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18 lutego
Szymona, Gertrudy, Alberta

Dzień Baterii

19 lutego
Arnolda, Konrada, Łucji

Dzień Nauki Polskiej

20 lutego
Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej

Dzień Boba Marleya,
Międzynarodowy Dzień Palących Fajkę

21 lutego
Roberta, Leny, Eleonory, Feliksa

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

22 lutego
Małgorzaty, Marty, Chociebąda 

Europejski Dzień Ofi ar Przestępstw

23 lutego
Polikarpa, Izabeli, Damiana, Romy

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

24 lutego
Modesta, Sergiusza, Jaśmina

Dzień niespodziewanego całusa

25 lutego
Cezarego, Justa, Tolisława, Lubarta

Dzień Tosta

26 lutego
Mirosława, Dionizego, Miry

Dzień Pozdrawiania Blondynek,
Dzień Dinozaura

27 lutego
Gabrieli, Hanny, Bazylego

Dzień Niedźwiedzia Polarnego

28 lutego
Hilarego, Chwaliboga, Gajusza, Kai

Dzień Chorób Rzadkich

1 marca
Dawida, Antoniego, Eulogia, Rogera

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

2 marca
Heleny, Halszki, Michała

Dzień Staroci

3 marca
Eutropisza, Gerwina, Kunegundy, Teresy

Międzynarodowy Dzień Pisarzy, 
Światowy Dzień Dzikiej Przyrody
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Serwis NaprawmyTo.pl pozwala mieszkańcom 
współdecydować o najbliższej przestrzeni publicznej. 

18 lutego 1849
172 lata temu – pożar 

zniszczył zabudowania 
dawnego Kolegium Jezu-
ickie w Krośnie.

18 lutego 1996
25 lat temu – odbyła się 

premiera pierwszego od-
cinka serialu telewizyjne-
go „Matki, żony i kochan-
ki” w reżyserii Juliusza 
Machulskiego.

19 lutego 1993
28 lat temu – w Wojsku 

Polskim została wprowa-
dzona dewiza „Bóg, Ho-
nor, Ojczyzna”.

21 lutego 1956
65 lat temu – we Frysz-

taku urodził się Jan Gan-
carski, polski archeolog, 

od 1998 roku dyrektor 
Muzeum Podkarpackiego 
w Krośnie.

21 lutego 2005
16 lat temu – w swym 

mieszkaniu w Warszawie 
został zamordowany ma-
larz Zdzisław Beksiński.

22 lutego 1931
90 lat temu – przeby-

wająca w domu zakon-
nym w Płocku siostra 
Faustyna Kowalska mia-
ła pierwsze objawienie 
Chrystusa.

23 lutego 1922
99 lat temu – w Potoku 

urodzili się Stanisław i Jan 
Magura, harcerze i żołnie-
rze AK. Od 1992 r. jedna 
z ulic w Krośnie nosi ich 

nazwisko. Są honorowy-
mi obywatelami Jasła.

23 lutego 1999
22 lata temu – odbyła 

się premiera pierwszego 
odcinka serialu telewizyj-
nego Rodzina zastępcza.

23 lutego 2009
12 lat temu – w Warsza-

wie zmarł Franciszek An-
drzej Bobola Starowieyski, 
urodzony w Bratkówce, 
polski grafi k, malarz, ry-
sownik i scenograf.

25 lutego 2015
6 lat temu – 23-letni Ra-

fał Skop, przemierzający 
Polskę wzdłuż granic, za-
witał do Jaślisk.

26 lutego 1927
94 lata temu – Mazurek 

Dąbrowskiego został ofi -
cjalnie polskim hymnem 
narodowym. 

27 lutego 1990
31 lat temu – Polska i 

Izrael wznowiły po 23 
latach stosunki dyploma-
tyczne.

1 marca 1997
24 lata temu – wystar-

tował kanał telewizyjny 
Polsat 2. 

1 marca 2007
14 lat temu – otwarto 

Regionalny Ośrodek Eu-
ropejskiego Funduszu 
Społecznego w Krośnie.

1 marca 2011
10 lat temu – po raz 

pierwszy obchodzono 
święto państwowe Na-
rodowy Dzień Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych”.

1 marca 2015
6 lat temu – wprowa-

dzony został nowy wzór 
dowodu osobistego.

3 marca 2011
10 lat temu – Adam 

Małysz ogłosił zakończe-
nie kariery sportowej.

Zofi a Szarek urodzi-
ła się 1 lutego 1921 
r. w Ustrobnej. Tam 

również uczęszczała do 
szkoły podstawowej. Po 
ślubie w 1948 r. z mę-
żem zamieszkała w Brat-
kówce i to właśnie w tej 
miejscowości pani Zofi a 
spędziła większość swo-
jego długiego i pracowi-
tego życia, prowadząc 
między innymi własne 
gospodarstwo i wycho-
wując trójkę dzieci. 
W młodości była człon-
kinią Koła Gospodyń 
Wiejskich w Bratkówce, 
czynnie uczestniczyła w 

BRATKÓWKA

100 lat 
pani Zofi i
1 lutego setne urodzi-
ny świętowała Zofia 
Szarek z Bratkówki. 
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jego działalności. Od 27 
lat jest wdową, doczeka-
ła się 11 wnuków, 20 pra-
wnuków i 1 praprawnu-
ka. 1 lutego Dostojną 
Jubilatkę odwiedził wójt 
gminy Wojaszówka Sła-
womir Stefański. Oprócz 
życzeń przekazał pani 
Zofi i dyplom, kwiaty, 
prezent oraz słodki upo-
minek – miód z własnej 
pasieki. Do winszowań 
dołączyli się: sołtys Brat-
kówki Józef Matłosz, He-

lena Słowik i Janina Raś z 
Koła Gospodyń Wiejskich 
z Bratkówki oraz Krysty-
na Owsiak – kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego 
w Wojaszówce.

Dopełnieniem uroczy-
stości jubileuszowej był 
tort urodzinowy, z któ-
rego Jubilatka osobiście 
zdmuchnęła świeczki, 
lampka szampana oraz 
wspólne zdjęcia.

/UG WOJASZÓWKA/

Izabela Marcisz, zawod-
niczka Stowarzyszenia 

Sportowego Prządki-Ski 
na odbywających się w 
fi ńskim Vuokatti mistrzo-
stwach świata juniorów 
do lat 23 w biegach nar-
ciarskich, zdobyła zło-
ty medal na dystansie 
10 km techniką dowolną. 
W ubiegłym roku na mi-
strzostwach świata junio-
rów zdobyła również me-
dale – dwa srebrne i jeden 
brązowy.                         /AJ/

KORCZYNA
Izabela Marcisz 
mistrzynią 
świata

Cecylia Gęborys, nauczycielka Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Kopytowej jest wychowawcą klasy 0, 
uczy muzyki a także prowadzi zajęcia rewalidacyjne 

z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną. Laureat-
ka nagrody Ministra Edukacji Narodowej prowadzi zajęcia 
pozalekcyjne mające na celu rozwijanie zainteresowań ucz-
niów oraz integrację, jest założycielem Koła Teatralnego 
„Kolorecik”, w którego prace angażowane są dzieci z klas 0-
III szkoły podstawowej. Jest także autorką wielu projektów.

Dyplom za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i 
wychowawczej w imieniu Ministra Edukacji Narodowej, 
wręczył Cecylii Gęborys wójt gminy Chorkówka Grzegorz 
Węgrzynowski.                                                                                  /JC/

KOPYTOWA

Naprawiaj 
Krosno

Wyróżnienie dla nauczycielki
Cecylia Gęborys ze Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Kopytowej uhonorowana została Nagrodą 
Ministra Edukacji Narodowej.

Cecylia Gęborys odebrała nagrodę ministra z rąk wójta 
Grzegorza Węgrzynowskiego
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Pamiątkowe zdjęcie w domu Jubilatki
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Idąc chodnikiem czy jadąc samochodem, często zauważa-
my w przestrzeni miejskiej różnego rodzaju usterki: dziu-
ra w drodze, zniszczony przystanek autobusowy, dzikie 

wysypisko czy znak drogowy. Wszystkie tego typu sprawy 
wymagają interwencji odpowiednich służb. Dzięki Na-
prawmyTo.pl Szybko i sprawnie, można zgłosić zauważony 
problem. Wystarczy zrobić zdjęcie, krótko opisać sytuację, 
wybrać kategorię usterki i wskazać dokładną lokalizację na 
mapie. Kompletne zgłoszenie zostaje przesłane bezpośred-
nio do merytorycznego wydziału Urzędu Miasta Krosna. Za-
logowani użytkownicy otrzymują emialowe potwierdzenie 
przesłania alertu. Można zgłaszać usterki w 23 różnych ka-
tegoriach. Wystarczy wejść na stronę https://naprawmyto.
pl/krosno.

Do lutego tego roku krośnianie zgłosili ponad dwa ty-
siące alertów. – Aż 73 procent stanowiły zgłoszenia usterek 
infrastruktury drogowej, niedziałającego oświetlenia uliczne-
go, zniszczonych przystanków i koszy na śmieci. Zgłoszenia 
z zakresu przyrody stanowiły jedynie 13 procent, a najwięcej 
alertów dotyczyło niskiej emisji i dzikich wysypisk śmieci. 13 
procent dotyczyło też spraw bezpieczeństwa. Najczęściej miesz-
kańcy zgłaszali zakłócanie porządku publicznego, a także 
zauważone uszkodzone studzienki kanalizacyjne – poinfor-
mowała Barbara Michna z Wydziału Promocji i Turystyki 
Urzędu Miasta Krosna.                                                            /AJ/
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Skończą się problemy
LUBATÓWKA

MIEJSCE NA 
TWOJĄ REKLAMĘ

Sprawdź: 
www.kromedia.pl

Staraniem władz gmi-
ny Iwonicz-Zdrój je-

den z operatorów podpi-
sał umowę na wynajem 
masztu na powstanie 
stacji bazowej w Luba-
tówce. – 11 lutego zo-
stała podpisana umowa 
najmu masztu, będącego 
własnością gminy Iwo-
nicz-Zdrój, dla jednego 
z operatorów świadczą-
cych usługi telefoniczne 
i internetowe. Zgodnie z 
zapisami umowy, najem-
ca uruchomi infrastruk-
turę, która spowoduje, że 
mieszkańcy Lubatówki 
będą mogli swobodnie 
korzystać z telefonii ko-
mórkowej – informuje 
Witold Kocaj, burmistrz 
Iwonicza-Zdroju. Prob-
lem z zasięgiem w Lubatówce znany jest od dawna. 
Najbliższe nadajniki zlokalizowane w Iwoniczu-Zdro-
ju, Iwoniczu czy Zboiskach nie pozwalają na dotarcie 
ze stabilnym i mocnym sygnałem do tej miejscowości. 
Gmina zwróciła się do operatorów działających w Pol-
sce o poprawę sytuacji. – Dołożymy wszelkich starań, 
aby w jak najkrótszym czasie mieszkańcy Lubatówki 
mogli cieszyć się dobrym zasięgiem – mówił w sierpniu 
ubiegłego roku burmistrz Witold Kocaj.

Tomasz Czech

Problem z zasięgiem sieci komórkowych w miej-
scowości Lubatówka wynika z jej położenia i jest 
znany od dawna. Wkrótce może być jednak lepiej.

Prokuratura Rejo-
nowa w Krośnie 
skierowała do 

sądu akt oskarżenia 
przeciwko 45-letniemu 
Piotrowi M. Sprawa 
dotyczy tragicznego 
wypadku, do którego 
doszło 17 września 
2020 r. przed godz. 17 
na DK19.

Śmierć pasażerki
Piotr M. jechał cię-
żarowym dafem z 
przyczepą od strony 
Barwinka w kierunku 

NOWA WIEŚ

AKT OSKARŻENIA 
PO TRAGICZNYM WYPADKU
W wypadku drogowym zginęła 17-letnia dziewczyna. 
O jego spowodowanie i ucieczkę z miejsca zdarzenia oskar-
żony został 45-letni Piotr M. z powiatu piaseczyńskiego.

Miejsca Piastowego. 
W Nowej Wsi, gm. Du-
kla, na łuku drogi stracił 
panowanie nad pojaz-
dem, przekroczył przy-
czepą oś jezdni i uderzył 
w jadący w przeciwnym 
kierunku volkswagen 
polo. W wyniku uderze-
nia, na miejscu zginęła 
17-letnia pasażerka 
samochodu osobowe-
go, mieszkanka gminy 
Dukla, a kierowca z po-
ważnymi obrażeniami 
ciała został przetrans-
portowany do szpitala.

Zatrzymany przez 
straż graniczną
Kierujący ciężarówką 

Piotr M., nie zatrzymał 
się, nie udzielił poszko-
dowanym pomocy i od-
jechał z miejsca zdarze-
nia. Został zatrzymany 
przez patrol straży gra-
nicznej kilka kilome-
trów dalej na stacji pa-
liw. Obydwaj kierowcy 
byli trzeźwi.

Niesprawny pojazd
Śledztwo w sprawie 

tragicznego wypadku w 

Nowej Wsi prowadziła 
Prokuratura Rejonowa w 
Krośnie. Biegły z zakresu 
ruchu drogowego uznał, 
że pojazd, którym poru-
szał się 45-letni mieszka-
niec powiatu piaseczyń-
skiego był nieprawny 
technicznie – posiadał 
niesprawny układ ha-
mulcowy i nadmiernie 
zużyte ogumienie.

Naruszył zasady 
bezpieczeństwa
Prokuratura postawi-
ła Piotrowi M. zarzut 
umyślnego naruszenia 
zasad bezpieczeństwa 
w ruchu lądowym i nie-
umyślne spowodowanie 
wypadku. – Oskarżo-
ny poruszając się nie-
sprawnym technicznie 
pojazdem, nie zachował 
bezpiecznej prędkości 
jazdy dostosowanej do 
panujących warunków 
na drodze, przez co do-
prowadził do poślizgu 
przyczepy i spowodowa-
nia wypadku, w którym 
zginęła pasażerka, a kie-
rowca odniósł obrażenia. 
Kierowca nie zatrzymał 
się i zbiegł z miejsca zda-
rzenia – poinformowała 
Iwona Czerwonka-Ro-
goś, prokurator rejono-
wy w Krośnie.

W trakcie śledztwa 45-
letni mężczyzna przy-
znał się do spowodo-
wania wypadku, ale nie 
przyznał się do ucieczki 
z miejsca zdarzenia.

Do 12 lat więzienia
Oskarżony jest tymcza-

sowo aresztowany. Grozi 
mu kara pozbawienia 
wolności od lat 2 do 12.

Andrzej Józefczyk
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W wypadku w Nowej Wsi zginęła młoda pasażerka samochodu osobowego
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W Lubatówce wkrótce po-
lepszy się zasięg sieci GSM
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OGŁOSZENIA DROBNE

KROSNO/POWIAT KROŚNIEŃSKI

Rok 2020 był najbar-
dziej bezpiecznym 
od sześciu lat na 

drogach Krosna i powiatu 
krośnieńskiego.

Mniej wypadków 
i ofi ar
W ubiegłym roku doszło 

do 43 wypadków drogo-
wych. Dla porównania 
w roku 2019 było ich aż 
85. Mniej było też kolizji: 
1342 w roku 2020 i 1637 
w 2019 r. – Zmniejszyła się 
również liczba ofi ar śmier-
telnych. W 2020 r. było 
ich 8, a rok wcześniej 11. 
Znacznie zmniejszyła się 
również liczba osób ran-
nych. W minionym roku 
było ich 45, a rok wcześniej 
88 – informuje komisarz 
Krzysztof Belczyk, naczel-
nik Wydziału Ruchu Dro-
gowego KMP w Krośnie.

Niebezpiecznie 
we wrześniu
Z danych Wydziału Ru-

chu Drogowego KMP w 

MNIEJ WYPADKÓW I OFIAR
Ile było wypadków i ofiar śmiertelnych, jakie odcinki dróg, miesiące, dni i godziny były najbardziej 
niebezpieczne? Krośnieńska drogówka podsumowała 2020 rok.

Krośnie wynika, że najbar-
dziej niebezpiecznym mie-
siącem na drogach Krosna 
i powiatu krośnieńskiego 
był w ubiegłym roku wrze-
sień. I tak jest praktycznie 
rokrocznie. We wrześniu 
pogoda jest jeszcze w mia-
rę dobra, ale zaczyna robić 
się szybciej ciemniej. Do-
chodzi wówczas częściej 
do zdarzeń drogowych z 
udziałem pieszych czy ro-
werzystów. – Choć mogłoby 
się wydawać, że najbardziej 
niebezpiecznie na drogach 
będzie w miesiącach wa-
kacyjnych, czy w zimie, nie 
jest tak jednak do końca. 
Niebezpiecznie jest podczas 
ładnej, słonecznej pogody 
i to nie na krętych drogach 
czy łukach, ale na prostych 
odcinkach, gdzie można 
mocniej nacisnąć na pe-
dał gazu. Z doświadczenia 
wiemy też, że kierowcy po-
zwalają sobie na więcej niż 
powinni na świeżo remon-
towanych odcinkach dróg, 
gdy położona jest nowa 

nawierzchnia – tłumaczy 
kom. Krzysztof Belczyk.

Jakie dni i przyczyny?
W przypadku dni tygo-

dnia, to w roku 2020 naj-
więcej wypadków wyda-
rzyło się w poniedziałek i 
we wtorek. W przypadku 
godzin, jest to pomiędzy 
13 a 16 czyli w czasie du-
żego natężenia ruchu i 
kumulacji ruchu na dro-
gach, kiedy jedni wracają 
z pracy, a drudzy jadą do 
pracy. Najczęstszą przyczy-
ną wypadków na drogach 

Krosna i powiatu było nie-
udzielenie pierwszeństwa 
przejazdu, a zaraz potem 
niedostosowanie prędkości 
do panujących warunków.

Niebezpieczne miejsca
Policjanci krośnieńskiej 

drogówki przeanalizo-
wali też najbardziej nie-
bezpieczne miejsca. – Na 
pewno należy tutaj wy-
mienić kilka krośnieńskich 
ulic i są to przede wszyst-
kich przejścia dla pieszych 
zlokalizowane na ulicach: 
Krakowska, Niepodległości, 

Legionów i Podkarpacka. 
Z naszych statystyk wynika, 
że to właśnie na przejściach 
zlokalizowanych w ciągu 
tych ulic jest najwięcej po-
trąceń pieszych – informuje 
kom. Krzysztof Belczyk.

Piesi, rowerzyści…
W tym roku policja zapo-

wiada prowadzenie dzia-
łań prewencyjnych, które 
mają jeszcze bardziej po-
prawić bezpieczeństwo na 
drogach Krosna i powiatu. 
Są to akcje ogólnopolskie, 
które będzie realizował 
także Wydział Ruchu Dro-
gowego KMP w Krośnie. 
Wśród nich „Powiatowy 
program działań policji 
na rzecz bezpieczeństwa 
pieszych, rowerzystów i 
motocyklistów”. – Będzie-
my zwracali uwagę między 
innymi na wykroczenia po-
pełniane przez pieszych, ro-
werzystów i motocyklistów 
oraz przeciwko nim – mówi 
kom. Krzysztof Belczyk.

Najcięższe „grzechy”
Naczelnik krośnieńskiej 

drogówki przypomina, 
że do najcięższych „grze-
chów” należy nieustąpie-
nie pierwszeństwa piesze-
mu znajdującemu się na 
oznakowanym przejściu 
dla pieszych, wyprzedza-
nie pojazdów na nim i 

bezpośrednio przed przej-
ściem, omijanie pojazdu, 
który jechał w tym samym 
kierunku i zatrzymał się, 
by ustąpić pierwszeństwa 
pieszemu, przekraczanie 
prędkości w rejonie przejść 
dla pieszych, nieustąpie-
nie pierwszeństwa piesze-
mu przez samochód, który 
skręcił w drogę poprzecz-
ną, a także niezatrzymanie 
przed sygnalizatorem, gdy 
mamy czerwone światło 
wraz z zieloną strzałką do 
jazdy warunkowej.

Kontrole prędkości
– Będziemy zwracać w 

tym roku szczególną uwa-
gę na kontrole prędkości. 
W Polsce istnieje społeczne 
przyzwolenie na przekra-
czanie prędkości, czego nie 
ma choćby u naszego połu-
dniowego sąsiada na Sło-
wacji, gdzie przepisy w tym 
zakresie są rygorystycznie 
egzekwowane – przypomi-
na kom. Krzysztof Belczyk. 
Jak dodaje, w ubiegłym 
roku policjanci odnoto-
wali 9 147 przypadków 
przekroczenia prędkości, 
z tego 493 kierujących 
musiało się pożegnać z 
prawem jazdy za przekro-
czenie o 50 km/h na go-
dzinę i więcej dopuszczal-
nej prędkości.

Andrzej Józefczyk

Zakład Unieszkod-
liwiania Odpadów 
został doposażony 

m.in. w rozdrabniacz odpa-
dów wielkogabarytowych, 
rozdrabniacz odpadów 
zielonych, przerzucarkę 
bramową do kompostu, 
ładowarkę kołowo-telesko-
pową, ładowarkę kołowo-
czołową, dwa samochody 
ciężarowe typu hakowiec, 
a także wózek widłowy, 
cztery ładowarki kołowe, 
rozrywarkę worków do bio-
odpadów oraz przesiewacz 
do kompostu i stabilizatu, 
czyli tzw. sito gwiaździste. 
Na potrzeby ZUO kupio-
ny został również pojazd 
do zamiatania oraz mycia 
dróg i placów.

– Nowy sprzęt jest dosto-
sowany do potrzeb zmoder-
nizowanego zakładu i jest 
wykorzystywany zarówno 
do pracy w części biologicz-
nej, jak i w części mecha-
nicznej naszej instalacji. 

KROSNO

ZUO ma nowy sprzęt
Zmodernizowany i rozbudowany Zakład Unie-
szkodliwiania Odpadów został wyposażony w 
nowoczesny sprzęt specjalistyczny.

Urządzeniem, które pozwoli 
na uzyskiwanie lepszych 
efektów, jest na przykład 
sito gwiaździste, które służy 
do przesiewania materiału 
wytworzonego w procesach 
kompostowania i stabiliza-
cji bioodpadów. Jest to urzą-
dzenie niezbędne dla naszej 
unowocześnionej i rozbu-
dowanej biologicznej części 
zakładu – mówi Dorota 
Kornasiewicz, kierownik 
Zakładu Unieszkodliwia-
nia Odpadów.

Nowy sprzęt dla ZUO zo-
stał zakupiony w ramach 
projektu „Zintegrowany 
system gospodarki odpa-
dowo-energetycznej w re-
gionie południowym woje-
wództwa podkarpackiego 
– I etap”, na realizację któ-
rego Krośnieński Holding 
Komunalny otrzymał do-
fi nansowanie z Unii Euro-
pejskiej. Wartość nowego 
taboru to ponad 11,5 mln 
zł (netto).                         /AJ/
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Komisarz Krzysztof Belczyk

Nowy sprzęt zakupiony do krośnieńskiego ZUO

KROSGLASS S.A. jest jedynym producentem włókna szklanego w Pol-
sce oraz wiodącym producentem mat szklanych, rowingów oraz tkanin 
rowingowych. 

W związku z rozwojem Naszej fi rmy poszukujemy osoby na stanowisko: 
OPERATOR URZĄDZEŃ DO FORMOWANIA I PRZETWÓRSTWA WŁÓKNA 
SZKLANEGO - miejsce pracy: Krosno 

GŁÓWNE ZADANIA: 
– Obsługiwanie urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna szklane-

go oraz wszelkich urządzeń używanych w procesie produkcji i przetwórstwa 
produktów opartych o włókno szklane.

– Obsługiwanie aparatury kontrolno-pomiarowej. 
– Czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych urządzeń, usuwanie drob-

nych usterek. 
– Kontrola jakości wyrobów na zasadzie autokontroli wykonywanej pracy. 
– Raportowanie wykonywanych zadań do przełożonych. 
WYMAGANIA:  
– Wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
OFERUJEMY: 
– Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w jedynej fi rmie w 

Polsce zajmującą się produkcją włókna szklanego 
– Pierwszą umowę o pracę na czas określony 
– Wynagrodzenie zasadnicze podczas pierwszej umowy: od 2.800 brutto 

+ dodatki regulaminowe do wynagrodzenia 
– Szkolenie dla pracowników bez doświadczenia 
– Pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dofi nansowanie kolonii/obozów dla 

dzieci, zapomogi  świąteczne, paczki świąteczne dla pracowników i ich 
dzieci). 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: kadry@
krosglass.com.pl lub dostarczenie bezpośrednio do Siedziby Spółki Krosglass 
S.A. ul. Tysiąclecia 17, 38-400 Krosno Prosimy o dopisanie następującej klau-
zuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ni-
niejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego przez 
KROSGLASS S.A. z siedzibą w Krośnie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 
roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r, poz. 1000) oraz zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fi zycznych w związku z przetwarza-
niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

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

Zatrudnię kontrolera 
lub kontrolerkę 
parkingu w Krośnie. 
Numer kontaktowy: 
33 400 00 14. 
Adres e-mail: 
rekrutacje@tdsystem.
com.pl

BIZNES

PRACA
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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 43 869 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 44 847 10

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 43 151 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

REKLAMA

Zespół Szkól Archi-
te k to n i c z n o - B u -
dowlanych, czyli 

popularna krośnieńska 
budowlanka od lat zaj-
muje się kształtowaniem 
postaw patriotycznych, 
społecznych i obywatel-
skich poprzez propago-
wanie historii i tradycji 
narodowej. Uczniowie 
tej szkoły pod bacznym 
okiem nauczycieli co roku 
przygotowują spektakle z 
okazji Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych, inscenizacje doty-
czące ważnych wydarzeń 
historycznych, biorą rów-
nież udział w konkursach 
historycznych organizo-
wanych przez Instytut Pa-
mięci Narodowej.

W tym roku szkolnym 
uczniowie krośnieńskiej 
budowlanki zajęli pierw-
sze miejsce w ogólno-
polskim konkursie histo-
rycznym: „Historia, którą 
chciałbym wam opowie-
dzieć. Pokolenie Kolum-
bów w setną rocznicę uro-
dzin Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego”. Konkurs 

Robert Biedroń i Łukasz Rydzik w piśmie do bur-
mistrza Andrzeja Bytnara sprzeciwiają się pla-
nowanej budowie kamieniołomu piaskowca 
cergowskiego w Iwli.

Blisko terenów chronionych
Zaznaczają, że teren inwestycji zlokalizowany jest w 

bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 oraz 
strefy ochrony krajobrazu Beskidu Niskiego. – Jego 
uruchomienie na długie lata obniży walory przyrodnicze 
okolic Iwli oraz znacząco wpłynie na komfort życia oko-
licznych mieszkańców. Wysoki poziom hałasu związanego 
z wydobyciem, wzmożony ruch samochodów ciężarowych, 
drgania czy kurz, który każdego dnia będzie emitowany z 
kamieniołomu to tylko niektóre niedogodności dla miesz-
kańców. Eksploatacja kamieniołomu wpłynie negatywnie 
na zdrowie mieszkańców, zatrzyma możliwość rozwoju 
turystycznego gminy, obniży jakość powietrza oraz znisz-
czy lokalne ujęcia wody – piszą między innymi w piśmie 
do burmistrza Dukli.

Brak konsultacji
Zdaniem Roberta Biedronia i Łukasza Rydzika, przez 

lata mieszkańcy Iwli otrzymywali tylko szczątkowe in-
formacje na temat przedsięwzięcia, a takie decyzje po-
winny być poprzedzone szeroką dyskusją oraz informa-
cją na temat zagrożeń, jakie niesie tego typu inwestycja, 
a decyzja o zmianie zagospodarowania przestrzennego 
powinna być przedmiotem lokalnych konsultacji.

Konsekwencje zdrowotne
Z kolei w piśmie do Wojciecha Wdowika, Regionalne-

go Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie zwra-
cają uwagę, że w decyzji RDOŚ nie opisano działań 
kompensacyjnych dla negatywnych skutków inwestycji 
dla obszaru Natura 2000, którego najbliższa granica 
przebiega zaledwie 200 m od planowanego przedsię-
wzięcia. Dodatkowo lokalizacja wyrobiska, niekorzyst-
ne nachylenie w kierunku zabudowań oraz brak natu-
ralnych zasłon pozwalających zatrzymać pyły powstałe 
w wyniku eksplozji oraz załadunku kruszywa przyniosą 
niekorzystne konsekwencje na zdrowie mieszkańców. 
– Równie dużym zagrożeniem jest brak odpowiednich za-
bezpieczeń na wypadek zanieczyszczenia podziemnych cie-
ków wodnych, z których korzystają mieszkańcy – podkre-
ślają w piśmie do dyrektora Wojciecha Wdowika.

Od 12 do 25 lat
Zgodnie z informacjami przedłożonymi przez inwe-

stora do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 
Rzeszowie, wielkość maksymalnego rocznego wydoby-
cia i przerobu piaskowców wynosić będzie ok. 200 tys. 
metrów sześciennych na rok. Uwzględniając zakładane 
maksymalne roczne wydobycie, czas eksploatacji przed-
sięwzięcia wynosił będzie ok. 12-13 lat. Natomiast przy 
średnim rocznym wydobyciu i przerobie piaskowca na 
poziomie ok. 100 tys. metrów sześciennych na rok, okres 
eksploatacji przedsięwzięcia wynosił będzie do 25 lat.

Andrzej Józefczyk

IWLA

Robert Biedroń 
interweniuje
Na liczne prośby mieszkańców Iwli europo-
seł Robert Biedroń oraz koordynator Wiosny 
Łukasz Rydzik wysłali interwencję poselską 
w sprawie kamieniołomu w Iwli do burmi-
strza Dukli Andrzeja Bytnara oraz do RDOŚ w 
Rzeszowie.

KROSNO

Sukces uczniów
Uczniowie Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych przygoto-
wali film „Krośnieńscy Kolumbowie” o braciach Janie i Stanisławie 
Magurach. Zwyciężyli w ogólnopolskim konkursie historycznym.

poświęcony był pokole-
niu tzw. Kolumbów – Po-
laków urodzonych około 
1920 roku, których mło-
dość przypadła na lata II 
wojny światowej.

Kacper Dziadosz i Ema-
nuel Kowalski, pod opieką 
nauczycielki Barbary Za-
gdańskiej-Kłym, przygo-
towali fi lm „Krośnieńscy 
Kolumbowie”, w którym 
zaprezentowane zosta-
ły sylwetki bohaterskich 
braci Jana i Stanisława 
Magurów związanych z 
Krosnem. Jest to opowieść 
o ich życiu, działalności w 
harcerstwie, w Szarych 
Szeregach, Tajnej Orga-
nizacji Wojskowej, Armii 

Krajowej, o działalności w 
konspiracji. Bracia Magu-
rowie zostali aresztowa-
ni i poddani brutalnemu 
śledztwu, podczas które-
go pozostali niezłomni, 
nikogo nie wydali. Zostali 
zamordowani i do dzisiaj 
nie znamy miejsca ich 
pochówku. To postacie 
wyjątkowe, które są przy-
kładem odwagi, siły cha-
rakteru, wiary, honoru, 
poświecenia i patrioty-
zmu. Jak powiedział Sta-
nisław Magura: „Harce-
rzami jesteśmy, musimy 
się organizować, bronić 
wolności, walczyć, a na-
wet zginąć”.

/TC/

Protest przeciwko powstaniu kamieniołomu w Dukli
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FALISZÓWKA

Gmina Chorkówka
Chorkówka 130: 
NZOZ „Zdrowie-Chorkówka”, 
tel. 134313023
Zręcin, Łukasiewicza 18: 
Przychodnia Bożena Krochmal, 
tel. 512039961
Gmina Dukla
Głojsce, ul. Szkolna 25 
Poradnia Lekarska POZ 
tel. 134330328
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. 134350411
Iwonicz, Zagrodniki 20 a: 
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
Korczyna, ul. Parkowa 8 
NZOZ „Amicus” tel. 134354518

Lista punktów szczepień 
przeciw koronawirusowi w Krośnie 

i powiecie krośnieńskim
Krosno
ul. Decowskiego 48: Specmed, 
tel. 134323892
ul. Hutnicza 20: NZOZ S.A.-MED., 
tel. 134202830
ul. Kisielewskiego 1: Specmed, 
tel. 134324479
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. Korczyńska 57 Poradnia 
Chorób Zakaźnych tel. 134378661
ul. Korczyńska 57 Poradnia 
Gruźlicy i Chorób Płuc tel. 134378535
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. 609091049
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

Ponad 9 metrów wysokości 
mierzył bałwan, który po-
wstał na przełomie stycznia 
i lutego w Faliszówce.

Śledztwo w sprawie tra-
gicznego wydarzenia, do 
którego doszło w niedziel-

ne popołudnie, 4 października 
2020 r. nadzorowała Prokuratu-
ra Rejonowa w Krośnie.

Uderzył quadem w 18-latka
Tego dnia 18-letni Mateusz 

K. wraz z trzema kolegami 
przebywali na zatocze będą-
cej poszerzeniem ul. Świętego 
Krzyża w Klimkówce. Było to 
miejsce ich częstych spotkań. 
Około godz. 16.30 od strony 
kościoła nadjechał quadem 
36-letni Krzysztof L. Z ustaleń 
śledztwa wynika, że trójka ko-
legów odskoczyła w kierunku 
pobocza, natomiast Mateusz 
K., który był najbliżej jezdni, 
nie miał możliwości odsko-
czenia w kierunku pobocza, 
dlatego odskoczył w kierunku 
jezdni. – W tym samym czasie 
kierujący quadem odbił kie-
rownicą w kierunku osi jezdni i 
doprowadził do zderzenia z 18-
latkiem. Siła uderzenia odrzu-
ciła Mateusza K. kilka metrów 
w przód. Upadając na asfalt 
uderzył głową o drogę i stracił 
przytomność – poinformowała 
Iwona Czerwonka-Rogoś, Pro-
kurator Rejonowy w Krośnie.

Ogień w budynku Suli-
mirskich w Kobylanach 
zauważył przejeżdżający 

pobliską drogą mężczyzna, który 
zadzwonił na numer alarmowy 
112.

Dwór w ogniu
W chwili przyjazdu straży po-

żarnej na miejsce palił się dach 
i wnętrze niemal połowy mu-
rowano-drewnianego budyn-
ku pochodzącego z XIX wieku. 
W ponad pięciogodzinnej akcji 
gaśniczej uczestniczyło kilkudzie-
sięciu strażaków z jednostek OSP 
z Kobylan, Leśniówki i Szczepań-
cowej oraz z JRG PSP z Krosna. 
W wyniku pożaru spaleniu i za-
waleniu do wnętrza uległa więź-
ba dachowa wraz z poszyciem, a 
także drewniane stropy. Stolarka 
wewnętrzna została spalona cał-
kowicie, a zewnętrzna pozba-

KLIMKÓWKA

Bałwan 
rekordzista

Pijany kierowca quada
Młody mieszkaniec gminy Rymanów doznał bar-
dzo ciężkich obrażeń, po tym jak uderzył w niego 
quad kierowany przez nietrzeźwego 36-letniego 
Krzysztofa L. z powiatu krośnieńskiego. 

Pijany kierowca
Krzysztof L. zatrzymał się na 

poboczu i podbiegł do 18-latka, 
przepraszając go za to, co się 
stało. Dwóch kolegów zaczęło 
udzielać pomocy Mateuszowi 
K., a trzeci zadzwonił na numer 
alarmowy, by wezwać pomoc. 
Potrącony przez quada chłopak 
w bardzo ciężkim stanie trafi ł 
do szpitala, głównie z urazami 
głowy. Okazało się, że kierujący 
quadem był pijany. Miał około 
1,7 promila alkoholu.

Ciężki uszczerbek
W trakcie śledztwa Krzyszto-

fowi L. postawiony został zarzut 
umyślnego naruszenia zasad 

bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym i spowodowania u Mateu-
sza K. ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu w stanie nietrzeźwości. 
Drugi zarzut to kierowanie qua-
dem w stanie nietrzeźwości. 36-
letni mężczyzna przyznał się do 
kierowania pojazdem w stanie 
nietrzeźwości, natomiast w przy-
padku spowodowania wypad-
ku wyjaśnił, że to Mateusz K. w 
ramach „wygłupów” wyskoczył 
mu na drogę. Inaczej to wiedzie-
li świadkowie zdarzenia, którzy 
stwierdzili, że to Krzysztof L. 
jadąc prosto na nich, chciał ich 
nastraszyć. 36-latek jednocześ-
nie oświadczył, że bardzo żałuje 
tego, co się stało i nie chciał ni-
komu wyrządzić krzywdy.

Opinia biegłego
– Biegły z zakresu ruchu drogo-

wego wskazał, że kierowca quada 
nie zachował odpowiedniej do wa-
runków ostrożności oraz naruszył 
zasady bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, czym doprowadził do 
wypadku. Zdaniem biegłego, Ma-
teusz K. nie przyczynił się do zaist-
nienia wypadku. To zachowanie 
Krzysztofa L. było jednoznacznie 
niewłaściwe i niezapewniające 
bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym – powiedziała prokurator 
Iwona Czerwonka-Rogoś.

Do 12 lat więzienia
Prokuratura Rejonowa w 

Krośnie skierowała akt oskarże-
nia przeciwko Krzysztofowi L. 
do Sądu Rejonowego w Krośnie. 
Mężczyźnie grozi kara pozba-
wienia wolności od lat 2 do 12 
oraz dożywotnia utrata prawa 
jazdy.

Andrzej Józefczyk

KOBYLANY

Kto podpalił dwór?
Biegły z zakresu pożarnictwa wydał opinię w sprawie 
pożaru zabytkowego Dworu Sulimirskich w Kobylanach.

wiona szyb i mocno nadpalona. 
Dwór Sulimirskich w 2000 roku 
został wpisany do rejestru zabyt-
ków. Obecnie jest w prywatnych 
rękach, ale nie jest użytkowany. 
Wcześniej mieściła się w nim 
biblioteka i sklep, który został 
zamknięty około rok temu.

Nikt nic nie widział
Śledztwo w sprawie pożaru 

w Kobylanach prowadził Komi-
sariat Policji w Dukli pod nad-
zorem Prokuratury Rejonowej 
w Krośnie. Właściciel wstępnie 
oszacował straty na około 250 
tys. zł. Spaliły się między in-
nymi stare meble oraz książki. 
W trakcie śledztwa ustalono, że 
instalacja energetyczna i gazowa 
w budynku były odłączone. Nikt 
natomiast nie widział wcześniej 
nic niepokojącego w pobliżu 
dworu, w tym strażacy z OSP 

w Kobylanach, którzy do około 
godz. 22 wykonywali w remizie 
prace remontowe.

Pożar wielkich rozmiarów
Dzień po pożarze na miejscu był 

biegły sądowy do spraw pożarni-
ctwa, który wraz z policyjnym 
technikiem dokonał oględzin. 
Do krośnieńskiej prokuratury 
niedawno trafi ła opinia biegłego. 
– Uznał, że według obowiązujących 
przepisów pożar był zagrożeniem 
dla mienia w wielkich rozmiarach 
poprzez nieodwracalne zniszczenie 
mienia o charakterze historycznym 
i zabytkowym. Wystąpiło też realne 
ryzyko dalszego niekontrolowane-
go rozprzestrzenia się ognia na po-
zostałe części konstrukcji obiektu. 
Nie było natomiast zagrożenia dla 
życia i zdrowia wielu osób – poin-
formowała Iwona Czerwonka-
Rogoś, Prokurator Rejonowy w 
Krośnie.

Podpalenie
Zdaniem biegłego pożar po-

wstał wewnątrz budynku, mię-
dzy ścianą zachodnią a środkiem 
pomieszczenia. – Najprawdopo-
dobniej doszło w tym przypadku 
do celowego podpalenia z użyciem 
cieczy palnej – dodała prokurator 
Iwona Czerwonka-Rogoś.

Śledztwo umorzone
Czynności prowadzone przez 

policję, na chwilę obecną, nie do-
prowadziły do ustalenia sprawcy 
podpalenia dworu w Kobyla-
nach. Prokuratura zdecydowała 
o umorzeniu śledztwa.

Andrzej Józefczyk
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Kierowca quada miał około 1,7 pro-
mila alkoholu w organizmie

Podpalenie było przyczyną pożaru Dworu Sulimirskich w Kobylanach

Mieszkańcy Faliszówki w 
gminie Chorkówka po-
stanowili wykorzystać 

okazję, że tej zimy spadło dużo 
śniegu. Chcieli też przy okazji 
pobić rekord z 2013 roku. Zbudo-
wali wtedy gigantycznego bałwa-
na o wysokości ponad 8 metrów. 
Tegoroczny bałwan to dzieło kil-

kunastu mieszkańców Faliszów-
ki. Jego budowa trwała kilkana-
ście dni, głównie popołudniami. 
„Lepienie” zakończyło się w śro-
dę 3 lutego wielkim sukcesem, 
ponieważ bałwan liczył ponad 9 
metrów wysokości i był prawdo-
podobnie największą tego typu 
budowlą w Polsce tej zimy. Warto 
podkreślić, że został od początku 
do końca wykonany ręcznie. Przy 
budowie wykorzystano tylko bu-
dowlane rusztowanie i strażackie 
drabiny. 

Na pamiątkę budowy bałwana 
rekordzisty, wójt gminy Chor-
kówka Grzegorz Węgrzynowski 
wręczył pamiątkowy dyplom 
„kreatywnym mieszkańcom”.

Zdjęcia z budowy olbrzy-
ma można obejrzeć na portalu 
terazKrosno.pl.

Prawdopodobnie największy bałwan w Polsce stanął w Faliszówce
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– Ponad 2 lata temu roz-
począł Pan urzędowanie 
na stanowisku wójta. Czy 
tak wyobrażał Pan sobie tę 
pracę?

– Mogę szczerze powie-
dzieć, że zupełnie inaczej. 
Do tej pory, przez 18 lat, 
pracowałem jako nauczyciel 
i specyfi ka tego zawodu była 
zupełnie inna niż ta na stano-
wisku wójta. Podejmując de-
cyzję o starcie w wyborach, 
miałem świadomość, że jest 
to ogromne wyzwanie, jed-
nak nie wyobrażałem sobie, 
że praca będzie tak czaso-
chłonna i wielozadaniowa. 
Każdy dzień przynosi nowe 
sprawy i problemy społecz-
ności lokalnej. Staram się 
je w miarę możliwości roz-
wiązywać, choć nie jest ła-
two sprostać oczekiwaniom 
wszystkich mieszkańców. 

– Proszę krótko scharak-
teryzować minione dwa 
lata, czyli rok 2019 i 2020. 
Jakie one były dla gminy 
Chorkówka?

– Każdy rok zaczynamy z 
wieloma planami i pomysła-
mi. Staramy się je wdrażać 
w życie i działać tak, by lista 
potrzeb naszych mieszkań-
ców kurczyła się, bo to będzie 
oznaczać, że skutecznie roz-
wiązujemy problemy i jest ich 
coraz mniej. Minione dwa lata 
były bardzo intensywne. W 
pierwszym roku mojej dzia-
łalności na stanowisku wójta 
musiałem przyswoić sporo 
nowej wiedzy. Nie da się w 
kilku zdaniach podsumować 
wszystkich zrealizowanych 
lub rozpoczętych zadań. 
Działamy wieloaspektowo, 
by zrealizować ich jak najwię-
cej. Najważniejszy jest dobry, 
wieloletni plan, uwzględnia-
jący możliwości fi nansowe 
gminy i możliwości związane 
z pozyskiwaniem środków 
zewnętrznych. To wymaga 
skoordynowania działań na 
wielu płaszczyznach, aby w 
rezultacie zrealizować jak 
najwięcej inwestycji. 

– Sen z powiek spędzają 
samorządowcom sprawy 
oświatowe. Związane jest 
to z niewystarczającą sub-
wencją oświatową. Jak ta 
sytuacja wygląda w gminie 
Chorkówka?

– Na terenie naszej gminy 
funkcjonują: gminny żłobek, 
pięć przedszkoli, w tym tak-
że dwa przedszkola prywat-
ne, 12 szkół podstawowych, 
w tym jedna niepubliczna. 
W 2019 r. do działalności 
oświatowej gmina dopłaciła 
ponad 5,5 mln zł, zaś w 2020 
r. ponad 7 mln zł. Z roku na 
rok wydatki na oświatę są 
coraz większe w stosunku 
do subwencji, która wpływa 
do budżetu gminy. Zależy 
mi jednak na tym, aby ucz-
niowie zdobywali wiedzę w 
przyjaznych, komfortowych 
warunkach. Dlatego każdego 
roku w okresie wakacyjnym, 
a w roku minionym także w 
czasie roku szkolnego wy-
konaliśmy szereg remontów 
w przedszkolach i szkołach. 
W 2019 r. utworzyliśmy 
pierwszy Gminny Żłobek 

2 lata intensywnej pracy
Rozmowa z Grzegorzem Węgrzynowskim, wójtem gminy Chorkówka

„Akademia Malucha” w 
Świerzowej Polskiej. Na ten 
cel otrzymaliśmy 990 tys. zł 
z Ministerstwa Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej w ra-
mach Programu Maluch+, a 
środki własne zainwestowa-
ne w projekt to ponad 1 mln 
zł. W Szkole Podstawowej w 
Chorkówce, kosztem ponad 
200 tys. zł, dobudowaliśmy 
dwie sale lekcyjne. Było też 
sporo remontów od malowa-
nia ścian po nowe podłogi, 
wykładziny, kostka bruko-
wa. W 2020 r. wydaliśmy na 
remonty i inwestycje w szko-
łach i żłobku ponad 330 tys. 
zł. W roku ubiegłym zarówno 
nauczyciele, jak i uczniowie 
stanęli przed nowym wyzwa-
niem, jakim jest nauczanie 
zdane. Pojawiła się możli-
wość zakupienia komputerów 
w ramach programu „Zdalna 
Szkoła”. Gmina dwukrotnie 
aplikowała o te środki i w re-
zultacie pozyskaliśmy blisko 
164 tys. zł i zakupiliśmy 67 
komputerów dla uczniów. 

– Inną „studnią bez dna” 
są drogi. I na te zadania 
pieniędzy nie jest nigdy za 
wiele…

– Kiedy zapytamy miesz-
kańców o najbardziej pilne 
zadania to od razu pojawia 
się temat budowy i remon-
tu dróg, a także chodników. 
W 2019 r. na budowę, re-
monty oraz utrzymanie dróg 
gminnych wydatkowaliśmy 
ponad 750 tys. zł. Staramy się 
korzystać z możliwości fi nan-
sowania zadań ze środków 
zewnętrznych, tak by jak naj-
mniej obciążać budżet gmin-
ny. W 2019 r. pozyskaliśmy 
68 tys. zł z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych na remont 
dróg dojazdowych do grun-
tów rolnych w Poraju i Kopy-

towej. Dzięki współpracy ze 
Starostwem Powiatowym w 
Krośnie wybudowano odcin-
ki chodników w Świerzowej 
Polskiej, Zręcinie oraz przy-
gotowano podbudowę pod 
chodnik w Chorkówce. W 
2020 r. na zadania związane 
z budową i remontem dróg 
wydatkowaliśmy jeszcze wię-
cej środków niż rok wcześniej. 
Do najważniejszych zadań 
mogę zaliczyć remont drogi 
Kobylany Wygon, którego 
koszt wyniósł ponad 193 tys. 
zł. w tym ponad 118 tys. zło-
tych pochodziło z Funduszu 
Dróg Samorządowych; re-
kultywację dróg do użytków 
rolnych w Zręcinie i Świe-
rzowej Polskiej, której koszt 
wyniósł ponad 92 tys. zł, w 
tym ponad 72 tys. zł dotacji 
z Urzędu Marszałkowskie-
go. Kosztem 115 tys. zł, przy 
dofi nansowaniu do zadania 
w wysokości w 50 tysięcy z 
Nadleśnictwa Dukla, przebu-
dowano drogę wewnętrzną 
Kopytowa – Podlas. Kwotą 
280 tys. zł wsparliśmy powiat 
krośnieński przebudowę dro-
gi z budową chodnika między 
Chorkówką a Żeglcami. Koszt 
całej inwestycji to ponad 2,7 
mln zł. 

– Co z inwestycjami pro-
ekologicznymi w gminie?

– W roku 2019 zakończyli-
śmy realizację projektu rea-
lizowanego z gminą Miejsce 
Piastowe. Na terenie naszej 
gminy zainstalowano 56 
automatycznych kotłów CO 
opalanych biomasą, 107 ko-
lektorów słonecznych służą-
cych do podgrzewania wody 
użytkowej oraz 326 instalacji 
fotowoltaicznych. Całkowity 
koszt projektu dotyczący gmi-
ny Chorkówka wyniósł ponad 
8 mln zł, w tym ponad 5 mln 

zł dofi nansowania z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach 
RPO WP. Niemalże od razu 
przystąpiliśmy do kolejnego, 
w ramach Związku Gmin Do-
rzecza Wisłoki, który obejmu-
je wymianę kotłów na paliwa 
stałe, na kotły gazowe. Inne 
działania proekologiczne to 
budowa kanalizacji sanitar-
nej w 2019 r. w Kopytowej 
i Draganowej, natomiast w 
2020 r. w miejscowościach 
Faliszówka i Poraj. Ogólny 
koszt przedsięwzięć to około 
20 mln zł, w tym Kopytowa 
blisko 11 mln zł, Draganowa 
ponad 3 mln zł Faliszówka, 
Poraj ponad 5,5 mln zł.

– W ciągu ostatnich lat 
wiele zmienia się w zakre-
sie wyposażenia ochotni-
czych straży pożarnych, czy 
w wyglądzie remiz straża-
ckich…

– Dzięki dotychczasowym 
działaniom i pozyskanym 
środkom zewnętrznym 
znacznie doposażono jed-
nostki OSP gminy Chorków-
ka, a także wyremontowano 
ich siedziby. W roku 2019 
otrzymaliśmy 22 tys. zł z Mi-
nisterstwa Sprawiedliwości 
na zakup sprzętu dla wszyst-
kich jednostek OSP działają-
cych na terenie naszej gminy; 
460 tys. zł z NFOŚiGW, MS-
WiA i środków ubezpiecze-
niowych na zakup samocho-
du ratowniczo-gaśniczego 
dla OSP Kobylany. Gmina 
dołożyła z własnego budżetu 
300 tys. zł. Ponadto 33 tys. zł 
dostaliśmy z Funduszu Spra-
wiedliwości na zakup sprzętu 
dla jednostek OSP, 11 tys. zł 
na wymianę bram garażo-
wych w OSP Kobylany, 10 tys. 
zł na remont posadzki w OSP 
Bóbrka. W 2019 r. wszystkie 

jednostki skorzystały z Rzą-
dowego programu 5000+ 
otrzymując dofi nansowanie 
w kwocie 5 tys. zł, a OSP 
Kopytowa z racji jubileuszu 
10 tys. zł.

Miniony rok to również 
sporo inwestycji związanych 
z remontami i kolejnymi do-
fi nasowaniami. Termomo-
dernizacja Domu Strażaka w 
Poraju z dofi nansowaniem 
w ramach Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych 
kosztowała 230 tys. zł. Prace 
remontowe wykonano także 
w remizach w Bóbrce, Że-
glcach, Leśniówce. Jednost-
ki OSP z Kobylan, Zręcina, 
Szczepańcowej, Kopytowej 
i Leśniówki otrzymały po 
15 tys. zł na zakup sprzętu i 
odzieży ochronnej w ramach 
Ogólnopolskiego Programu 
Finansowania Służb Ratow-
niczych, realizowanego przez 
WFOŚiGW w Rzeszowie. Co 
roku przeznaczamy też około 
400 tys. zł na utrzymanie jed-
nostek w gotowości bojowej 
(w tym także utrzymanie bu-
dynków OSP). 

– Budżet i inwestycje 
to jednak nie tylko drogi, 
oświata, straże pożarne...

– Bardzo zależało nam na 
stworzeniu miejsca dla senio-
rów. Dlatego cieszę się bardzo, 
że w ubiegłym roku w Chor-
kówce powstał Klub Senior+, 
a w Kopytowej Dzienny Dom 
Senior+. Na przystosowanie 
budynków, gdzie mieszczą się 
Klub i Dzienny Dom, gmina 
Chorkówka w 2020 r. wydat-
kowała ponad 1,6 mln zł.

To, co leży mi na sercu to 
wygląd naszej gminy, bar-
dzo urokliwej i zróżnicowań 
pod względem przyrody. 
Mamy wiele pięknych miej-
sce, które należy pokazać, 

zadbać o nie, wypromować. 
Zaczęliśmy od otoczenia wo-
kół urzędu gminy, a także 
Gminnego Centrum Kultu-
ry, Czytelnictwa i Sportu. 
W 2019 r. przy kompleksie 
boisk sportowych powstała 
scena. Później zajęliśmy się 
zagospodarowaniem prze-
strzeni przy scenie. Na ten 
cel wydatkowaliśmy ponad 
197 tys. zł. Spora część tej 
kwoty została przeznaczo-
na na nasadzenia. Ponad 
194 tys. zł przeznaczyliśmy 
na zagospodarowanie prze-
strzeni przy pomniku I. Łuka-
siewicza w Chorkówce. Tam, 
poza zielenią zamontowano 
domki dla owadów, a także 
elementy małej architektury. 
Zależało nam także na odno-
wieniu pomnika I. Łukasiewi-
cza w Chorkówce. Na te prace 
konserwatorskie wydatkowa-
liśmy 25,5 tys. zł. Na to zada-
nie otrzymaliśmy dofi nan-
sowanie z fundacji PGNiG. 
W 2019 r. w Leśniówce i 
Faliszówce powstały kolejne 
siłownie pod chmurką. Cał-
kowity koszt zadania wyniósł 
ponad 90 tys. zł, a połowę 
tej kwoty udało się pozyskać 
z „Programu rozwoju małej 
infrastruktury sportowo-re-
kreacyjnej OSA 2019”.

– Wspomniał Pan o wielu 
zadaniach. Na pewno nie 
udałoby się ich wykonać, 
gdyby nie środki zewnętrz-
ne. Skąd udało się pozyskać 
najwięcej pieniędzy?

– Największe dofi nanso-
wania w 2019 r. i 2020 r. to 
wsparcie z Ministerstwa Ro-
dziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej na budowę Żłobka 
Akademia Malucha w Świe-
rzowej Polskiej w kwocie 
990 tys. zł, dofi nansowanie 
z NFOŚiGW i MSWiA na za-
kup samochodu strażackiego 
dla OSP Kobylany – 460 tys. 
zł oraz środki z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokal-
nych w kwocie ponad 2,2 mln 
zł. Korzystamy również z po-
życzki z WFOŚiGW w kwocie 
1,87 mln zł na budowę kana-
lizacji w Poraju i Faliszówce z 
możliwością 50-procentowe-
go umorzenia. 

– Z jakimi najważniejszy-
mi wyzwaniami chce się 
Pan zmierzyć w tym roku?

– Jak każdego roku mu-
simy działać w temacie 
remontu dróg i budowy 
chodników, a także oświet-
lenia ulicznego. Planów jest 
sporo, ale musimy zdawać 
sobie sprawę z tego, że bu-
dżet jest ograniczony i nasze 
plany muszą pokrywać się z 
możliwościami fi nansowymi 
gminy. Na pewno dla gminy 
ważne jest szukanie oszczęd-
ności, w tym poprzez ogra-
niczenie kosztów za ener-
gię, ponadto modernizacja 
oświetlenia ulicznego oraz 
dalsze maksymalne wyko-
rzystanie środków z Funduszu 
Dróg Samorządowych, Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych oraz z programu 
wsparcia dla gmin, w któ-
rych funkcjonowały PGR-y. 
Chciałbym również zdobyć 
dofi nansowanie na budowę 
sali gimnastycznej w Kobyla-
nach. Ważne dla gminy jest 
również przygotowanie się 
do roku Łukasiewiczowskie-
go, bo w 2022 r. obchodzić 
będziemy 200-lecie urodzin 
Ignacego Łukasiewicza. 
W związku z tym mamy kil-
ka planów, by uczcić pamięć 
o tym wielkim Polaku, spo-
łeczniku i patriocie.

Materiał przygotowany przy współpracy z Urzędem Gminy Chorkówka

Nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy w OSP Kobylany

Grzegorz Węgrzynowski, wójt gminy Chorkówka

Pomnik Ignacego Łukasiewicza w Chorkówce

Gminny Żłobek w Świerzowej Polskiej
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HUMOR

BARAN (21 III - 20 IV)
Nie bądź niewolnikiem własnego 

myślenia. Niepokoją cię wszelkie zmia-
ny, a te są nieodzowną częścią życia. 
Chciałbyś od tego uciec, to jednak jest 
niemożliwe. Spróbuj na chwilę wy-
cofać się ze skomplikowanych spraw.  
A może trzeba odwiedzić lekarza dusz? 
Lęk trzeba leczyć.

BYK (21 IV - 20 V)
Czekają cię miłe dni. Pozytywna at-

mosfera i towarzystwo bliskich osób 
pomoże ci naładować się dobrą ener-
gią. Nie będzie to jednak czas laby. 
Przed tobą wyzwania w postaci napra-
wienia relacji z kimś bardzo dla ciebie 
ważnym. Samotne byki mają szansę na 
znalezienie prawdziwej miłości.

BLIŹNIĘTA (21 V - 21 VI)
Przed tobą niewątpliwie aktywne 

dni. Wszystkie sprawy nabiorą nieby-
wałego tempa. Możesz znaleźć się w 
sytuacji, gdzie liczyć się będzie nie tyl-
ko wiedza i dostęp do informacji, ale 
zaufanie osobom trzecim. Pomocna 
dłoń bardzo się przyda.

RAK (22 VI - 22 VII)
Powodzenie w sprawach uczucio-

wych. Samotne raki czekają roman-
tyczne spotkania z możliwością do-
świadczenia czegoś poważnego. Osoby 
w związkach zauważą ożywienie i od-
nowienie. Powinny jednak pamiętać, 
że związek to ognisko, którego trzeba 
doglądać i pielęgnować.

LEW (23 VII - 22 VIII)
Niezręczna sytuacja sprawi, że bę-

dziesz chciał zapaść się pod ziemię. Nie 
jesteś jednak strusiem, głowy w piasek 
nie schowasz. Przeciwnie, podniesiesz 
ją dumnie, jak na lwa przystało, i na-
prawisz to, co zepsute. Tylko tak odzy-
skasz uznanie i zaufanie.

PANNA (23 VIII - 23 IX)
Zapragniesz zmian w swoim życiu, 

będziesz dążył do stabilizacji. Zapo-
wiadają się interesujące kontakty i 
znajomości. Wykaż się większym op-
tymizmem i cierpliwością. Zrób dobry 
plan działania, jeśli jest taka potrzeba, 
poradź się specjalisty. Nie nastawiaj się 
na szybki zysk.

WAGA (23 IX - 23 X)
Niechęć do jakiegokolwiek działa-

nia i poczucie niezadowolenia będzie 
ci towarzyszyć w najbliższych dniach. 
Zniechęca cię brak postępu w podej-
mowanych przedsięwzięciach oraz 
oczekiwanych rezultatów. Spokojnie, 
wszystko w swoim czasie. Będzie do-
brze. 

SKORPION (24 X - 22 XI)
Czeka cię czas pozytywnych i wznio-

słych uczuć. W polu widzenia może po-
jawić się nowa miłość, nowa praca lub 
nowy członek rodziny. Czas większą 
uwagę skupić na otoczeniu, a szczegól-
nie na osobach najbliższych. Pokaż im, 
jak bardzo ich cenisz.

STRZELEC (23 XI - 21 XII)
Korzystaj z życia na miarę swoich 

możliwości. Ni mniej, ni więcej. Uro-
dzeni w pierwszej dekadzie znaku będą 
mieć doskonałe warunki do podjęcia 
działań wymagających cierpliwości 
i precyzji. Tylko długotrwały wysiłek 
może przynieść zadowalające rezultaty.

KOZIOROŻEC (22 XII - 20 I)
Poczujesz się przytłoczony. Będzie 

ci się wydawać, że świat pędzi w za-
straszającym tempie, a na ciebie spad-
nie nadmiar obowiązków. Spokojnie, 
dasz radę. Wyjdź gdzieś na szeroką 
przestrzeń, zamknij oczy i weź głęboki 
oddech. A potem ustal kolejność dzia-
łania.

WODNIK (21 I - 19 II)
Dobry czas dla miłości. Jedni poznają 

nowe osoby, drudzy odnowią kontakty, 
które okażą się czymś więcej niż przelot-
ną znajomością. Tylko stałe związki mu-
szą na siebie uważać. Wiadomo, mówi 
się „stara miłość nie rdzewieje”. Lepiej 
dla nich nie wywoływać wilka z lasu.

RYBY (20 II - 20 III)
Zastanów się, co daje ci szczęście. Ile 

dokładasz, a ile dostajesz. Może trze-
ba bardziej zadbać o własne uczucia. 
Czasem trzeba krzyknąć, żeby obudzić 
drugą stronę z letargu. Nie bój się mó-
wić o swoich potrzebach i żądać tego, 
co ci się należy. 

HOROSKOP KROSNO

Stypendysta Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego
Przemysław Niepokój-Hepnar, artysta fotograf z Krosna, otrzymał stypendium 
ministerialne za projekt „Krośnieńscy mistrzowie rzemiosła – dziedzictwo, które 
przemija”.

W tegorocznym nabo-
rze na Konkurs o 
stypendia wpłynęło 

3779 wniosków, a otrzyma-
ło je 399 osób reprezentu-
jące różne dziedziny sztuki. 
Wśród nich jest Przemysław 
Niepokój-Hepnar – krośnia-
nin, artysta fotograf.

Przemysław Niepokój-Hep-
nar w ciągu 6 miesięcy będzie 
realizował projekt „Krośnień-
scy mistrzowie rzemiosła 
– dziedzictwo, które przemi-
ja”. Jak podkreśla, Krosno 
już w XVIII wieku słynęło z 
wysokiej klasy rzemieślników 
– osób, które własnoręcznie 
wykonują usługi czy produk-

ty dla lokalnych, jak również 
ogólnopolskich społeczności. 
W ostatnich latach następuje 
przyspieszona marginalizacja 
roli mistrzów w swoim zawo-
dzie na rzecz usług prowa-
dzonych w dużych sieciach 
handlowych czy też franczy-
zowych. – Proces związany z 
przekazywaniem wiedzy w re-
lacji „uczeń-mistrz”, niezwykle 
popularyzowany w dziejach 
naszego kraju został zahamo-
wany. Wielu mistrzów rzemio-
sła nie doczeka się następców, 
a ich działalność zostanie za-
kończona wraz z ich odejściem. 
Głównym celem projektu jest 
„ocalenie od zapomnienia” 

tych, którzy jeszcze pro-
wadzą swoją działalność 
w obrębie miasta Krosna 
między innymi: zakłady 
szewskie, jubilerskie, fo-
tograficzne, fryzjerskie, 
szklarsko-ramiarskie, 
grawerzy szkła, pieka-
rze, cukiernicy, hutnicy, 
wędliniarze czy krawcy 
tworzący ubrania z lnu – po-
wiedział Przemysław Niepo-
kój-Hepnar.

Ich historia zostanie opo-
wiedziana na przełomie 6 
miesięcy, za pomocą cyklu 
fotoreportaży połączonych z 
wywiadami dźwiękowymi. 
– Pozwoli to na powstanie in-

teraktywnych fotokast – form 
multimedialnych opowieści, 
których walory odbiorcze są w 
dzisiejszym świecie niezwykle 
atrakcyjne zwłaszcza dla mło-
dego odbiorcy – dodał Prze-
mysław Niepokój-Hepnar.

/TC/

Przemysław Niepokój-Hepnar

Lekcja religii. – Jasiu, ile jest 
przykazań bożych. – Dziesięć. – A 
kościelnych? – Dwóch. Pan Jarek 
i pan Tadek.

– – – – – 
– I jak Halinka, podoba ci się 

prezent? – Niespecjalnie. – No 
wiesz?! Wydałem na niego całe 
700 złotych! – I tak mi się nie 
podoba. – Ależ kochanie, to wy-
sokiej klasy sprzęt! – Do licha, 
Józek! To wędka! Przecież ja nie 

wędkuję! – No to może chociaż 
mi się przyda.

– – – – – 
– Panie doktorze, jest pan ge-

niuszem. Po zastosowaniu tego 
leku, który ostatnio mi pan za-
pisał, ustąpiły wszystkie dolegli-
wości – mówi z radością pacjent. 
– Właściwie, mój drogi panie, 
powinien pan pogratulować far-
maceucie. To on wykazał się wy-
jątkowym geniuszem – stwierdza 
lekarz. – Jak to? – pyta zdziwiony 
pacjent. – Ja tylko próbowałem 
rozpisać długopis.

– – – – – 

– Nigdy się nie zrozumiemy! 
Ja jestem zagorzałą katoliczką! 
– Woła teściowa. – Ja też jestem 
za gorzałą – odpowiada zięć.

– – – – – 
 Zwierzenia poborowego. 

„Tamtego dnia musiałem zanoco-
wać w motelu. Wszedłem do po-
koju i kiedy zamknąłem za sobą 
drzwi zobaczyłem na klamce 
przywieszkę „Nie przeszkadzać”. 
No dobra, nie wiem co się tam na 
korytarzu działo, ale przesiedzia-
łem w pokoju trzy dni...”.

Inspekcja generała w kosza-
rach. Przy wejściu stoi młody 

żołnierz, czapka przekrzywiona, 
zasalutował niedbale a generał: 
– Żołnierzu, zamieńmy się rola-
mi, pokażę Wam, jak powinno się 
witać generała w jednostce. No 
to młody się zamienił, wyszedł z 
pomieszczenia i wchodzi tak jak 
przed chwilą generał. Generał 
stanął jak struna na baczność, za-
salutował aż było świst powietrza 
słychać. – Panie generale, meldu-
ję posłusznie, że... A na to młody 
klepie go w ramię i mówi: – Daj-
cie spokój z tym generałem, ja też 
kiedyś byłem zwykłym, młodym 
szeregowcem...

DLA KOGO?
Celem Kuźni jest nauka fo-

tografi i, jest więc ona przezna-
czona dla amatorów w różnym 
wieku. W spotkaniach uczestni-
czą osoby z różnym doświadcze-
niem fotografi cznym, nie mogą 
natomiast uczestniczyć ci, którzy 
trudnią się fotografi ą zawodowo 
oraz ci, biorący regularny udział 
w spotkaniach innych grup zaj-
mujących się robieniem zdjęć. 
Przez kilkanaście lat działalno-
ści Kuźnia wypracowała swój 
własny program dydaktyczny, 
który w praktyce realizują jej 
podopieczni. Przez 14 lat dzia-
łalności Kuźni, przez jej szeregi 
przewinęło się ponad 150 osób, 
a dziś regularny udział w cotygo-
dniowych spotkaniach bierze kil-
kunastu miłośników fotografi i.

JAKA FOTOGRAFIA?
Istnieje wiele rodzajów fotogra-

fi i i sposobów jej wykonywania. 
Kuźnia uczy czarno-białej, ambit-
nej cyfrowej fotografi i. Dlaczego 
czerń i biel? Kiedy zaczynaliśmy 
swoją „działalność” fotografi a ko-
lorowa była w rozkwicie – mówi 
jeden z założycieli Kuźni. Mieli-
śmy czarno-białe, okazyjnie ku-
pione fi lmy, a poza tym chcieliśmy 
w inny sposób patrzeć na świat, 

choć byli tacy, którzy uważali, że 
czarno-biała fotografi a nie ma ra-
cji bytu. Dziś widać, że ci, którzy 
wieszczyli koniec tej fotografi i 
bardzo się mylili, bo czerń i biel 
znów wraca do łask, co więcej 
– jest coraz częściej stosowana 
jako sposób fotografi cznej wy-
powiedzi. – W Kuźni mówimy, 
powtarzając za starymi mistrza-
mi fotografi i, że zdjęcie może albo 
mówić, albo zdobić. My chcemy, by 
nasze zdjęcia miały głos! 

JAK DZIAŁA KÓŁKO?
Kuźnia jest inicjatywą społecz-

ną. Nie ma tutaj etatów, dotacji, 
„papierologii”... Cotygodniowe 
spotkania w grupach prowadzą 
ci, którzy ukończyli propono-
wany przez Kuźnię proces na-
uki fotografi i. Na chwilę obec-
ną działają w kółku trzy różne 
grupy. Najmłodsza – która kilka 
miesięcy temu rozpoczęła naukę 
fotografi i, grupa krajobrazowa 
i reportażowa. Oprócz cotygo-
dniowych zajęć Kuźnia orga-
nizuje wspólne plenery i wiele 
okolicznościowych spotkań. 
Pandemia pokrzyżowała wiele 
planów grupy. Jednak spotkania 

trwają nadal. Prowadzone są w 
małych grupach z przestrzega-
niem wszelkich obostrzeń epide-
miologicznych.

SUKCESY
Kuźnia Światła jest laureatem 

kilkunastu nagród głównych i 
wyróżnień przyznawanych przez 
Marszałka Województwa Pod-
karpackiego na Konfrontacjach 
Fotografi cznych w Rzeszowie. 
Swoje zdjęcia grupa wystawiała 
m.in. w Rzeszowie, Strzyżowie, 
Sanoku, Lesku, Jarosławiu. Kuź-
nia jest też organizatorem Kroś-
nieńskiego Święta Fotografi i 
(dotychczas odbyło się 14 jego 
edycji).

KIEDY I JAK MOŻNA 
DOŁĄCZYĆ DO KUŹNI?
W związku z tym, że kółko ma 

ułożony pewien plan spotkań 
możliwość dołączenia istnieje 
tylko raz w roku. O planowanym 
naborze do grupy można się do-
wiedzieć ze strony internetowej 
Kuźni (www.kuzniaswiatla.pl) 
oraz z Facebooka. Najbliższy na-
bór planowany jest późną wios-
ną 2021 roku, o ile sytuacja epi-
demiologiczna na to pozwoli.

Więcej informacji można zna-
leźć na stronie internetowej Kuź-
ni (www.kuzniaswiatla.pl)

/WT/

W KUŹNI UCZĄ FOTOGRAFII!
Wszystko zaczęło się jesienią 2006 roku. Kilku miłośników fotografii postanowiło założyć 
grupę, w której będzie się można uczyć fotografii. Z tej małej, pięcioosobowej „ekipy” powstała 
z czasem Kuźnia Światła – krośnieńskie kółko fotograficzne.

Konie i wiatraki. Fot. Waldemar Litarowicz (Kuźnia Światła)
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