kocaj. 

Burmistrz Rymanowa 

Autobus z kurortów do Krosna
Z inicjatywy prezydenta Krosna Piotra 
Przytockiego odbyło się spotkanie doty-
czące uruchomienia połączeń autobuso-
wych Krosna z uzdrowiskami Iwonicz-
Zdrój i Rymanów-Zdrój.

Wojciech Farbaniec mówi, 
że propozycja dotyczy or-
ganizacji transportu przez 
MKS w Krośnie w soboty i 
niedziele w sezonie letnim, 
od początku maja do końca 
sierpnia. – Mamy nadzieję, 
że spotkanie będzie począt-
kiem dobrej współpracy w 
zakresie promocji ekologii 
oraz walorów miasta i na-
szych kurortów – podkre-
śla burmistrz Wojciech 
Farbaniec.

Z kolei zdaniem bur-
mistrza Witolda Kocaja, 
hity turystyczne powiatu 
krośnieńskiego, jakimi są 
uzdrowiska Iwonicz-Zdrój 
i Rymanów oraz Krosno 
– Miasto Szkła zasługują na 
jeszcze lepszą promocję. 
– Kuracjusze, którzy  przy-

bywają do uzdrowisk są 
najczęściej pozbawieni włas-
nych środków lokomocji, a 
więc mobilnie ograniczeni, 
wielu innych gości także wo-
lałoby zrezygnować z włas-
nych środków transportu w 
obawie przed potencjalnymi 
problemami z parkowa-
niem – zaznacza burmistrz 
Witold Kocaj.

/AJ/
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Jest szansa, że autobusy MKS 
z Krosna będą jeździły do 
Iwonicza-Zdroju i Rymano-
wa-Zdroju

KROSNO

Kolejny 
protest
Kilkadziesiąt osób, pod 
czujnym okiem policjan-
tów, przeszło w piątek 
(29 stycznia) ulicami 
Krosna, by zaprotesto-
wać przeciwko wyroko-
wi Trybunału Konsty-
tucyjnego i zaostrzeniu 
przepisów aborcyjnych.

Protest rozpoczął się 
na krośnieńskim 
rynku, gdzie zebra-

ło się kilkadziesiąt osób. 
Z transparentami „Solidar-
ność naszą siłą”, „Nigdy nie 
będziesz szła sama”, „Abor-
cja prawem wszystkich 
osób z macicami”, czy „Wol-

ność wyboru, bez terroru” 
protestujący przeszli wokół 
starówki zatrzymując się 
pod biurem poselskim PiS 
Piotra Babinetza przy ulicy 
Tkackiej. Protest przebiegł 
spokojnie. Policja obser-
wowała z boku jego prze-
bieg i nie interweniowała.
Demonstracja była odpo-
wiedzią na opublikowane 
w środę, 27 stycznia, w 
Dzienniku Ustaw pisemne 

uzasadnienie wyroku Try-
bunału Konstytucyjnego w 
sprawie aborcji. Publikacja 
oznacza, że od 27 stycznia 
aborcja jest możliwa tylko 
w dwóch przypadkach: je-
żeli ciąża stanowi zagroże-
nie dla życia i zdrowia ko-
biety oraz gdy zachodziło 
uzasadnione podejrzenie, 
że ciąża jest skutkiem czy-
nu zabronionego.

/TC/
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Protest w Krośnie przeciwko orzeczeniu TK ws. aborcji

MIEJSCE PIASTOWE

100 lat Pani Genowefy!
30 stycznia setne urodziny obchodziła, pocho-
dząca z Wrocanki, Genowefa Michalczyk.
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Z okazji tak pięknego 
jubileuszu, 1 lute-

go Dostojną Jubilatkę 
odwiedziły wójt gminy 
Miejsce Piastowe Do-
rota Chilik wraz z za-
stępcą Magdaleną Hec-
Mrozek.

Pani Genowefa Mi-
chalczyk pochodzi z 
Wrocanki, tam się wy-
chowała, wyszła za 
mąż i wychowała pię-
cioro dzieci. Całe życie 
ciężko pracowała na 
roli. Dzisiaj ze względu 
na stan zdrowia miesz-
ka z córką Zofi ą Zajdel 
w Miejscu Piastowym. 
Jubilatka doczekała się 
10 wnuków i 7 prawnu-
ków.

/TC/ Spotkanie z okazji setnej rocznicy urodzin Genowefy Michalczyk
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Dodaj swoje ogłoszenie drobne!
Szczegóły: www.kromedia.pl

Informacja o wywieszeniu wykazu 
nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Krościenko Wyżne informuje, że w 
dniu 4 lutego 2021 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Krościenko Wyżne przy ul. Południowej 
9, wywieszony został na okres 21 dni wykaz 
następujących nieruchomości gruntowych 
przeznaczonych do zbycia: 1) działka nr ew.: 2290/2 
o pow. 0,0022 ha położona w obr. ew. Krościenko 
Wyżne – zbycie w formie sprzedaży. Dodatkowe 
informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy 
Krościenko Wyżne, pok. nr 6, tel. 134315190 w. 16. 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne 
Mateusz Liput

Kompleksowe usługi studniarskie. Oferuje usługi 
czyszczenia i dezynfekcji oraz wszelkie naprawy 
w studni betonowej. Zapraszam do kontaktu 
723276633

USŁUGI

OGŁOSZENIA

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.

Nowy średni sa-
mochód ratow-
niczo-gaśniczy 
kosztował po-

nad 820 tyś. zł. Gmina 
Korczyna przekazała z 
własnego budżetu na za-
kup samochodu 361 025 
zł, tj. 44 procent kosztów. 
Kupno było możliwe dzię-
ki wsparciu z czterech źró-
deł: Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej – 250 
tys. zł, Krajowego Syste-
mu Ratowniczo-Gaśni-
czego – 114 tys. zł; 86 tys. 
zł z zakładów ubezpiecze-
niowych oraz 10 tys. zł z 
Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej.

– Jest to na pewno 
ogromne wydarzenie w 
historii naszej jednostki, 
która w przyszłym roku 
będzie świętować jubileusz 
110-lecia istnienia. Wszyst-
kim, dzięki którym udało 
się zakupić ten samochód, 
bardzo dziękujemy. Będzie 
służył naszym strażakom 
podczas ratowania zdro-
wia, życia oraz dobytku 
mieszkańców Iskrzyni, a 

ISKRZYNIA

Nowy samochód w OSP
Jednostka OSP z Iskrzyni wzbogaciła się o nowy wóz bojowy. 20 stycznia, w uroczy-
stej oprawie, na plac przed remizą zajechał nowy Renault D16 – GBARt 3/16.

także gminy Korczyna – 
powiedział dh Piotr Przy-
byłowski, prezes OSP w 
Iskrzyni.

O tym, że strażakom 
ochotnikom z tej miej-
scowości nie brakuje 
pracy, świadczą liczby z 
ubiegłego roku. W 2020 
r. druhowie z Iskrzyni 
wyjeżdżali łącznie aż do 
57 zdarzeń i był to rekord 
w jednym roku kalen-
darzowym od początku 
działalności. – Wyjeżdża-
liśmy do 36 miejscowych 
zagrożeń oraz do 21 poża-

rów, w tym do 7 pożarów 
obiektów budowlanych, 2 
pożarów sadzy, 11 poża-
rów traw oraz do pożaru 
beli siana – dodał prezes 
Piotr Przybyłowski.

Nowy renault zastąpił 
stara 266 z podwoziem z 
1989 r. Po karosażu trafi ł 
do OSP w Iskrzyni w 2005 
r. Ponadto na wyposaże-
niu jednostki jest lekki 
ford transit z 2007 r.

W uroczystym powita-
niu uczestniczyli między 
innymi zastępca wój-
ta Katarzyna Urbanek, 

przewodniczący Rady 
Gminy Korczyna Adam 
Paradysz, prezes Zarzą-
du Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej 
w Rzeszowie Adam Ski-
ba, komendant miejski 
PSP w Krośnie st. bryg. 
Mariusz Bieńczak, pro-
boszcz parafi i Iskrzynia 
ks. Krzysztof Kwieciński, 
prezes Zarządu Oddzia-
łu Gminnego OSP RP w 
Korczynie Józef Wulw, 
komendant gminny OSP 
Roman Prugar, radni 

Rady Gminy Korczyna z 
Iskrzyni oraz sołtys Grze-
gorz Boczar.

Jak podkreśliła Katarzy-
na Urbanek, zastępca wój-
ta gminy Korczyna, ubie-
gły rok był rekordowy pod 
względem inwestycji w 
dziedzinie ochrony prze-
ciwpożarowej w gminie. 
– Także z bardzo dużym 
udziałem środków naszego 
budżetu, w 2020 r. zaku-
piliśmy nowy średni wóz 
ratowniczo-gaśniczy dla 
jednostki OSP z Komborni. 
Wkład własny gminy Kor-
czyna wyniósł w tym przy-
padku 540 tys. zł – stwier-
dziła Katarzyna Urbanek.

Obecnie jednostka OSP 
w Iskrzyni liczy 75 człon-
ków zwyczajnych (pełno-
letnich), 10 honorowych, 
2 wspierających, młodzie-
żowe drużyny pożarnicze 
dziewcząt i chłopców. Pod 
egidą OSP działa również 
orkiestra dęta w Iskrzy-
ni. Prezesem jednostki 
jest Piotr Przybyłowski. 
W skład zarządu wcho-
dzą również: Stanisław 
Krauz (wiceprezes, na-
czelnik), Marek Rysz (wi-
ceprezes), Jan Pelczar 
(wiceprezes), Wojciech 
Wulw (zastępca naczelni-
ka), Krzysztof Kielar (se-
kretarz), Mariusz Lorens 
(skarbnik), Karol Pojnar 
(gospodarz), Roman Pel-
czar (członek zarządu). 
Komisję Rewizyjną two-
rzą: Zenon Wronowski 
(przewodniczący) oraz 

Czesław Boczar i Grze-
gorz Boczar.
Łącznie w gminie Kor-

czyna działa siedem jed-
nostek OSP: Iskrzynia, 
Kombornia, Korczyna, 
Korczyna-Sporne, Kras-
na, Węglówka i Wola 
Komborska. Do dyspozy-
cji mają: 1 (GCBA) ciężki 
samochód pożarniczy (w 
OSP Krasna, przeniesiony 
z OSP Korczyna), 7 śred-
nich samochodów pożar-
niczych oraz 3 lekkie sa-
mochody pożarnicze.

– Najnowsze wozy bojo-
we znajdują się w Iskrzyni 
(GBARt 3/16 na podwoziu 
Renault D16), GBA 3/16 
na podwoziu VOLVO w 
OSP Kombornia oraz GBA 
3,5/30 na podwoziu Re-
nault D16 w OSP Korczyna. 
Te trzy jednostki należą do 
Krajowego Systemu Ratow-
niczo-Gaśniczego – wylicza 
dh Józef Wulw, prezes Za-
rządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Korczynie.

W ubiegłym roku jed-
nostki OSP z gminy Kor-
czyna wyjeżdżały do 288 
zdarzeń. Najwięcej, bo aż 
110 razy OSP Korczyna 
(14 pożarów, 92 miejsco-
we zagrożenia, 4 alarmy 
fałszywe), OSP Kombor-
nia 71 razy (10 pożarów, 
60 miejscowych zagro-
żeń, 1 alarm fałszywy), 
OSP Iskrzynia 57 razy 
(21 pożarów i 36 miej-
scowych zagrożeń).

Andrzej Józefczyk

ŻEGLCE

Prośba 
o pomoc dla 
pogorzelców
W pożarze domu 
dach nad głową stra-
ciła czteroosobowa 
rodzina Ochałów. 
Akcję pomocy zor-
ganizowała Rada So-
łecka z Żeglec. Liczy 
się każda złotówka. 

W poniedziałek, 18 
stycznia 2021 r., 
w pożarze bar-

dzo poważnie ucierpiał 
dom rodziny Ochałów z 
Żeglec. Przyczyną zdarze-
nia był nieszczelny piec 
na drewno, skąd ogień 
przeniósł się na drewnia-

ne ściany i strop. Mimo 
błyskawicznej akcji stra-
żaków dom uległ znisz-
czeniu i nie nadaje się do 
zamieszkania. Większość 
pomieszczeń została za-
lana podczas akcji gaśni-
czej, częściowo zawalił się 
strop i została naruszona 
konstrukcja ścian.

Dach nad głową straciła 
czteroosobowa rodzina: 
18-letni Konrad wraz z 
mamą, wujkiem i 80-let-

W akcję pomocy włą-
czyła się Rada Solecka 
Żeglec. – Powrót do nor-
malnego życia w takich 
sytuacjach jest zawsze 
bardzo ciężki. Na domiar 
złego Konrad jeszcze się 
uczy, a jego mama i wujek 
są osobami bezrobotnymi. 
Chcemy wspomóc Ochałów 
w zdobyciu środków na 
odbudowę domu, remont 
bowiem nie jest możliwy. 
Alternatywą dla odbudo-
wy jest zakup używanego 
domu, w którym pogorzel-
cy mogliby osiąść – pod-
kreślają członkowie Rady 
Sołeckiej miejscowości 
Żeglce.

Akcja pomocy prowadzo-
na jest poprzez stronę htt-
ps://zrzutka.pl/xma3wj. 
– Zwracamy się zatem do 
ludzi dobrej woli z całej 
Polski o wpłacanie datków, 
liczy się każda złotówka 
– apeluje rada sołecka. 

/JC/
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nią, schorowaną babcią. 
Zniszczeniu uległa rów-
nież większość rzeczy 
osobistych. W pierwszych 
chwilach po tragedii po-
mogła najbliższa rodzi-
na, która przygarnęła 
pogorzelców. Pomocy 
poszkodowanym udzieli-
ły również władze gminy 
Chorkówka, które za-
pewniły im lokum w Mło-
dzieżowym Schronisku w 
Bóbrce.

Strażacy OSP w Iskrzyni mają do dyspozycji nowy samochód ratowniczo-gaśniczy
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Pogorzelcy z Żeglec potrzebują pomocy
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Decyzją Rady Mini-
strów od 1 stycznia 
2021 r. obszar Kros-
na został powiększo-

ny o 122 hektary. – Bardzo się 
cieszymy z tej decyzji, która zo-
stała poprzedzona pozytywną 
opinią wojewody podkarpackiej 
Ewy Leniart. Należy zaznaczyć, 
że pani wojewoda dwukrotnie 
pozytywnie opiniowała zmianę 
granic miasta Krosna. Należą się 
podziękowania za merytoryczne 
podejście do oceny naszych ar-
gumentów – mówi dr Tomasz 
Soliński, zastępca prezydenta 
Krosna.

Inwestycje i połączenie
Dla władz Krosna głównym 

celem tego przyłączenia było 
pozyskanie nowych terenów 
inwestycyjnych i połączenie 
miasta z przyszłym węzłem ko-
munikacyjnym S19 Krosno Pół-
noc zlokalizowanym w Iskrzy-
ni. Obecne zagospodarowanie 
strefy inwestycyjnej przy kroś-
nieńskim lotnisku sięga już pra-
wie 70 procent i prowadzone są 
cały czas rozmowy z potencjal-
nymi inwestorami. Do tej pory 
powstało tam prawie 500 miejsc 
pracy w ponad 20 fi rmach. – Re-
zerwa terenów przy tej strefi e, 
które zamierzamy dodatkowo 
uaktywnić, powinna wystarczyć, 
w zależności od zainteresowania 
przedsiębiorców i od sytuacji glo-
balnej, na 3-5 lat. W ślad za tym 
prowadzimy intensywne dzia-
łania, by przygotować Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Za-
gospodarowania Przestrzennego 
Miasta Krosna, który obejmuje 
już nowy teren dawnego Lotni-
ska Iwonicz – tłumaczy zastępca 
prezydenta Krosna.

Nowe studium
Na sesji Rady Miasta Krosna 

została przedstawiona uchwa-
ła w tej sprawie obejmująca 
cały teren miasta Krosna. Do 
tej pory zebrano już ponad 100 
wniosków i uwag do obecnego 
Studium. Od chwili podjęcia 
przez radę uchwały dotyczącej 
przystąpienia do sporządze-

nia Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Krosna, 
przez kilka tygodni będą zbie-
rane jeszcze raz uwagi, po czym 
w jak najkrótszym czasie, rok 
do półtora, może zostać uchwa-
lone nowe Studium uwzględ-
niające infrastrukturę, która 
powstała od czasu uchwalenia 
poprzedniego Studium. – Kie-
dy będziemy mieli tę procedurę 
już za sobą, przystąpimy do spo-
rządzenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzen-
nego dla tego nowego terenu, aby 
określić parametry zabudowy. 
Pozwoli to w sposób znaczący 
skrócić proces inwestycyjny dla 
przedsiębiorcy, gdyż nie będzie 
już musiał czekać na wydanie 
warunków zabudowy, a tak się 
dzieje obecnie w przypadku tere-
nów, które nie są objęte miejsco-
wym planem. Naszym zamiarem 
jest określenie funkcji adekwat-
nych dla całego terenu dawnego 
Lotniska Iwonicz, być może z wy-
dzieleniem już na tym etapie ob-
szaru pod infrastrukturę drogo-
wą, a więc łącznik między ulicą 
Sikorskiego, a DK19 – podkreśla 
Tomasz Soliński.

Kosztowna infrastruktura
Sprawą fundamentalną na 

nowym terenie jest kwestia in-
frastruktury. Zdaniem zastępcy 
prezydenta Krosna, bez tego 
teren nie stanowi wartości in-
westycyjnej. – W trakcie zmia-
ny granic dokonaliśmy pewnych 
szacunków, również sięgając po 
informacje od gestorów sieci, 
zarówno jeśli chodzi o przyłącza 
wodne, kanalizacyjne, jak i elek-
tryczne oraz gazowe. Szacowane 
koszty uzbrojenia tego terenu w 
infrastrukturę szkieletową tak, 
aby można było się w nią włą-
czyć, mogą sięgać ponad 50  mln 
zł – mówi Tomasz Soliński.

Ogromna szansa
Teren ten jest dla mieszkań-

ców Krosna i tej części regio-
nu ogromną szansą na to, by 
znaleźć tutaj pracę, tutaj płacić 
podatki, i z takim zamysłem 

również miasto Krosno go  na-
było. Działania, które władze 
Krosna zamierzają podejmo-
wać to również tworzenie bazy 
dochodowej dla miasta z tytułu 
podatku od nieruchomości oraz 
udziału w podatku CIT czy PIT. 
Terenów o takiej powierzch-
ni, przygotowanych docelowo, 
w tej części województwa nie 
ma. – Liczymy, że nasze plany 
inwestycyjne związane z przy-
gotowaniem terenu będą mogły 
być skorelowane z budową drogi 
S19, czyli w okresie 4-5 lat. Oczy-
wiście warunkiem utrzymania 
tego terminu będzie możliwość 
pozyskania na te wszystkie zada-
nia środków zewnętrznych, gdyż 
jest to ogromny koszt – dodaje 
zastępca prezydenta.

Przebudowa 
ulicy Sikorskiego
Infrastruktura drogowa do 

nowej strefy inwestycyjnej bę-
dzie się wiązać z przebudową 
ulicy Sikorskiego. Docelowo ma 
zostać połączona ulica Biesz-
czadzka z ulicą Sikorskiego. By-
łoby to domknięcie etapu, któ-
ry został wykonany w ramach 
przebudowy i budowy DK28. 
– Dzisiaj mamy tylko sięgacz 
wchodzący, z którego są skomu-
nikowane obszary strefy han-
dlowej, a dokończenie inwestycji 
miałoby polegać na wydłużeniu 
łącznika do ul. Sikorskiego po-
przez budowę dwóch wiaduktów 
nad torami kolejowymi wraz z 
budową ronda na ul. Sikorskie-
go w rejonie Elektrociepłowni 
Łężańska – tłumaczy Tomasz 
Soliński.

Rondo i połączenie z S19
Miasto posiada już na to pro-

jekt budowlany. Dużym wyzwa-
niem będzie także rozbudowa 
ul. Sikorskiego od tego ronda 
w kierunku nowych terenów 
inwestycyjnych miasta, czy-
li dawnego Lotniska Iwonicz. 
Docelowo, zgodnie z informa-
cjami, jakie docierają do miasta 
Krosna ze strony PKP, ma zostać 
zlikwidowany przejazd kole-
jowy w ciągu ul. Sikorskiego. 
– W ślad za tym powstaje koncep-
cja budowy drogi, która może do-
tyczyć naszego odcinka pomiędzy 
Sikorskiego a DK19. Ma to pole-
gać na budowie ronda na ulicy 
przecinającej ul. Grunwaldzką i 
dalej droga ma biegnąć terena-
mi inwestycyjnymi w kierunku 
DK19. Docelowo chcielibyśmy, 
żeby to była droga klasy G lub GP 
z dwoma jezdniami – informuje 
zastępca prezydenta Krosna.

Porozumienie z gminami
W ślad za porozumieniem z 

gminami Krościenko Wyżne i 
Miejsce Piastowe, z całego tere-
nu dawnego Lotniska Iwonicz, 
a obecnie nowej strefy inwesty-
cyjnej Krosna, z procesu zmiany 
granic wyłączono 11 hektarów 
w gminie Miejsce Piastowe i pra-
wie 19 ha w gminie Krościenko 
Wyżne. – Tereny te należą do 
miasta Krosna, natomiast nie 
były objęte zmianą granic. Jest 
to efekt porozumienia w sprawie 
odsprzedaży 11 hektarów gmi-
nie Miejsce Piastowe i 19 hekta-
rów gminie Krościenko Wyżne. 
Proces ten powinien zostać za-
kończony do końca marca tego 
roku – dodaje Tomasz Soliński, 
zastępca prezydenta Krosna.

Andrzej Józefczyk

W Krośnie można będzie zdobyć tytuł i dyplom magistra pielęgniarstwa

KROSNO

HISTORYCZNY 
MOMENT
1 stycznia Krosno powiększyło się o 
122 hektary terenu po dawnym Lot-
nisku Iwonicz.
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Fragment pasa startowego po dawnym Lotnisku Iwonicz

KROSNO

Studia magisterskie 
na pielęgniarstwie
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie urucha-
mia kształcenie na czterosemestralnych magister-
skich studiach drugiego stopnia na kierunku 
pielęgniarstwo.

Zgodę na rozpoczęcie kształcenia na magisterskich studiach 
drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo (zarówno w sy-
stemie nieodpłatnych studiów stacjonarnych, jak i płatnych 

studiów niestacjonarnych) wydał Minister Edukacji i Nauki. Pozy-
tywną decyzję w sprawie rozpoczęcia kształcenia wydał również 
minister zdrowia, udzielając pozwolenia na kształcenie na tym kie-
runku. Studia adresowane są do absolwentów pielęgniarstwa ze 
studiów pierwszego stopnia, czyli studiów licencjackich.

Na studiach magisterskich studenci poszerzają wiedzę i umie-
jętności nabyte w trakcie nauki na studiach licencjackich, głównie 
z zakresu pielęgniarstwa specjalistycznego, zarządzania w opiece 
pielęgniarskiej, dydaktyki medycznej, metodologii badań. Magi-
ster pielęgniarstwa może podjąć pracę na wszystkich stanowiskach 
pielęgniarskich w instytucjach ochrony zdrowia oraz prowadzić 
własną działalność gospodarczą.                                                        /AJ/

POWIAT KROŚNIEŃSKI

Są pieniądze na drogi
Ponad 100 mln złotych rządowej pomocy trafi na drogi 
wojewódzkie na Podkarpaciu, które ucierpiały podczas 
powodzi, w tym na drogi w powiecie krośnieńskim.

Rządowy Fundusz Inwe-
stycji Lokalnych (RFIL) to 
program, w ramach które-

go rządowe środki trafi ają do sa-
morządów w całej Polsce, a także 
forma wsparcia, która ma zapew-
nić zrównoważony rozwój regio-
nom. Wsparcie jest bezzwrotne 
i pochodzi z Funduszu Przeciw-
działania COVID-19. Prace roz-
poczną się w tym roku, a część 
z nich będzie kontynuowana w 
roku 2022.

Z przedstawionych danych wy-
nika, że w powiecie krośnieńskim 
odbudowanych zostanie ponad 
7,3 km dróg wojewódzkich na 
łączną kwotę 5,21 mln zł, z czego 
zadania o wartości 547,1 tys. zł 
zaplanowano w tym roku, a po-
nad 4,66 mln zł w roku 2022.

Na liście do realizacji znalazły 
się zadania:

– przebudowa DW 991 na od-
cinku Krosno – Węglówka (2021 
– ogłoszenie przetargu, uzyska-
nie decyzji środowiskowej oraz 

zgłoszenie zadania; 2022 – reali-
zacja robót budowlanych),

– przebudowa DW 991 na od-
cinku Krasna – Węglówka (2021 
– ogłoszenie przetargu, uzyska-
nie decyzji środowiskowej oraz 
zgłoszenie zadania; 2022 – reali-
zacja robót budowlanych),

– przebudowa DW887 w miej-
scowości Szklary (2021 – ogło-
szenie przetargu, zgłoszenie 
zadania oraz realizacja robót bu-
dowlanych),

– przebudowa DW 887 na 
odcinku Wróblik Szlachecki 
– Ladzin w km od ok. 16+630 
do 18+500 (2021 – ogłoszenie 
przetargu, uzyskanie decyzji 
środowiskowej oraz zgłoszenie 
zadania; 2022 – realizacja robót 
budowlanych),

Na liście jest również zabez-
pieczenie osuwiska w Daliowej 
(Stasiana), a na to zadanie zapla-
nowano ponad 12,85 mln zł. In-
westycja ma zostać wykonana w 
przyszłym roku.                         /AJ/

Krośnieński sztab WOŚP 
potwierdził, że na dzień 

3 lutego udało się zebrać 
130 tys. zł. To nie wszyst-
ko. Trwa jeszcze m.in. 
część aukcji internetowych. 
Ostateczną kwotę poznamy 
prawdopodobnie w drugiej 
połowie lutego.
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Do zdarzenia doszło 25 stycznia około godz. 11.30, 
na skrzyżowaniu ulic Wyszyńskiego, Podkarpa-

ckiej, Grodzkiej w Krośnie. – Ze wstępnych ustaleń wy-
nika, że 64-letni kierujący volkswagenem, podróżując 
ul. Wyszyńskiego, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i 
wjechał na skrzyżowanie, doprowadzając do zderzenia z 
prawidłowo jadącym fi atem – poinformował asp. sztab. 
Paweł Buczyński z KMP w Krośnie.

W wyniku kolizji kierujący fi atem wjechał w słup syg-
nalizatora świetlnego, a samochód dachował. Jego pa-
sażerka z niegroźnymi obrażeniami trafi ła do szpitala. 
Uczestnicy byli trzeźwi.                                                   /AJ/

26 stycznia przed godz. 15 policjanci z Wydziału 
Ruchu Drogowego KMP z Krosna prowadzili 

pomiar prędkości na odcinku drogi krajowej nr 19 w 
Targowiskach. Uwagę funkcjonariuszy zwrócił rozpę-
dzony mercedes, który w terenie zabudowanym jechał 
z prędkością 115 km/h. – Podczas badania stanu trzeź-
wości okazało się, że siedzący za kierownicą mercedesa 
44-latek ma blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Po-
licjanci uniemożliwili mężczyźnie dalszą jazdę i zatrzy-
mali jego prawo jazdy – powiedział asp. sztab. Paweł 
Buczyński z KMP w Krośnie.                                        /AJ/

Do potrącenia doszło 25 stycznia po godz. 17, na 
ul. Krakowskiej w Krośnie. Pracujący na miejscu 

policjanci ustalili, że 87-letni kierujący oplem nie 
zachował należytej ostrożności i na oznakowanym 
przejściu dla pieszych potrącił kobietę. 60-letnia pie-
sza doznała obrażeń i została przetransportowana 
do krośnieńskiego szpitala. Badanie stanu trzeźwo-
ści wykazało, że kobieta miała około 1,8 promila al-
koholu w organizmie.

/AJ/

NA DROGACH
KROSNO

Dachowanie na obwodnicy
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu było 
prawdopodobną przyczyną zdarzenia drogo-
wego na krośnieńskiej obwodnicy.

Fiat po uderzeniu w słup sygnalizacji świetlnej dachował na 
obwodnicy
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TARGOWISKA

Pijany przekroczył prędkość
Kierowca mercedesa przekroczył znacznie 
dozwoloną prędkość. Okazało się również, 
że był pijany.

KROSNO
Potrącona na pasach
87-letni kierowca opla potrącił na przejściu 
dla pieszych 60-letnią kobietę. Ta, jak się oka-
zało, była pijana
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Potrącenie na przejściu dla pieszych na ul. Krakowskiej

W ręce krośnieńskiej 
policji wpadli dwaj 

32-letni mieszkańcy Kros-
na. Mateusz J. i jego ró-
wieśnik Hubert G. mają na 
koncie kradzieże pienię-
dzy z trzech krośnieńskich 
kościołów w centrum mia-
sta. Sprawa wyszła na jaw 
po kradzieży, do której do-
szło 6 stycznia w kościele 
oo. franciszkanów. Spraw-
cy pokonali zabezpiecze-
nia skarbonki i skradli z 
niej 100 zł. Zdarzenie to 
nagrało się na kamerze 
monitoringu.

O kradzieży poinformo-
wana została Komenda 
Miejska Policji w Krośnie. 
Po przejrzeniu zapisów 
wyszło na jaw, że 32-lat-
kowie z Krosna nie próż-
nowali też w ostatni dzień 
ubiegłego roku. – Wtedy 

Latem ubiegłego roku 
doszło do serii kra-
dzieży w domach na 

terenie Krosna oraz trzech 
ościennych gmin. Czyn-
ności prowadzone przez 
funkcjonariuszy z KMP w 
Krośnie doprowadziły do 
ustalenia sprawcy. Okaza-
ło się, że kradzieży z wła-
maniem oraz kradzieży 

KROSNO

Okradali kościoły
Wyjaśniła się zagadka kradzieży pieniędzy ze skarbonek w 
kościołach w Krośnie. Policjanci zatrzymali dwóch sprawców, 
ale skradzionych pieniędzy nie udało się odzyskać.

to włamali się do trzech 
skarbonek na ofi ary w koś-
ciele oo. franciszkanów. Po 
pokonaniu zabezpieczeń, 
skradli z nich łącznie 800 
zł – poinformowała proku-
rator rejonowy w Krośnie 
Iwona Czerwonka-Rogoś.

Zostali zatrzymani 
przez krośnieńskich po-

licjantów 19 stycznia. 
Kilka dni wcześniej, tj. 
15 stycznia, po raz trzeci 
„odwiedzili” kościół oo. 
franciszkanów. Podobnie, 
jak w  poprzednich przy-
padkach, wyłamali zabez-
pieczenia i skradli ze skar-
bonek 30 zł.

W trakcie przesłuchań 

wyszło na jaw, że między 
27 grudnia 2020 r., a 3 
stycznia br. z kościoła oo. 
kapucynów przy Placu 
Konstytucji 3 Maja skradli 
skarbonkę o wartości 150 
zł wraz znajdującymi się w 
niej pieniędzmi w kwocie 
400 zł.

Dwaj krośnianie pomię-
dzy 7 a 8 stycznia „odwie-
dzili” też trzeci kościół w 
centrum Krosna, tym ra-
zem krośnieńską farę przy 
ul. Piłsudskiego. – Po wy-
łamaniu zamków, z dwóch 
skarbonek zabrali 1200 zł. 
Dodatkowo straty wynikłe 
z uszkodzenia tych skarbo-
nek oszacowano na 700 zł 
– dodała prokurator Iwo-
na Czerwonka-Rogoś.

Zdarzenia w kościele oo. 
kapucynów i w farze nie 
były zgłoszone na policję.

Prokuratura Rejonowa 
w Krośnie zastosowała 
wobec obydwu podej-
rzanych dozór policyjny. 
Trzy razy w tygodniu 
mają się zgłaszać w Ko-
mendzie Miejskiej Policji 
w Krośnie. Skradzionych 
pieniędzy nie udało się 
odzyskać. Wcześniej zdą-
żyli wydać je na własne 
potrzeby.

/AJ/

KROSNO

Wpadł w ręce policji
Do Sądu Rejonowego w Krośnie wpłynął akt oskarżenia przeciwko nie-
spełna 19-letniemu Romanowi B., który okradał domy w mieście oraz 
na terenie gmin Miejsce Piastowe, Korczyna i Krościenko Wyżne.

dopuścił się niespełna 19-
letni Roman B. z Krosna. 
Dochodzenie w tej spra-
wie prowadziła Komenda 
Miejska Policji w Krośnie 
pod nadzorem miejscowej 
Prokuratury Rejonowej. 
Zakończyło się ono skie-
rowaniem do Sądu Rejo-
nowego w Krośnie aktu 
oskarżenia przeciwko 

Romanowi B. – Młodemu 
mężczyźnie postawione zo-
stały dwa zarzuty. Pierwszy 
z nich dotyczy dokonania 
kradzieży z włamaniem 
oraz usiłowania kradzieży z 
włamaniem, a łączne straty 
oszacowano na 13,3 tys. zł. 
Czynów tych dopuścił się w 
lipcu 2020 r. w Głowience, 
Łężanach i Miejscu Pia-

stowym – poinformowała 
Iwona Czerwonka-Rogoś, 
prokurator rejonowy w 
Krośnie.
Łupem złodzieja padały 

pieniądze oraz biżuteria. 
W jednym przypadku zo-
stał wypłoszony, gdy pró-
bował wyłamać okno.

Drugi zarzut dotyczy do-
konania kradzieży w do-
mach w Krośnie, Krościen-
ku Wyżnym i Korczynie w 
lipcu i sierpniu ubiegłego 
roku. Z obliczeń wynika, 
że skradł mienie o łącznej 
wartości prawie 27,1 tys. 
zł. W tym przypadku jego 
łupem padły pieniądze, 
biżuteria, karta płatnicza 
oraz dowód osobisty.

/AJ/

KROSNO

Usłyszał 
wyrok
Sąd Rejonowy w 
Krośnie skazał 41-let-
niego Grzegorza Z. za 
przestępstwa, których 
dopuścił się w styczniu 
i lutym ub. roku.

W ubiegłym roku Pro-
kuratura Rejonowa 

w Krośnie prowadziła 
śledztwo przeciwko 41-let-
niemu Grzegorzowi Z. z 
Krosna. Mężczyźnie posta-
wiono kilka zarzutów. 
Pierwszy z nich dotyczy 
rozboju, którego dopuścił 
się w jednym z krośnień-
skich hoteli w nocy 5 lu-
tego 2020 r. – Grzegorz Z. 
przeskoczył przez ladę re-
cepcji i przedmiotem przy-

pominającym broń palną 
sterroryzował pracownicę 
recepcji oraz skradł 1050 zł 
– powiedziała Iwona Czer-
wonka-Rogoś, Prokurator 
Rejonowy w Krośnie.

Kolejny zarzut doty-
czył trzech kradzieży z 
włamaniem do placówek 
handlowych na terenie 
Krosna, których dokonał 
od 27 stycznia do 4 lu-
tego 2020 r. 27 stycznia 

dokonał kradzieży z wła-
maniem do sklepu przy 
ul. Lelewela, a 4 lutego do 
sklepu spożywczo-prze-
mysłowego przy ul. Kisie-
lewskiego oraz do sklepu 
przy ul Pużaka. Łączne 
straty oszacowano na po-
nad 29 tyś. zł.

Z kolei 3 lutego w Kroś-
nie przy ul. Franciszkań-
skiej skradł rower o warto-
ści 2,1 tys. zł. 

41-latek miał też zarzut 
popełnienia przestępstwa 
seksualnego z artykułu 
197 paragraf 2 Kodeksu 
Karnego. 

Okazało się, że rozboju, 
kradzieży z włamaniem 
oraz kradzieży dokonał 
w warunkach tzw. recy-
dywy. 

Grzegorz Z. został za-
trzymany przez krośnień-
skich policjantów 9 lu-
tego. Proces 41-letniego 
mężczyzny odbywał się 
w Sądzie Okręgowym w 
Krośnie. Wyrok zapadł w 
styczniu br. Sąd nie miał 
wątpliwości, że Grzegorz 
Z. popełnił te przestęp-
stwa i skazał go na łączną 
karę 6 lat pozbawienia 
wolności. Ma też mię-
dzy innymi obowiązek 
naprawienia wyrządzo-
nych szkód oraz zapłaty 
nawiązki. Wyrok nie jest 
prawomocny.

/AJ/

Sąd Rejonowy w Krośnie skazał Grzegorza Z. na 6 lat pozba-
wienia wolności
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HUMOR

BARAN (21 III - 20 IV)
Nie będziesz mógł znaleźć spokoju. 

Sprawy życia towarzyskiego i miłosne-
go całkowicie zaprzątną twoją uwagę. 
Pamiętaj, aby szczególnie teraz nie 
zaniedbywać swoich obowiązków. 
Wystarczy odrobina wysiłku sprawi, a 
nie przegapisz kogoś lub czegoś wyjąt-
kowego.

BYK (21 IV - 20 V)
Czas pełen atrakcji. Do głowy 

przyjdzie ci wyjątkowy pomysł, który 
może zmienić codzienne życie two-
je i bliskich. Warto zapisać wszystkie 
nowe idee, na pewno przydadzą się w 
najbliższym czasie. W życiu towarzy-
skim czekają na ciebie wyjątkowo miłe 
chwile.

BLIŹNIĘTA (21 V - 21 VI)
Bliźnięta nie powinny słuchać plo-

tek i przejmować się zdaniem innych. 
Zwłaszcza w tym układzie planet. Naj-
lepiej jeśli pozostawicie dawne prob-
lemy za sobą i zajmiecie się tym, co 
najważniejsze. Dzięki temu unikniecie 
wielu stresujących momentów.

RAK (22 VI - 22 VII)
Będziesz chciał być dla innych po-

mocnym. Ich uznanie będzie teraz 
dla ciebie wyjątkowo ważne. Pamiętaj 
jednak, że niczego nie można robić na 
siłę i nie przesadzaj z uprzejmościami. 
Niewykluczone, że ktoś będzie chciał 
wykorzystać twoją dobroć.

LEW (23 VII - 22 VIII)
Lwy będą w sentymentalnym na-

stroju. Zapragną powrócić w prze-
szłość i wspomnieć czasy swojego 
dzieciństwa. Oby tylko nie zaczęły pła-
kać nad rozlanym mlekiem. Najbliższy 
czas sprzyja zakupom i dobrej zabawie, 
a tej – najlepiej na świeżym powietrzu. 
Nie bój się marzyć.

PANNA (23 VIII - 23 IX)
Gwiazdy ci sprzyjają. Możesz liczyć 

na dobry okres. Teraz będziesz mieć 
okazję do pokazania siebie z najlepszej 
strony. Życzliwa osoba pomoże ci w 
uzyskaniu czegoś, o co bardzo długo 
zabiegasz. Nie można zmarnować ta-
kiej okazji!

WAGA (23 IX - 23 X)
Będziesz w nastroju do rozwiązywa-

nia problemów. Na początek pójdzie 
kilka rodzinnych trudności. Aura sprzy-
ja poufnym rozmowom i zwierzaniu 
się z różnych problemów. Pamiętaj, aby 
nie zaniedbywać bliskich. Ktoś będzie 
potrzebował waszej pilnej pomocy. 

SKORPION (24 X - 22 XI)
Skorpiony powinny zapomnieć o 

dawnych problemach i urazach. Teraz 
należy skupić się na tym, co jest przed 
nimi. Aura sprzyja podejmowaniu 
trudnych wyzwań. Warto spróbować 
czegoś nowego, po drodze możecie po-
znać kogoś interesującego. Generalnie 
czeka was udany okres.

STRZELEC (23 XI - 21 XII)
Możesz odkryć jakieś niezbyt miłe 

dla ciebie cudze sekrety. Co z tym zro-
bisz? Jeśli tak się zdarzy, spróbuj prze-
myśleć wszystko na zimno. Nie działaj 
pod wpływem emocji, tylko dogłębnie 
przeanalizuj sytuację. Czasem lepiej 
nie przyznawać się to takiej wiedzy.

KOZIOROŻEC (22 XII - 20 I)
Coraz mniej jesteś zadowolony ze 

swojej sytuacji zawodowej. Chciałbyś 
rozwijać się i awansować, no i oczywi-
ście lepiej zarabiać. Będzie się tak dzia-
ło, jednak jeszcze nie teraz. Wszystko 
w swoim czasie. Finansowo stabilnie, 
ale szału nie będzie.

WODNIK (21 I - 19 II)
Jeśli dojdziesz do jakichś niepokoją-

cych wniosków dotyczących twojego 
związku, nie działaj pod wpływem im-
pulsu. W takim wypadku skutki mogą 
być trudne do przewidzenia i planety 
nic tu nie pomogą. Na spokojnie zasta-
nów się, co powinieneś zrobić.

RYBY (20 II - 20 III)
Ryby będą teraz wyjątkowo spo-

strzegawcze. Dostrzeżecie rzeczy, któ-
re wcześniej umykały waszej uwadze. 
Choć chwilowo nie można liczyć na 
szczęście w miłości, nie można zbiegać 
od tematu. Lepiej postawić na rozmo-
wę i negocjacje. Kłótnie mogą się źle 
skończyć. 

HOROSKOP

WYNIKI KONKURSU
Szkoły podstawowe – klasy I-III
1. Antoni Osiowy (kl. II SP Przybówka), 2. Amelia Szczur (kl. III SP Faliszówka) i Kinga Warżołek (kl. II SP 

Wojaszówka), 3.  Amelia Kludacz (kl. III SP Faliszówka), Gracjan Wójcikiewicz (kl. II SP Odrzykoń) i Kacper 
Sroka (kl. II SP Kombornia), wyróżnienia: Eliza Zając (kl. I SP Lubatowa), Natalia Cieśla (kl. I SP Dukla), 
Konrad Kuczek (kl. III SP Dobieszyn).

Szkoły podstawowe – klasy IV-VI
1. Weronika Machura (kl. IV SP ZS Chorkówka), 2. Jakub Drozd (kl. IV SP Dukla) i Zofi a Krukar (kl. IV SP 

Klimkówka), 3. Patryk Deryniowski (kl. IV SP Lubatowa) i Natalia Sanocka (kl. VI SP Jedlicze), wyróżnienia: 
Gabriel Ciołkosz (kl. VI SP Bóbrka), Filip Rodzinka (kl. VI SP Głębokie), Amelia Czapor (kl. IV SP Kombor-
nia), Jagna Kostrząb (kl. V SP Wrocanka).

Szkoły podstawowe – klasy VII-VIII
1. Emilia Machura (kl. VIII SP w ZS w Chorkówce) i Ewa Uliasz (kl. VIII SP Wietrzno), 2. Miłosz Rachwał (kl. 

VIII SP w ZS w Chorkówce), 3. Łukasz Buczyński (kl. VIII SP Łęki Dukielskie) i Wojciech Ast (kl. VII SP Jedli-
cze), wyróżnienia: Jarosław Pepera (kl. VII SP Kopytowa), Krzysztof Uliasz (kl. VII SP Wróblik Szlachecki).

Szkoły ponadpodstawowe
1. Milena Buczyńska (Kobylany) i Dominika Bolanowska (kl. III SPP ZSGH Iwonicz-Zdrój), 2. Aleksandra 

Wyskiel (kl. II SPP ZSGH Iwonicz-Zdrój).
Dorośli
1. Jadwiga Bogacz (ŚDS Cergowa), Agnieszka Kilar (WTZ PSONI Koło Rymanów) i Jarosław Dziura (WTZ 

ŚDS Potok), 3. Ewa Bondaronek (WTZ DS Potok), wyróżnienia: Wiktoria Pytel, Marzena Jakieła, Rafał Poj-
nar, Przemysław Stopyra – OREW Rymanów

DUKLA

KROSNO

Konkurs 
szopek
Podsumowana została XX 
edycja międzynarodowego 
konkursu szopek. W tym 
roku wpłynęły 93 prace.

Międzynarodowy Konkurs 
Szopek Bożonarodze-
niowych organizowany 

od ponad 20  lat przez Starostwo 
Powiatowe w Krośnie przy współ-
pracy Muzeum Historycznego 
– Pałac w Dukli w dobie pandemii 
przybrał symboliczną formułę. 
Został zorganizowany na szczeb-
lu powiatowym. Po eliminacjach 
gminnych najpiękniejsze szopki 
trafi ły do dukielskiego muzeum. 
W tym roku do konkursu zgło-
szono 93 prace. Jury wyłoniło 
laureatów, przyznając nagrody 
i wyróżnienia w pięciu katego-
riach wiekowych. 

21 stycznia br. odbyło się spot-
kanie, z zachowaniem reżimu 
sanitarnego, z przedstawicielami 
szkół, z których pochodzą laure-
aci konkursu. Nagrody rzeczowe 
i dyplomy na ręce dyrektorów 
i opiekunów wręczali starosta 
krośnieński Jan Pelczar i wicesta-
rosta Andrzej Guzik.               /JC/

Narody i wyróżnienia w imieniu laureatów odebrali przedstawiciele szkół
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„Kopernik” i „elektryk” 
wśród najlepszych
Ukazał się najnowszy ranking najlepszych liceów i techników 
w Polsce przygotowany przez miesięcznik Perspektywy. Na 
liście znalazły się szkoły z Krosna i powiatu krośnieńskiego.

W rankingu liceów ogól-
nokształcących I LO z 
Oddziałami Dwujęzycz-

nymi im. Mikołaja Kopernika w 
Krośnie uplasowało się na 47. 
pozycji w kraju i jednocześnie na 
2. pozycji na Podkarpaciu (po LO 
im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek 
w Rzeszowie). W ubiegłym roku 
krośnieński „Kopernik” znalazł 
się na 52. pozycji, w roku 2019 na 

38., a w roku 2018 na 71.
Również na drugim miejscu w 

województwie podkarpackim, a 
na 29. w Polsce, w rankingu tech-
ników, uplasowało się Techni-
kum nr 5 w Zespole Szkół Ponad-
podstawowych nr 5 w Krośnie, 
czyli popularny „elektryk”. W po-
przednich latach Technikum nr 5 
plasowało się na pozycjach: 15., 
29. i 6. w Polsce.

Miejsca pozostałych szkół z Krosna i powiatu krośnieńskiego
Licea ogólnokształcące:

347. II LO im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie (19. na Podkarpaciu)
669. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w Krośnie 
(37. na Podkarpaciu)
695. III LO w Krośnie (39. na Podkarpaciu)
821. Katolickie LO im. ks. Bronisława Markiewicza w Krośnie 
(46. na Podkarpaciu)
1000+. LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Rymanowie 
(54. na Podkarpaciu)
1000+. PLSP im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie 
(56. na Podkarpaciu)

Technika:
500+. Technikum nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie 
(33. na Podkarpaciu)
500+. Technikum nr 6 im. Jana Sas-Zubrzyckiego w Krośnie 
(44. na Podkarpaciu)
500+. Technikum nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie w ZSP nr 1 
w Krośnie (47. na Podkarpaciu)
500+. Technikum nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w ZSP nr 4 w 
Krośnie (49. na Podkarpaciu)
500+. Technikum im. dra Józefa Aleksiewicza w Iwoniczu-Zdroju 
(50. na Podkarpaciu)
500+. Technikum im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Iwoniczu 
(52. na Podkarpaciu)

Ranking Liceów i Techników 
Perspektywy 2021 został przygo-
towany przez „Perspektywy” już 
po raz dwudziesty trzeci. W tego-
rocznym rankingu brano pod uwa-
gę 2186 liceów ogólnokształcących 
i 1743 techników, które spełniły 
tzw. kryterium wejścia: maturę w 
czerwcu 2020 r. zdawało w nich 
minimum 12 maturzystów, a wy-
niki średnie z języka polskiego i 
matematyki zdawanych obowiąz-
kowo były nie niższe niż 0,75 śred-
niej krajowej. Partnerem głów-
nym rankingu była Szkoła Główna 
Handlowa w Warszawie.

Kryteria Rankingu Liceów 2021: 

wyniki matury z przedmiotów 
obowiązkowych (30 proc.), wyni-
ki matury z przedmiotów dodat-
kowych (45 proc.) oraz sukcesy w 
olimpiadach (25 proc.). Po raz ko-
lejny w tej kategorii uwzględnione 
zostały osiągnięcia w olimpiadach 
międzynarodowych. Kryteria Ran-
kingu Techników 2021 to: sukcesy 
szkoły w olimpiadach (20 proc.), 
wyniki matury z przedmiotów 
obowiązkowych (20 proc.), wyniki 
matury z przedmiotów dodatko-
wych (30 proc.) oraz wyniki egza-
minu zawodowego (30 proc.).

/opr. AJ/

Dwaj amatorzy chemii: – Jesteś 
pewien, że to rzeczywiście kwas? 
– Możesz sprawdzić. – W jaki 
sposób? – Włóż palec, którego ci 
nie szkoda!

– – – – – 
Małgosia podchodzi do nauczy-

ciela języka polskiego ze swoim 
zeszytem i pyta: – Nie mogę od-

czytać, co napisał pan pod moim 
wypracowaniem. – Napisałem 
„Pisz wyraźnie!”.

– – – – – 
Egzamin na studia prawni-

cze. – Jaka jest najwyższa kara 
za bigamię? – pyta egzaminator. 
– Dwie teściowe – odpowiada 
student.

– – – – – 
Żona zagaduje do męża, który 

akurat wrócił z ryb. – I co, złowi-

łeś coś? – Suma, dziesięć kilo. – A 
z ilu ryb składa się ta suma?

– – – – – 
Adam wraca nad ranem do 

domu, a Ewa robi mu wymówki. 
– Ależ kochanie, z kim miałbym 
cię zdradzić. Przecież w raju ni-
kogo nie ma oprócz nas. – No, 
tak – Ewa przyznała mu rację, ale 
kiedy zasnął, ostrożnie policzyła 
mu żebra. 

– – – – – 

Nauczyciel geografi i tłumaczy 
lekcję: – Polska od południa gra-
niczy ze Słowacją i Czechami. – A 
jak było przed południem? – pyta 
ciekawski Jaś.

– – – – – 
Syn dresiarza wraca do domu 

ze szkoły. – Dostałem dziś pięć 
jedynek – informuje. Na to ojciec: 
– No, synek, będzie ostre lanie. 
– Wiem, już obczaiłem adresy 
nauczycieli.
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