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Konsekwentne zapytanie o pod-
stawę prawną dla „niezbędnego” 
korzystania z Karty Mieszkańca w 
Punkcie Selektywnej Zbiórki Od-
padów. Radni podjęli uchwałę w 
tej sprawie pod koniec ubiegłe-
go roku, chociaż głosy w dyskusji 
wskazywały, że to bez sensu. W 
styczniu Magistrat ogłosił, że kar-
ta będzie „niezbędna” od marca. Tydzień konsekwentnego dopyty-
wania o podstawę prawną tej regulacji doprowadził do edycji treści 
ogłoszenia. 

WOŚP, 
to już 30, 

Finał!
Także w Krośnie przygotowano liczne atrakcje. Finał Orkiestry to już 
tradycyjnie jedno z większych wydarzeń w roku. Będzie mnóstwo 
muzyki, fi lmy i sztuka, czyli coś do posłuchania, pooglądania i poodc-
zuwania. Będą gry planszowe, trochę rywalizacji a trochę współpracy. 
Będzie coś na ochłodę i coś rozgrzewającego (serca), coś do przytule-
nia i coś do zjedzenia.

Świetnym pomysłem na wyjątkowy prezent będzie 
VOUCHER, czyli „bilet” który pozwala na korzystanie 
z określonych usług i produktów. Dlaczego? Przeczy-
tajcie!

W Krośnie 
powstaje DOM

Co w tym nadzwyczajnego? Ten DOM to Dziecięcy 
Ośrodek Wsparcia wraz z ogólnodostępną świetlicą 
“Mozaika pokoleń” oraz Centrum wolontariatu 
z Wielkim Sercem! Placówka będzie otwarta na 
wszystkich. I wszyscy mogą pomóc w jej powstaniu!
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Duża ilość śmieci przywo-
żona na Punkt Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych sprawia, że rosną 
koszty odbioru odpadów, a za 
to płacą wszyscy mieszkańcy. 
Lekiem na ten problem ma być 
wprowadzenie obowiązku uży-
wania Karty Miejskiej na PSZO-
Ku. Nie wyjaśniono jednak, 
w jaki sposób ma to działać, a 
omawiana uchwała w swojej 
treści nie wprowadza takiego 
obowiązku. Tymczasem dys-
kusja toczyła się tak, jakby taki 
obowiązek miał obowiązywać 
od 1 marca. 

Przed głosowaniem radny 
Marcin Niepokój (Samorządne 
Krosno), a także pracownik kroś-
nieńskiego MPGK, zabrał głos, 
tak, jakby uchwała już była pod-
jęta, a obowiązek używania Karty 
Mieszkańca w Punkcie Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych było już przesądzone. 

- Mam prośbę, aby w związku z 
podjętą zmianą uchwały, w spra-
wie przyjęcia zmiany programu 
Krośnieńska Karta Mieszkańca, 
aby odpowiednie merytoryczne 
wydziały w urzędzie przygotowa-
ły informację dla mieszkańców 
odnośnie korzyści wynikających 
z karty mieszkańca, nie tylko w 
zakresie obowiązku przedstawie-
nia jej od 1 marca na PSZOK, ale 
też zniżek na lodowisku, czy tam 
na basenach czy innych instytu-
cjach miejskich. Aby ta informa-
cja była przedstawiona powiedz-
my w styczniu, czy w lutym, aby 
mieszkańcy, którzy korzystają z 
PSZOK, a nie posiadają jeszcze 
Krośnieńskiej Karty Mieszkańca, 
aby zdążyli ją sobie wyrobić, żeby 
nie było jakiś tam niespodzianek, 
że ktoś po 1 marca przyjedzie z 
kodem, a nie zostanie obsłużony 
– mówił radny Niepokój, wska-
zując jaki jest cel uchwały, który 
wyrażono także w uzasadnie-
niu dołączonym do uchwały: 
„(…)ma na celu wprowadzenie 
na PSZOKu w Krośnie obowiąz-
ku okazania przez zarówno 
mieszkańców zabudowy jedno-
rodzinnej oraz wielorodzinnej 
Krośnieńskiej Karty Mieszkańca 
celem ich identyfi kacji (…)”. 

Sama uchwała takiego obo-
wiązku nie wprowadza. Zmie-
niając uchwałę dodano listę 

projekt uchwały nie rozwiązy-
wał ani jednego z problemów, o 
których powiedział kierownik. 
Dodatkowo należy zaznaczyć, 
że mieszkaniec prowadzący 
działalność gospodarczą, także 
może dostarczać odpady komu-
nalne z nieruchomości miesz-
kalnej do PSZOK, a wypowiedzi 
kierownika, były sformułowana 
tak, że mogły sugerować coś 
przeciwnego. 

Radny Kazimierz Mazur 
zwrócił uwagę, że nadal nie 
wiadomo w jaki sposób podję-
cie uchwały ma przeciwdziałać 
dostarczaniu odpadów z dzia-
łalności gospodarczej. 

- Ograniczenie polega na tym, 
że jeżeli będą bazy zsynchronizo-
wane: baza „śmieciowa” z bazą 
posiadaczy karty, część odpadów, 
które najwięcej kosztują, będą 
ważone, jak choćby „wielkoga-
baryty”, które mogą pochodzić 
również z działalności gospodar-
czej, Będziemy mieli informację, 
że dany mieszkaniec dostarczył 
tego rodzaju odpady, ale możemy 
oczywiście sprawdzić, że również 
prowadzi działalność gospodar-
czą i po prostu zadać pytanie czy 
aby na pewno te odpady pocho-
dzą z gospodarstwa domowego, 
a nie działalności gospodarczej. 
Chcemy ten system uszczel-
niać – mówił kierownik. Takie 
„uszczelnianie” wymaga zatem 
przede wszystkim ważenia od-
padów. Do czego potrzebny 
jest wymóg „posiadania karty”, 
kierownik nie wyjaśnił, a radny 
Mazur zrezygnował z dalsze-
go dopytywania – Ja dziękuję, 
bo widzę, że z tego mało wynika 
– skomentował radny Mazur. 

Głos zabrał także przewodni-
czący Komisji Gospodarki Ko-
munalnej, Grzegorz Rachwał. 
- Jeżeli wprowadzamy obowiązek 

posiadania Karty Mieszkańca 
przy korzystaniu z PSZOK-u, na 
jej podstawie, regulujemy tylko 
i wyłącznie to, że przyjmowane 
będą odpady tylko od naszych 
mieszkańców. Nie unikniemy 
tylko przez wprowadzenie Kar-
ty Mieszkańca, przyjmowania 
odpadów od naszych przedsię-
biorców – podkreślał przewod-
niczący komisji. Tym samym 
wskazał, że uzasadnienie mó-
wiące o ograniczeniu dostar-
czania odpadów z działalności 
gospodarczej jest nieprawdą. 
Należy tu zaznaczyć, że obec-
nie w PSZOK sprawdza się, czy 
odpady pochodzą od mieszkań-
ców Krosna. Do tej czynności 
Karta Mieszkańca nie jest po-
trzebna, na co przewodniczący 
nie zwrócił uwagi. Za to mocno 
zastanawiająca jest dalsza część 
jego wypowiedzi: 

- Ruch jest bardzo słuszny, 
bo korzystali też przedsiębiorcy 
spoza Krosna. Informacje o po-
jazdach o obcych numerach reje-
stracyjnych na PSZOK-u nie były 
przecież jednostkowe – mówił 
radny. Dlaczego ta wypowiedź 
jest dziwna? Ponieważ odpa-
dy nie muszą być przywożone 
pojazdami zarejestrowanymi 
w Krośnie. Przecież nie każdy 
mieszkaniec ma pojazd nadający 
się do przewozu „gabarytów”, a 
wynająć, czy wypożyczyć więk-
sze auto lub przyczepę, może 
też poza Krosnem. 

Przewodniczący Rachwał 
podkreślał przy tym, że koniecz-
ne jest ewidencjonowanie ilości 
odpadów dostarczanych przez 
mieszkańców. Następnie skie-
rował dyskusję na tor niezwią-
zany z omawianym projektem 
uchwały (mówiono o harmo-
nogramach, workach i jakości 
plików na stronie). Przewod-
niczący Rady Zbigniew Kubit 
pozwolił na wymianę zdań, 
niezwiązaną z omawianym pro-
jektem, zresztą sam wziął w tym 
udział. 

Radny Marcin Niepokój od-
niósł się do wcześniejszych wy-
powiedzi. Stwierdził, że radny 
Mazur ma rację, że proponowa-
ne rozwiązanie nie uszczelni sy-
stemu. Dodał też: - Chciałbym się 
odnieść do ważenia odpadów na 
PSZOKu – powiedział. Stwier-
dził, że kiedyś było ważenie, ale 
jeżeli ktoś miał różne frakcje, 
to musiał wjeżdżać na wagę 

po kilka razy, powodowało to 
zamieszanie, a nawet kolejki. 
– Myślę, że ważenie, to nie jest do-
bry kierunek – powiedział radny 
Niepokój. Stwierdził zatem, że 
wprowadzenie wymogu Karty, 
nie pomoże, a ewidencja ilości 
odpadów jest zła. Co w zamian? 
Zaproponował, żeby zastano-
wić się nad wprowadzaniem 
kar za przywożenie odpadów 
spoza Krosna. Miałoby to jego 
zdaniem odstraszać ludzi, żeby 
korzystali z PSZK w swoich gmi-
nach. Radny nie zaproponował 
przy tym, w jaki sposób ustalić, 
czy faktycznie ktoś oszukiwał 
przy oddawaniu odpadów, bo 
podkreślił jeszcze raz, że waże-
nie odpadów uważa za błędne. 

Uchwałę przyjęto 20 głosami 
„Za”. Wstrzymał się jedynie rad-
ny Sławomir Bęben (Klub PiS). 
„Za” głosowali między innymi 
radni Kazimierz Mazur, Marcin 
Niepokój i Grzegorz Rachwał, 
którzy w dyskusji stwierdzili, że 
proponowane rozwiązanie nie 
będzie skuteczne. 

W styczniu na stronie krosno.
pl pojawił się artykuł promujący 
Krośnieńską Kartę Mieszkańca, 
w którym znalazło się stwier-
dzenie, że będzie ona „niezbęd-
na przy oddawaniu odpadów 
na PSZOK”. W związku z tym 
zwróciliśmy się o podanie na 
jakiej podstawie ten „niezbęd-
ny obowiązek okazania karty” 
będzie wprowadzony (PSZOK 
ma obsługiwać wszystkich 
mieszkańców, a nie tylko tych z 
nieobowiązkową kartą). Urząd 
Miasta wyjaśnił i skorygował. 
- Użycie Karty Mieszkańca po-
zwalać ma również na pozyska-
nie danych, które mogą posłużyć 
analizie, a co za tym idzie, po-
zwolić lepiej dopasować usługi 
oferowane przez miasto, w tym 
dostępne na PSZOK-u, do potrzeb 
mieszkańców. Mając na uwadze 
powyższe profi ty, po rozwinięciu 
funkcjonalności Karty, korzysta-
nie z niej będzie zalecane i będzie 
w znaczny sposób ułatwiało cały 
proces oddawania odpadów w 
PSZOK-u. Zatem bardziej zasad-
ne będzie sformułowanie , iż bę-
dzie ona pomocna, a nie niezbęd-
na, co zostało już skorygowane w 
przywołanym tekście odpowie-
działa rzeczniczka UM Joanna 
Sowa, w imieniu krośnieńskie-
go Magistratu.

Rada Miasta Krosna przegłosowała uchwałę, która zdaniem radnych i urzędników ma ograniczyć 
„podrzucaniu” odpadów na PSZOK. Jak to ma działać? Nie wiadomo. Nikt na sesji nie potrafi ł wyjaś-
nić. Co więcej, uchwała nie zawiera wprost rozwiązania, o którym rozmawiali radni.

PIOTR DYMIŃSKI

obszarów, których „w szczegól-
ności” ma dotyczyć Krośnieńska 
Karta Mieszkańca, w tym znala-
zła się „gospodarka odpadami 
w zakresie selektywnej zbiórki 
odpadów”. 

O tym w jaki sposób ma być 
wprowadzony obowiązek, o któ-
rym mówił przewodniczący Nie-
pokój, na sesji nie rozmawiano. 

Radny Kazimierz Mazur (Klub 
PiS) odczytał fragment uzasad-
nienia „(…)ma na celu ograni-
czenie dostarczania odpadów 
do PSZOK-u przez osoby nie-
uprawnione oraz dostarczanie 
odpadów pochodzących z pro-
wadzonej przez mieszkańców 
działalności gospodarczej (…)” 
i zapytał: - Proszę mi powiedzieć, 
bo nie bardzo potrafi ę sobie wy-
obrazić, w jaki sposób ta uchwała 
pozwoli ograniczać dostarczanie 
odpadów z działalności gospo-
darczej? 

Na to pytanie starał się odpo-
wiedzieć kierownik Arkadiusz 
Mularczyk. Pomysł wprowa-
dzenia ograniczenia możliwo-
ści korzystania z PSZOK tylko 
dla osób z Karta Mieszkańca 
nazwał: „wprowadzeniem do-
datkowego uprawnienia możli-
wości korzystania z PSZOK-u”. 
Ponadto podobnie, jak radny 
Niepokój używał już „cza-
su przeszłego” mówiąc, że to 
„wprowadzono”. Argumento-
wał, ze celem uchwały jest ogra-
niczenie dostarczania odpadów 
przez osoby nieuprawnione, w 
tym niebędące mieszkańcami, 
lub osób, które prowadzą dzia-
łalność gospodarczą. Kierownik 
Mularczyk przyznał, że systemu 
nie da się w pełni uszczelnić, bo 
odpady nie są ważone, a to nie 
daje pełnej ewidencji. To unie-
możliwia wystawienie noty ob-
ciążeniowej. Zaproponowany 
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Krośnieński sztab, Dobre Anioły, wolontariusze i sponsorzy zapraszają 
na WOŚPowy weekend w ramach jubileuszowego 30 fi nału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Atrakcji nie zabraknie, dla każdego 
znajdzie się coś ciekawego. Będzie mnóstwo muzyki, fi lmy i sztuka, 

czyli coś do posłuchania, pooglądania i poodczuwania. Będą gry planszowe, 
trochę rywalizacji a trochę współpracy. Będzie coś na ochłodę i coś rozgrzewa-
jącego (serca), coś do przytulenia i coś do zjedzenia. Będzie trochę na słodko a 
trochę “przeciwcukrowo”. Będzie można w biegu, spacerowo albo na “czterech 
kółkach”. Niektórzy będą się bili (judo), inni pokażą jak ratować. Będzie można 
coś kupić albo wylicytować. 

Krótko mówiąc, nie ważne jak i gdzie, ważne, że razem w cudownej sprawie, 
pięknej idei do końca świata i jeden dzień dłużej. 

28 stycznia 2022 / piątek, godz. 17.00

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI ARTYSTÓW Z REGIONU I UCZNIÓW PLSP
W KROŚNIE
Galeria Sztuki Biura Wystaw Artystycznych, ul. Portiusa 4

28 STYCZNIA 2022 / piątek, godz.18.00

KONCERT MUZYKI FILMOWEJ 
Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Muzycznych w Krośnie
Sala koncertowa ZSM w Krośnie, ul Paderewskiego 7
wstęp - wrzutka do puszki 

28 STYCZNIA 2022 / piątek, godz. 17.00 - 22.00

GAME ROOM DLA WOŚP 
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, ul. Kolejowa 1, halle
Warsztaty gier planszowych
Wystawa fotografi i Roberta Jurczyka
Projekcja fi lmów Grupy Filmowej ViArt
Wystawa Ekipy GraTy „Zatruta Studnia”
atrakcje za wrzutkę do puszki 

29 STYCZNIA 2022 / sobota, godz. 19.00

MOCNE BRZMIENIE Z ORKIESTRĄ 
Iron Club, ul. Sikorskiego 5 
koncert zespołów: Kracher, Fabryka Snów 
wstęp - wrzutka do puszki 

29 STYCZNIA 2022 / sobota, godz. 19.00

KONCERT W BROWARZE DUKLA
Browar Dukla
Dukla, Cergowa 301
wstęp - wrzutka do puszki 

30 STYCZNIA 2022 /niedziela

WOŚPOWA REHABILITACJA / godz. 9.00 - 12.00, 12.30 - 16.00
Gabinet Rehabilitacji Sportowej SPORT REHAB Paweł Hajek, 
Korczyna, ul. Parkowa 8
wrzutka do puszki WOŚP min. 20 zł
Uwaga! obowiązuje wcześniejsza rejestracja pod 

nr 691 270 823 lub przez stronę facebook SPORT 
REHAB Gabinet Rehabilitacji Paweł Hajek

WOŚPOWY PORANEK FILMOWY
godz. 9.30 - 11.30
artKino, ul. Bieszczadzka 1
kreskówki na ekranie 
fi lmowe fryzury i makijaże
zdjęcia z bajkowymi postaciami 
kiermasz z różnościami wośpowymi 
atrakcje za wrzutkę do puszki 

PRZED NAMI 30 FINAŁ 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!
W Krośnie też będzie się działo!

ORKIESTRA NA LODZIE / godz. 9.00 - 17.00
Lodowisko MOSiR, ul. Bursaki 41
wejście za wrzutkę do puszki 
MIX SPORTOWO-REKREACYJNY „DZIECI DZIECIOM” / godz. 10.00 - 15.00
Sala Sportowa Zespół Szkół, ul. Kisielewskiego 18
turniej piłkarski 3 szkółek
pokazy: ratownictwa medycznego, judo, ścianka wspinaczkowa
pokaz Wilki Krosno, kiermasz z różnościami wośpowymi, słodka kawiarenka,
mecz pokazowy Mistrzowie Świata Krosno
pokaz polskich ras psów - Związek Kynologiczny oddział Krosno
„aukcje” orkiestrowych gadżetów

WĘDROWNY KRAM Z PLUSZAKAMI / godz. 10.00 - 16.00
w miejscach fi nałowych działań 
wyjątkowy wośpowy stragan z maskotkami 
Grupa Lokalne Centrum Aktywności 

KROSNO MORSUJE DLA WOŚP / godz. 10.00 - 15.00
ul. Bursaki, okolice parkingu krytych kortów MOSiR 
Morsy Krosno
atrakcje za wrzutkę do puszki 

ORKIESTRA NA CZTERACH KÓŁKACH / godz. 10.00 - 15.00
Podkarpacka Grupa Quadowa, plac przy ul. Leginów
przejażdżka za wrzutkę do puszki 

30 CIAST NA 30. FINAŁ / godz. 12.00
sztab WOŚP Krosno, Regionalne Centrum Kultur Pogranicza,
ul. Kolejowa 1
Słodkości jakich jeszcze nie było!
poczęstunek za wrzutkę do puszki 

ORKIESTRA W GALERII VIVO / godz. 13.00 - 17.00
Uczniowie ZSNG „Naftówka” 
Galeria Vivo Krosno, ul. Bieszczadzka 29 
bicie rekordu w najdłużej wykonywanej Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej 
pokazy udzielania pierwszej pomocy w okresie pandemii

GAME DAY DLA WOŚP w Korczynie / godz. 15.00 - 19.00
Pijalnia Czekolady M. Pelczar, Korczyna, ul. Rynek 18

warsztaty gier planszowych 
malowanie twarzy

działania za wrzutkę do puszki 

9. BIEG „POLICZ SIĘ Z CUKRZYCĄ”
Start Rynek godz. 15.00

Karpacka Uczelnia Państwowa ul. Rynek 1 
zapisy elektronicznie do dnia 27 stycznia 
https://kpu.krosno.pl/azs/bieg-wosp/
lub bezpośrednio przed biegiem w godz. 13.30 

- 14.45, startowe 40 zł

HAPPENING ARTYSTYCZNY 
„ŚWIATEŁKO DO NIEBA”

lodowisko i plac przy lodowisku MOSiR, ul. Bursaki 41
18.00 roztańczona orkiestra na lodzie

19.00 taneczne światełko do nieba
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Rada Miasta ponownie zajęła się sprawą dzierżawy 
nieruchomości dla trzech krośnieńskich przychodni. 
Tym razem zrealizowano postulat lekarzy i wyrażono 
zgodę na dzierżawę 10-letnią. 
 

Co się w ciągu tego ostatniego 
miesiąca wydarzyło. Podobne 
projekty uchwał mieliśmy na 

poprzedniej sesji. Co się zmieniło i na 
czym te zmiany polegały? 

- Zmieniło się dużo – powiedział 
Zbigniew Kubit. Poprosił naczelnicz-
kę o krótkie podsumowanie tego, co 
„zmieniło się na korzyść gminy”. 

Na listopadowej sesji Rada zajmo-
wała się tym tematem, ale umowy 
miały być zawarte zaledwie na 1 rok. 
Zdaniem lekarzy, to nie gwaranto-
wało stabilności świadczenia usług 
zdrowotnych dla mieszkańców. 

- Odbyło się spotkanie z udziałem dotychczasowych dzierżawców 
– powiedziała Anna Bąk, Naczelnik Wydziału Geodezji, Karto-
grafi i i Gospodarki nieruchomościami.  - Dzierżawcy zgodzili się 
na zaproponowaną stawkę czynszu, ale poprosili o przedłużenie 
umowy na 10 lat, a nie jednego roku. Dlatego konieczne jest podję-
cie nowej uchwały. Poprzednia traci moc – dodała. 

Po listopadowej sesji lekarze wyrazili żal, że nie zostali wy-
słuchani. 

MDZrealizowano we współpracy z gminą Iwonicz-Zdrój

W ciągu roku jest mnóstwo okazji do wspólnego świętowania z rodziną i przy-
jaciółmi. Często chcemy również okazać wdzięczność bliskim i szukamy odpo-
wiedniego sposobu, jak to zrobić.

Mimo szerokiej oferty sklepów, coraz trudniej o niebanalną rzecz, którą może-
my obdarować wybraną osobę – w pewnym momencie dochodzimy do wniosku, 
że wszystko już było: biżuteria, książki, perfumy, miękki koc, kolejne pudełko 
czekoladek… 

A gdyby tak odrobinę inaczej?

Kreatywnie z elementem zaskoczenia 
Świetnym pomysłem na wyjątkowy prezent będzie VOUCHER, czyli „bilet” 

który pozwala na korzystanie z określonych usług i produktów. Dlaczego?
Jest praktyczny, atrakcyjny i zapewnia niezapomniane przeżycia. Tworzy miłe 

wspomnienia. Niewątpliwą zaletą tej formy prezentu jest też to, że obdarowy-
wana osoba, może sama zdecydować w jakim terminie i jak dokładnie wykorzy-
sta swój voucher. 

Jeśli wiesz, że Twoja mama, siostra, córka potrzebuje chwili dla siebie, vou-
cher do SPA będzie idealnym wyborem. Pokaż, że zależy Ci na zdrowiu rodzi-
ców lub dziadków i podaruj im sesję z fi zjoterapeutą, który zatroszczy się o ich 
kondycję fi zyczną i samopoczucie. A może relaksacyjny masaż dla męża, który 
na co dzień ciężko pracuje?

Wybierz VOUCHER Z OSOBISTĄ DEDYKACJĄ
- Voucher do ChocoWine SPA lub Centrum Rehabilitacji Kombornia na 

dowolny zabieg pielęgnacyjny, relaksacyjny lub medyczny.
- Voucher na uroczystą kolację do Restauracji Magnolia
To świetny pomysł na wspólne spędzenie czasu i posmakowanie wyśmienitych 

dań skomponowanych specjalnie na tę okazję.
- Voucher na walentynkowy wieczór muzyczny połączony z romantyczną 

kolacją
12 lutego zaprosimy Was na występ zespołu Eter oraz wyśmienitą kolację z 

winem przy blasku świec…
- Voucher do Salonu Win Karpackich
Komentowana degustacja win, która odbywa się w klimatycznej XVIII wiecz-

nej piwniczne, po brzegi wypełnionej winami – brzmi dobrze, prawda?
Każdy voucher prezentowy przygotowujemy z dbałością o najmniejsze detale. 

Dołączymy spersonalizowaną dedykację i zapakujemy w ozdobną kopertę. 

Walentynki? Dzień Kobiet?
A może imieniny, urodziny lub rocznica? 

Sprawdzone pomysły na prezenty, 
które miło zaskoczą Twoich bliskich

Podaruj to, co najlepsze swoim bliskim!
Zapraszamy Cię do recepcji Dworu Kombornia, gdzie z przyjemnością zapre-

zentujemy naszą ofertę i doradzimy co wybrać. Możesz skontaktować się z nami 
również telefonicznie lub mailowo. Prezent wyślemy wtedy na wskazany adres. 
Serdecznie zapraszamy!

W  kościele parafi alnym 
pw. Wszystkich Świę-
tych w Iwoniczu miał 

miejsce koncert kolędowo-pa-
storałkowy Orkiestry Reprezen-
tacyjnej Straży Granicznej. Mu-
zycy wystąpili pod dyrekcją ppłk. 
Leszka Mieczkowskiego. Utwory 
zaśpiewali wokaliści: Natalia Za-
brzeska-Borowiec, Iwona Chruś-
licka i Wacław Wacławiak. 

Nagranie z koncertu zamieści-
ła na swoim kanale YouTube Pa-
rafi a Rzymskokatolicka w Iwo-
niczu pw. Wszystkich Świętych.

Niezwykły koncert noworoczny w Iwoniczu
Zabytkowa świątynia w Iwoniczu gościła jedna z najlep-
szych orkiestr: Orkiestrę Reprezentacyjną Straży Granicz-
nej z Nowego Sącza. 

Szczególne podziękowania 
muzykom złożył burmistrz Wi-
told Kocaj, zaznaczając, że kilku 
członków orkiestry obecnie peł-
ni służbę na granicy. Także za to 
podziękował straży granicznej. 

Po występie burmistrz gminy 
wraz z zastępcą wręczyli Raj-
mundowi Boczarowi 
statuetkę będącą 
symbolem jego 
obywatelskiej po-
stawy i zaanga-
żowania w spra-
wy iwonickiej 

społeczności. Statuetka przed-
stawiająca serce na dłoni jest 
podziękowaniem za wiele lat 
pracy w zakresie upamiętnia-
nia historii odnowy zabytków 
oraz niesienia pomocy najbar-

dziej potrzebującym. 
Burmistrz wymieniał 
zasługi społecznika dla 
lokalnej społeczności. 

- Jest to również osoba, 
która od wielu lat wspiera 

materialnie najbardziej po-
trzebujących. Jesteśmy dumni 

z takiego mieszkańca gminy Iwo-
nicz-Zdrój – podkreślał burmistrz 
Witold Kocaj. 

Dla tych wszystkich, którzy 
mogą nie znać Rajmunda 
Boczara, jest to ten czło-
wiek, którego w okresie 
Wszystkich Świętych moż-
na spotkać kwestującego 
przy iwonickich cmenta-
rzach. 

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj KrosnoSferę! Fundacja Pasjonauci: Santander Bank Polska 05 1090 2590 0000 0001 3762 3216



17 stycznia 2021 nr 23 (64) 5KROSNO    FERA

Każda RODZINA jest 
WAŻNA. Każde dziecko 
ma prawo do szczęśli-
wego dzieciństwa. Każ-

de dziecko ma prawo do RODZI-
NY. Te zdania, które są mottem 
fundacji a zarazem kwintesencją 
jej misji, pokazują co jest najważ-
niejsze dla twórców fundacji, 
wolontariuszy oraz sponsorów 
i darczyńców, którzy pomagają 
realizować marzenia.

Jedno z tych marzeń właśnie 
się spełnia. Powstaje Dziecięcy 
Ośrodek Wsparcia wraz z ogól-
nodostępną świetlicą “Mozaika 
pokoleń” oraz Centrum wolon-
tariatu z Wielkim Sercem.

W Polsce istnieje około 700 
Domów Dziecka (dla 20 tys. 
dzieci) – instytucji, które nie za-
pewniają dzieciom rodzinnego 
ciepła, nie uczą odpowiedzial-
nego funkcjonowania w doro-
słym życiu. Rodziny zastępcze 
w Polsce na koniec roku 2020 
opiekowały się 70 tys. dzieci – to 
jednak wciąż mało. Brak pomo-
cy i wsparcia dla rodzin zastęp-
czych powoduje, że otwierane 
są nowe domy dziecka. Brakuje 
kandydatów na rodziny zastęp-
cze dla 16 tys dzieci.

Raport NIK wykazał, że 
ogromny odsetek wychowan-
ków Domów Dziecka po ich 
opuszczeniu pozostaje na utrzy-
maniu opieki społecznej, jest 
niezaradna życiowo, trafi a na 
margines społeczeństwa. Rodzi-
na Zastępcza funkcjonuje tak, 
jak każda tradycyjna rodzina, 
a co za tym idzie przygotowuje 
dzieci do samodzielności w co-
dziennym życiu. Daje poczucie 
bezpieczeństwa i stabilizacji, 
wzmacnia wiarę we własne siły, 
rozwija talenty a w rezultacie – 
zapobiega ich wykluczeniu spo-
łecznemu w przyszłości. Do Ro-
dzin Zastępczych trafi ają dzieci 
porzucone, z dużym zaniedba-
niem w każdej sferze życia, osie-
rocone przez rodziców, ale i tzw. 
“sieroty społeczne” to dzieci, 
których rodzice wyjechali za gra-
nicę kraju, a dzieci zostały. Pod-
opieczni rodzin zastępczych to 
dzieci i młodzież często po trau-
matycznych przejściach. Dla-
tego istnieje potrzeba znacznie 
bardziej kompleksowej pomocy 
rodzinom i dzieciom, niż grupa 
wsparcia, imprezy integracyjne, 
czy incydentalne szkolenia. W 
Polsce nikt takiego komplekso-
wego wsparcia i pomocy dzie-
ciom i rodzicom zastępczym nie 
zapewnia. Bez możliwości syste-
matycznej współpracy z instytu-
cjami pomocowymi, rodzice za-
stępczy narażeni są na poczucie, 
że pozostali sami z problemami 
wynikającymi z rodzicielstwa 
zastępczego, co prowadzi do 
sytuacji zwracania się o pomoc 
dopiero w przypadku wystąpie-
nia poważnego kryzysu w rodzi-
nie. Sprzyja to gromadzeniu się 
negatywnych uczuć frustracji, 
bezradności, rozczarowania, a 

W Krośnie powstanie DOM – Dziecięcy Ośrodek Wsparcia
Fundacja Wielkie Serce powstała z myślą o wspieraniu rodzin i systemu pieczy zastępczej. 
Poprzez swoje działania ma na celu pomoc i wspieranie każdej rodziny w każdej sytuacji.

w następstwie prowadzi do po-
gorszenia funkcjonowania ro-
dzin zastępczych.

Dziecięcy Ośrodek 
Wsparcia

Dziecięcy ośrodek wsparcia 
dla dzieci i rodzin to innowa-
cyjna odpowiedź na codzienną 
potrzebę dzieci i rodzin. ośrodek 
będzie działał na terenie woje-
wództwa podkarpackiego, ale 
swoim wsparciem chce objąć 
rodziny w całej polsce. będzie 
zapewniał kompleksowe wspar-
cie rodzin zastępczych borykają-
cych się z różnymi problemami.

Kierujemy swoje działania 
przede wszystkim do rodzin za-
stępczych i adopcyjnych, a w 
szczególności do dzieci wychowu-
jących się w tych rodzinach, ale 
chcemy pomagać także rodzinom 
wielodzietnym i zagrożonym wy-
kluczeniem społecznym. Chcemy 
wspierać całą komórkę rodzinną, 
jak i rodziców zastępczych, któ-
rzy mimo, że wychowują dzieci 
z nimi nie spokrewnione, wraz z 
dziećmi biologicznymi tworzą dla 
nich ciepły dom. Pragniemy tak-
że, pomóc usamodzielniającej się 
młodzieży, zapewnić solidny start 
dorastającym podopiecznym po-
przez pracę w ośrodku i organi-
zowanie im praktyk i warsztatów 
- mówią inicjatorzy powstania 
DOM-u. W Ośrodku będą prowa-
dzone zajęcia, terapie i warsztaty 
wyrównawcze, grupy wsparcia, 
organizowane konferencje i szko-
lenia, oraz świetlica Mozaika Po-

koleń – Klub Seniora. Z tego będą 
mogli korzystać także mieszkańcy 
lokalnej społeczności - dodają.

W budynku powstanie:

• gabinet Play Therapy

• sala do zabaw i ćwiczeń z 
elementami integracji senso-
rycznej i rehabilitacji dla naj-
młodszych

• pomieszczenie do spotkań 
kameralny pokój spotkań 
dziecka umieszczonego w rodzi-
nie zastępczej z rodzicami z ogra-
niczeniem praw do opieki. Pokój 
ten będzie też bezpiecznym 
miejscem do przesłuchań poli-
cyjnych, sądowych. Będzie on też 
służył jako gabinety terapeutycz-
ne (psychologiczny, logopedycz-
ny, psychiatryczny, socjotera-
peutyczny, pedagogiczny i porad 
prawnych specjalizujących się w 
prawie rodzinnym) Zamontowa-
ne zostanie lustro weneckie.

• świetlica ogólnodostępna 
„Mozaika pokoleń”, miejsce 
dziennego wsparcia dla dzieci z 
pieczy zastępczej, zagrożonych 
opuszczeniem rodziny biolo-
gicznej, niepełnosprawnych, a 
także dla seniorów. W tym miej-
scu każde osamotnione dzie-
cko znajdzie swoją „babcię” lub 
swojego „dziadka”. Powstanie 
przystań do wymiany doświad-
czeń, spędzania wolnego czasu 
i przekazywania mądrości życio-
wych. Chcemy by dzieci dzieliły 
się z nami swoimi pasjami, zara-
ziły nas swoimi marzeniami. Do-

brze byłoby, aby dzieci i młodzież 
poznawały tradycje rodzinne, 
by przekazywać je nowym poko-
leniom. Chcemy nauczyć młode 
pokolenie szacunku do osób star-
szych, spojrzenia na nich jak na 
skarbnicę wiedzy. - opowiada 
Jadwiga Jagieło - prezeska Fun-
dacji Wielkie Serce dla Dzieci. 
W świetlicy będą prowadzone 
także warsztaty dla rodziców i 
osób pracujących z dziećmi. Do 
pomocy Fundacja zaprosi wo-
lontariuszy ze szkół.

• Największa sala na co dzień 
wykorzystywana jako świetlica 
w miarę potrzeb będzie służyła 
jako centrum konferencyjne z 
innowacyjną salą, z możliwością 
wideokonferencji, do wymiany 
doświadczeń rodzin zastępczych 
z całej Polski i Europy (czerpanie 
wiedzy od doświadczonych eks-
pertów, możliwość szkoleń na 
odległość)

• Centrum wolontariatu z 
Wielkim Sercem

W przyszłości działalność zo-
stanie rozszerzona o:

• gabinety lekarskie dla leka-
rzy specjalistów zajmujących się 
FAS (Fetal Alcohol Syndrome), 
autyzmem, Zespołem Asperge-
ra, Zespołem Downa, zaburze-
niami neurologicznymi, psy-
chiatrycznymi,

• gabinet porad prawnych
• pełnowymiarową salę do 

integracji sensorycznej i rehabi-
litacji

Będą nieść pomoc poprzez:
• pomoc psychologiczno-in-

terwencyjną (pełnienie stałych 
dyżurów psychologów tzw. 
pierwszego kontaktu),

• konsultacje eksperckie – po-
moc ekspertów mających wysoce 
specjalistyczną wiedzę i doświad-
czenie (np. ekspert od diagnozo-
wania i prowadzenia terapii w 
przypadku osób z zaburzeniami 
więzi typu RAD).

• prowadzenie treningu kom-
petencji społecznych, w tym 
umiejętności radzenia sobie ze 
stresem, uwzględniający ele-
menty treningu asertywności 
i rozwiązywania konfl iktów z 
użyciem technik mediacyjnych,

• opracowanie specjalistycz-
nego szkolenia dla rodzin za-
stępczych i adopcyjnych, gdzie 
ekspertami są rodzice zastępczy 
z wieloletnim doświadczeniem, 
należący do grupy trenerów Ko-
alicji na rzecz Rodzinnej Opieki 
Zastępczej

• prowadzenie innowacyjnej 
bazy wiedzy dla rodzin zastęp-
czych – globalne wsparcie roz-
wiązania każdego problemu,

• centrum doradztwa zawo-
dowego, gdzie młodemu czło-
wiekowi zostanie wytyczona 
ścieżka rozwoju zawodowego, z 
możliwością jej korygowania.

Chcemy zapewnić solidny start 
dorastającym podopiecznym po-
przez pracę w ośrodku i organi-
zowanie im praktyk i warsztatów 
- mówią inicjatorzy

Poszukiwane osoby 
z Wielkim Sercem

Aktualnie Fundacja przenosi 
się do większego lokalu, o po-
wierzchni co najmniej 140 m lub 
więcej, gdzie będzie mieć moż-
liwość rozwinięcia działalności, 
a tym samym objąć pomocą i 
wsparciem większą ilość dzieci 
i rodzin w potrzebie. Lokal znaj-
duje się w Krośnie ma powierzch-
nię 114 m umiejscowiony na 
parterze, dużym plusem jest to 
że przystosowany jest dla osób z 
niepełnosprawnością ruchową, 
jest podjazd z parkingu dla wóz-
ków inwalidzkich, ale pozostałe 
pomieszczenia wymagają przy-
stosowania do naszych potrzeb. 
Potrzebna jest aranżacja aneksu 
kuchennego z pełnym wyposaże-
niem i jadalni z dużym stołem.

Cenimy sobie wolontariat dlate-
go zapraszamy do pomocy w pra-
cach remontowo-adaptacyjnych 
wolontariuszy, pracowników 
Firmy – osoby wskazane przez 
inwestora/ sponsora. Będziemy 
też zawsze z przyjemnością gościć 
w Dziecięcym Ośrodku Państwa. 
Chcemy dzielić się z Państwem 
pasjami, naszą wiedzą i umiejęt-
nościami. Dzieci z chęcią przygo-
tują podziękowania, kartki świą-
teczne – a może w nowej kuchni 
wspólnie upieczemy ciasto na ot-
warcie ośrodka. Jesteśmy otwarci 
również na Państwa propozycje 
- zachęca Jadwiga Jagieło

Potrzebna jest pomoc w 
pracach remontowo-wy-
kończeniowych, przydałoby 
się też wsparcie architekta 
wnętrz.

Nie możesz zostać wolon-
tariuszem? To nic! Wesprzyj 
Wielkie Serca wpłacając, na-
wet najmniejszą kwotę na 
ZRZUTKĘ.

Jeżeli nie możesz wpłacić, 
rozpowszechnij informację 
wśród rodziny i znajomych, 
to też ważna pomoc!

Każda fi rma, która 
pomoże w przygotowaniu 
„DOMu” otrzyma od nas 

podziękowania na łamach 
KrosnoSfery. 

– Fundacja Pasjonauci

Projekt „NGO-nauci” fi nansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2021-2030
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Pracownicy szpi-
tala, mieszkań-
cy Krosna i oko-

lic, przedstawiciele 
ruchu społecznego Wol-
ni Krosno, Stowarzysze-
nia Wolne Podkarpa-
cie wraz z działaczami 
Konfederacji, zebrali się 
manifestując sprzeciw 
wobec „segregacji sani-
tarnej”. Jak poinformo-
wano, przyczynili się do 
tego pracownicy szpitala 
sprzeciwiający się przy-
musowemu szczepieniu. 
Wydarzenie prowadziła 
Karolina Pikuła, która 
wcześniej organizowała 
manifestację w Rzeszo-
wie. Pikieta odbywała się 
pod okiem policjantów.

Głos zabrali m.in Te-
resa Pracownik, Bartosz 
Richter, Ryszard Skot-
niczny, Kazimierz Kre-
żałek oraz mieszkańcy. 

Do protestujących wy-
szli lekarze próbujący 
przekonać zgromadzo-
nych do szczepień. Bez-
skutecznie. Jedna z leka-
rek odmówiła szerszego 
komentarza dla mediów, 
stwierdzając, że dyskusja 
z przeciwnikami szcze-
pień nie ma sensu, a naj-
lepiej byłoby po prostu 
przemilczeć takie wy-
stąpienia, które określiła 
jako antynaukowe. 

W wymianie zdań z 
protestującymi padło 
hasło: „Gdy zachoruje-
cie, nie przychodźcie!”

- Warto w tym przy-
padku wystosować pyta-

Protest pod szpitalem: 
„STOP SEGREGACJI SANITARNEJ”
W poniedziałek (17.01) pod Szpitalem Wojewódzkim w Krośnie odbyła 
się konferencja prasowa Konfederacji z udziałem Posła Grzegorza Brau-
na. Konferencji towarzyszyła pikieta pod hasłem: „Stop segregacji sani-
tarnej”. Przyczyną były zgłoszenia mieszkańców do biura poselskiego 
Posła Janusza Korwin-Mikke oraz Posła Grzegorza Brauna, w związku z 
postępującą segregacją sanitarną.

nie, na jakiej podstawie 
zabrania się korzysta-
nia z służby medycznej 
ewentualnym chorym, 
którzy płacą obowiązko-
we składki zdrowotne? 
Gdzie prawa człowieka 
oraz pacjenta? – komen-
tuje Karolina Pikuła.

Równolegle dowie-
dzieliśmy się, że w szpi-
talu już brakuje miejsc 
dla pacjentów z COVID-
19. Pomimo przekształ-
cenia kilku oddziałów na 
potrzebę walki z pande-
mią jest problem z przy-
jęciem kolejnych cho-
rych. – Tu nie trafi a nikt 
z lekkim przebiegiem. Jak 
trafi a do szpitala, to wy-
maga tlenoterapii, albo 
respiratora – komentują 
pracownicy. Tymczasem 
zaczyna brakować łóżek, 
przy których możliwa 
jest tlenoterapia. 

Dyrekcja szpitala za-
prosiła Posła Brauna na 
rozmowę przy kawie 
w towarzystwie przed-
stawicieli pracowników 

szpitala. Jak wynika z 
relacji, dyrekcja zapew-
niła, iż „przyjmie posta-
wę propracowniczą”, 
zgodną z zachowaniem 
praw konstytucyjnych. 
Poseł Braun zadeklaro-
wał natomiast, że jest 
gotów bronić także praw 
dyrekcji szpitali do po-
stępowania zgodnego 
z obowiązującym pra-
wem, nie łamiącym ele-
mentarnych zasad.

Zgromadzeni przez 
około godzinę wznosili 
okrzyki: „Stop Segre-
gacji sanitarnej, dobro-
wolność, a nie przymus, 
bezprawie i niesprawied-
liwość, stop podziałom”. 
W wypowiedziach pada-
ły stwierdzenia o „ekspe-
rymencie medycznym” 
i tworzeniu podziałów, 
podobnych do tych zna-
nych z historii. 

Nie dochodziło do 
żadnych incydentów, 
ani utrudniania wejścia 
do budynku. 

Piotr Dymiński

PRZYTULISKOWE ADOPCIAKI

Będzie nam niezmiernie miło, jeśli wesprzesz nasze działania!
Bo każdy pies, gdziekolwiek się znajduje zasługuje na miłość i opiekę!

Krośnieńskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
Nasze konto: BGŻ 68 2030 0045 1110 0000 0396 6860 

Możesz również przekazać nam 1% podatku 
byśmy mogli  jeszcze lepiej i skuteczniej pomagać!

Krośnieńskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt 
KRS 0000408941

SPONSORZY FUNDACJI

NOWY DOM POTRZEBNY NA JUŻ!
Dwie suczki i jeden chłopczyk poszukują nowych, 

odpowiedzialnych domów stałych. Docelowo szcze-
nięta będą raczej pieskami małymi. Szczenięta ura-
towane przed chłodem, głodem i zimnem. 

TYTAN to dostojny, duży pies w typie owczarka. 
Pięknie umaszczony, z niesamowitymi oczami. Mło-
dy, sympatyczny lecz już od pierwszych chwil widać, 
że jego wcześniejsze życie nie było usłane różami. Jest 
bardzo inteligentny i ciągle gotowy popracować z czło-
wiekiem.

W kontakcie z innymi psami w dużej mierze opie-
ra się na decyzji przewodnika co z tym fantem zro-
bić. Stosunek do dzieci nieznany lecz ze względu na 
gabaryty oraz nie panowanie nad emocjami prosimy 
dobrze przemyśleć adopcje ponieważ z łatwością 
rozpędzony Tytan przewraca dorosła osobę. Jest też 
zaborczy, szczególnie o zabawki i niechętnie wpusz-
cza przewodnika w tedy w swoją przestrzeń. Pewnie 
wynika to z jego wcześniejszych doświadczeń i braku 
możliwości zabawy zabawkami. Na smyczy ciągnie 
jak to młody, nieokrzesany pies. 

Szukamy mu domu, w którym będzie mógł wylegi-
wać się “na kanapie”. Gdzie będzie członkiem rodzi-
ny. Nie zgadzamy się by mieszkał w kojcu czy tylko na 
ogrodzie. Musi mieć zapewnione spacery. Nie nada się 
na stróża. Jest zaczipowany, odrobaczony, odpchlony. 
Przed adopcja zostanie zaszczepiony i wykastrowany. 
Adopcja możliwa jest na terenie całego kraju. Pies 
przebywa na Podkarpaciu, Krosno. Obowiązuje pro-
cedura adopcyjna.

W sprawie szczepień funkcjonuje wiele pół-
prawd i nieprawdziwych informacji. Przeciw 
szczepieniom publikowane są nieraz bzdury „wy-
ssane z palca”, po prostu zmyślone. Niestety także 
zwolennicy szczepień już nieraz skompromitowa-
li się, stawiając swój autorytet na zapewnienia 
bez pokrycia. Z tych powodów narasta wzajemne 
niezrozumienie, a nawet agresja pomiędzy naj-
bardziej radykalnymi zwolennikami i przeciw-
nikami. Ze swojej strony apelujemy o większa 
empatię i zrozumienie. Nawet jeśli się nie rozu-
miemy, swoje racje przekazujmy bez wyzwisk i 
przemocy – Pasjonauci. 
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Transmisja obrad 
samorządu jest 
o b l i g a to r y j ny m 

wymogiem. Obrady bez 
transmisji można by na-
wet uznać za nieważne. 
Tymczasem technika jest 
zawodna i płata fi gle. Na 
grudniowej sesji zdarzy-
ło się to dwa razy, w tym 
ponad minuta dyskusji 
okazuje się niemozliwa 
do odzyskania.

- W związku z przerwą 
w transmisji (około 1.30 
min) obrad Rady Miasta 
Krosna w dniu 29 grudnia 2021 r. informuję, że przerwa 
ta była spowodowana awarią systemu Microsoft Teams. 
System ten jest usługą internetową opartą na chmurze i 
zawiera zestaw narzędzi i usług służących do komunika-
cji zespołowej. Mając na uwadze, że to narzędzie wyko-
rzystywane jest również do przeprowadzania nauczania 
zdalnego przez szkoły, system jest wyjątkowo obciążony i 
może skutkować chwilowym brakiem dostępu dla użyt-
kowników (co miało miejsce na przedmiotowej sesji Rady 
Miasta Krosna). Poza tym zapis przebiegu sesji i transmi-
sja na żywo odbywa się z wykorzystaniem platformy ob-
radyonline.pl. Aby zabezpieczyć się przez utratą danych, 
nagrania obrad rejestrowane są w dwóch różnych źród-
łach, lokalnie na dysku oraz przesyłane są na serwer. Jed-
nak opcja ta nie dotyczy systemu Microsoft Teams, a więc 
ten fragment obrad nie jest możliwy do odzyskania. Prze-
bieg sesji na bieżąco jest monitorowany przez kilka osób 
aby w przypadku awarii podjąć jak najszybszą reakcję 
(miało to miejsce na sesji z dnia 29 grudnia 2021r.) Dzię-
ki temu przerwa w transmisji trwała jedynie 1.30 min. 
Jednocześnie informuję, że brakujący fragment nagrania 
miał miejsce przy wypowiedzi Pana Piotra Dymińskiego 
w pkt. 5.15. dot. podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z dworca 
autobusowego w Krośnie (projekt Nr XLI/1214/21). In-
formacja o tym zostanie umieszczona w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Miasta Krosna (bip.umkrosno.pl) – in-
formuje Zbigniew Kubit - Przewodniczący Rady Miasta 
Krosna.

Fragment dyskusji dotyczył poczekalni Dworca Au-
tobusowego. – W tej części zwracałem uwagę na ryzyko 
„sytuacji wyjątkowych”, które mogą mieć miejsce szczegól-
nie zimą. Np. autobus może się spóźnić, ktoś nie zdąży na 
„przesiadkę” i utknie w nocy na dworcu (na mrozie). Może 
też zdarzyć się nagłe zachorowanie u pasażera, który w 
nocy wysiądzie na dworcu i będzie musiał poczekać na 
karetkę (obecnie z powodu pandemii to może potrwać). 
Ustawodawca na takie okoliczności przewidział możli-
wość otworzenia poczekalni poza wyznaczonymi godzina-
mi otwarcia. Niestety w Krośnie jest to obecnie niemożliwe, 
bo w nocy na krośnieńskim Dworcu nie ma żadnego pra-
cownika. Podkreślałem, że to nie są jakieś moje spekula-
cje „co może się wydarzyć”, tylko niebezpieczne dla życia 
i zdrowia sytuacje przewidziane w ustawie – relacjonuje 
Piotr Dymiński. 

Druga przerwa w obradach pojawiła się na tej samej 
sesji pod koniec, w dyskusji i „wolnych wnioskach”. 
Przerwana była wypowiedź radnego Sławomira Bębna, 
który odnosił się do uchwał przegłosowanych na sesji. 
W tym wypadku awaria była poważniejsza i ją zauwa-
żono. Przewodniczący Zbigniew Kubit przerwał obrady 
do czasu usunięcia usterki. Nie było to łatwe, były też 
problemy z głosem. Jednak radny w końcu mógł się wy-
powiedzieć komentując między innymi trudną sytuację 
krośnieńskich przedsiębiorców. Wypowiedź znajduje 
się w nagraniach archiwalnych w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 

Pasjonauci

W wyniku decyzji 
radnych bilet 
j e d n o r a z ow y 

podrożeje o 20 gr i będzie 
kosztował 2,80 zł. Odpo-
wiednio droższy będzie 
też bilet ulgowy (1,40 zł). 
Wzrosną też ceny biletów 
miesięcznych o 4 zł, i mie-
sięcznych ulgowych o 2 zł.

Władze szacują, że dzię-
ki podwyżkom wpływy 
wzrosną o 120 tys. zł rocz-
nie. Przed głosowaniem 
głos zabrał radny Marcin 
Niepokój (Samorządne 
Krosno): - Chyba nikt z nas 
nie ma wątpliwości, że przy 
tak drastycznych wzrostach 
cen paliw ta minimalna 
podwyżka jest niezbędna 
do tego, żeby MKS mógł 
jakoś funkcjonować - argu-
mentował radny Marcin 
Niepokój.

Wątpliwości w tej spra-
wie wyraził jednak Piotr 
Dymiński z Fundacji Pa-
sjonauci. Zabrał głos, jako 
przedstawiciel publicz-

Co będzie składało 
się na wynagrodze-
nie Piotra Przyto-

ckiego?   Wynagrodzenie 
zasadnicze: 10.370,00 zł, 
a ponadto:  -dodatek funk-
cyjny – w kwocie 3.450,00 
zł;  - dodatek specjalny – w 
kwocie 4.146,00 zł; - do-
datek za wieloletnią pracę 
w wysokości 20% wyna-
grodzenia zasadniczego 
– w kwocie 2.074,00 zł;

Na sesji głos zabrał 
mieszkaniec, Piotr Dymiń-
ski. Stwierdził, że podwyż-
ki są wymuszone przez 
zmianę „widełek” w usta-
wie, ale zwrócił uwagę, 
że uchwalony został trud-
ny budżet, że podnosi się 
obciążenia dla obywateli 
w Krośnie, np.: podatki, 
ceny biletów. Dodał, że w 
tych warunkach podwyżki 
wynagrodzeń samorzą-
dowców, szczególnie do 
niemal maksymalnego 
poziomu, mogą być bar-
dzo negatywnie odbiera-
ne. W swojej wypowie-
dzi wskazał też, że praca 
prezydenta nie jest bez 
zarzutu. W tym zwrócił 
uwagę na niejednokrotne 
i powtarzające się lekce-
ważenie mieszkańców i 
ich wniosków, ze strony 

Kolejne problemy 
z transmisją obrad
Obrady Rady Miasta Krosna odbywają się „on-
line”. Radni łączą się przez oprogramowanie 
umożliwiające udział w dyskusji i głosowanie. 
Całość powinna być transmitowana i archiwi-
zowana. Transmitowanie obrad (także tych w 
tradycyjnej formie) jest obecnie ustawowym 
wymogiem.

W Krośnie niemal jednomyślnie przyjęto podwyżki cen biletów w MKS. 
Tylko dwoje radnych wstrzymało się od głosu. W dyskusji padło twierdze-
nie, że  „nie ma wątpliwości, że podwyżka jest konieczna”. Jedyne wątpli-
wości pojawiły się w wypowiedzi spoza Rady. 

ności na sesji. – Ja mam 
wątpliwości – powiedział. 
– Komunikacja miejska ma 
inne cele niż zarabianie i w 
wielu miejscach się do niej 
dokłada. Niektóre miasta 
zrobiły nawet eksperyment 
z darmową komunikacją 
– zaznaczył, nie wskazu-
jąc przy tym czy akurat 
takie rozwiązanie uważa 
za słuszne. Podkreślił, że 
komunikacja miejska ma 
służyć rozwiązaniu innych 
problemów: braku miejsc 
parkingowych, korki, blo-
kowanie się miasta. 

- Podwyżka cen o parę 
groszy nie rozwiązuje prob-
lemów, jeśli autobusem 
będzie jeździło po pięć osób 
na kurs. Są kursy „przeła-
dowane”, ale podwyżka cen 
nie pokryje kosztów kur-
sów, którymi jeździ mało 
ludzi – powiedział Piotr 
Dymiński, podkreślając, 
że przyczyną jest niedosto-
sowanie rozkładu do po-
trzeb. Przypomniał, że w 

ostatnich latach dwa razy 
prowadzono konsultacje 
społeczne dotyczące MKS. 

- Były przeprowadzone 
błędnie – ocenił konsulta-
cje – Za pierwszym razem 
zapytano użytkowników, 
czyli osoby, które i tak jeż-
dżą autobusami, więc ten 
fatalny rozkład im pasuje. 
Nic innego nie powiedzą 
nam w konsultacjach. Za 
drugim razem próbowano 
dotrzeć do większej grupy. 
Nie zadano konkretnych 
pytań, pytania były bar-
dzo ogólnikowe, więc dają 
ogólnikowe wyniki – mó-
wił Piotr Dymiński pod-
kreślając, że nie wiadomo 
do jakich linii i do jakich 
punktów odnosić wyniki 
ankiety (uwagi dotyczące 
np. punktualności, czy go-
dzin odjazdu), bo są one 
całkowicie przemieszane. 

- Może trzeba zrobić trze-
cie konsultacje i wreszcie 
przeprowadzić je dobrze. 
„Do trzech razy sztuka” – po-

wiedział mieszkaniec. - Au-
tobusy jeżdżą bez obłożenia i 
to generuje koszty – podkre-
ślał. Przytoczony został też 
przykład niepunktualności 
autobusu, a dokładnie sy-
tuacja, w której odjechał 
przed czasem. Osoba, któ-
ra przyszła przed planową 
godziną odjazdu na przy-
stanek najpierw wyczekała 
ponad 15 minut na zimnie, 
a następnie skorzystała z 
taksówki. Piotr Dymiński 
podkreślał, ze takie sytu-
acje sprawiają, że ludzie 
nie będą korzystać z MKS, 
a bez pasażerów żadne 
podwyżki cen nie uratują 
sytuacji. Przypomniał też, 
że problem niepunktual-
ności, w tym odjeżdżania 
przed czasem, sygnalizo-
wał już na wcześniejszych 
obradach radny Kazimierz 
Mazur. 

Pasjonauci

Konieczność podniesienia wynagrodzenia prezydenta wynika ze zmiany 
ustawy. Posłowie zdecydowali, że prezydentom miast można przyznać 
zarobki na poziomie pomiędzy 14.788,80 zł, a 20.041,50 zł (brutto). W 
Krośnie Rada Miasta zdecydowała o niemal maksymalnej stawce. 

prezydenta i jego najbliż-
szego otoczenia, za które 
odpowiada. Padły przy-
kłady spraw z różnych lat. 
Między innymi: betonowa 
nawierzchnia na ul. Wi-
sze, gdzie mieszkańcy od 
początku zgłaszali uwagi. 
– Wyśmiewano ich, że „nie 
znają się na technologii”, a 
proszę teraz przejechać tą 
drogą – mówił. Poruszył 
też przypadek budowy 
przy ul. Ofi cerskiej, gdzie 
mieszkańców sąsiedniego 
bloku nie uznano za stro-
nę. – Prezydent mówi, że 
wszystko jest w porządku, 
a w dokumentacji przeczy-
tałem, że nowy obiekt „nie 
spowoduje zaciemnienia, 
bo jego wysokość jest taka, 
jak odległość do sąsiednie-
go bloku”. Ktoś zakłada, że 
cień nigdy nie będzie dłuż-
szy niż wysokość, a to nie-
prawda – podkreślał Piotr 
Dymiński – O wschodzie 
Słońca cień jest dłuższy, a 
mówimy o oknach od stro-
ny wschodniej. Mieszkania 
będą zacienione w godzi-
nach dopołudniowych i 
właśnie na to zwracają 
uwagę mieszkańcy – dodał. 
Można tu wspomnieć, że 
gdy na listopadowej sesji 
poruszano tę sprawę, na-

stąpiła awaria transmisji. 
Mieszkańcy nie słyszeli ja-
kie odpowiedzi są udzie-
lane. Informację tym 
prezydent Piotr Przytocki 
skomentował słowami: 
„Widocznie ktoś nie wy-
trzymał”. Urząd Miasta 
nie odpowiedział na na-
sze pytanie o to, jak nale-
ży rozumieć ten komen-
tarz. Przypomniano też 
sprawę zgłoszenia skargi 
na prezydenta, w związ-
ku z lekceważącymi wy-
powiedziami dla mediów 
– Dostarczyłem Radzie 
nagranie takiej wypowie-
dzi do mediów, ale jeden z 
Państwa Radnych stwier-
dził, że „to nic takiego, bo 
jesteście przyzwyczajeni, że 
prezydent tak mówi”. 

Zbigniew Kubit, podkre-
ślał, że podwyżki dla sa-
morządowców uchwalane 
są w całej Polsce. - Dlaczego 
Krosno ma być na szarym 
końcu? – pytał retorycznie 
przewodniczący.

Pensja Piotra Przyto-
ckiego została obniżona w 
2018 roku. Wynikało to ze 
zmiany ustawy, która zmu-
siła samorządy do obniżek 
wynagrodzeń. - Przez trzy 
kolejne lata prezydent Kros-
na był pozbawiony znacz-

nych profi tów fi nansowych, 
z racji wykonywania obo-
wiązków – stwierdził Zbi-
gniew Kubit.

Odniósł się też do wąt-
pliwości co do niemal 
maksymalnej stawki wy-
nagrodzenia. - Analizując 
stawki przyznawane przez 
rady gmin i miast, tych 
ościennych i tych zbliżo-
nych do funkcjonowania 
naszego miasta, doszliśmy 
do wniosku, że nie wycho-
dzimy tutaj zdecydowanie 
przed orkiestrę – stwierdził 
Zbigniew Kubit. Dodał, 
że w niewielkiej gminie 
uchwalono wynagrodze-
nie dla wójta w wysokości 
17 tysięcy złotych. – Wyna-
grodzenie prezydenta rzędu 
20.000 nie powinno budzić 
tu kontrowersji – podkre-
ślał Zbigniew Kubit. 

Uchwałę podjęto bez 
sprzeciwu. 19 radnych 
głosowało „za”. Wstrzy-
mał się jedynie Sławomir 
Bęben. W tej części se-
sji nieobecny był radny 
Krzysztof Babinetz. 

Na tej samej sesji radni 
uchwalili też podwyżki 
diet dla radnych. Wynik 
głosowania był taki sam. 

MD
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Nadia w asyście Karoliny poprowadzi otwarte warszta-
ty modern dla wszystkich pasjonatów tańca Krosna i 
okolic,  na które zapraszamy dzieci o różnym poziomie 

zaawansowania, również amatorów. Będzie czas na rozmowy 
oraz pamiątkowe zdjęcie. 

Kolejny blok to zamknięte warsztaty dla tancerzy zespołu 
Salart, o stopniu zaawansowania Open. Pragniemy nadmienić, 
iż tancerki reprezentując Krosno w stylach: modern oraz show 
dance znalazły się w najlepszej 10 na arenie międzynarodowej 
w zawodach Warsaw Dance Champs. 

Dokładne informacje znajdziecie na facebooku Salart oraz 
pod numerem 603 941 744. Ilość miejsc mocno ograniczona. 
Kto pierwszy ten lepszy!

Salart

Krosno odwiedzą 
taneczne gwiazdy! 

Możesz zatańczyć razem z Nimi!
29 stycznia 2022 roku Akademię tańca Salart odwiedzą Na-
dia Śliwa II vice mistrzyni Świata IDO oraz Karolina Olszew-
ska zwyciężczyni I edycji You Can Dance nowa generacja. 

Po czterech latach od ukazania się albumu Krosno 
pojawiła się na rynku wydawniczym nowa publika-
cja. Tym razem jest to album zawierający zdjęcia z 
moich fotografi cznych wędrówek po Podkarpaciu. 
Prezentuję w nim czarno-białe zdjęcia z lat 50.-70. 
XX wieku. Są to skrawki ówczesnego życia: zakłady 
pracy, prace polowe i gospodarskie, miejsca wypo-
czynku i pracy, liczne portrety oraz stare budowle. 
Są to, w przeważającej większości, niepublikowane 
dotąd zdjęcia, pokazujące świat, którego już nie ma, 
który bezpowrotnie przeminął, lub właśnie przecho-
dzi do historii. Album ma ponad 200 stron i zawiera 
ponad 360 fotografi i

Stanisław Nawracaj

Świat, którego nie ma

czyli fotografi czna 
kapsuła czasu

Album do nabycia w krośnieńskich księgarniach!

Wiele się dzieje w naszym życiu i w naszym kraju przez cały kalenda-
rzowy rok. Są jednak dni szczególne, które pieczołowicie świętujemy, 

które różnią się od wszystkich pozostałych. Jednym z najbardziej świętowa-
nych przez nas okresem są święta Bożego Narodzenia. Te dni wrosły w naszą 
polską tradycję.  I jak co roku powtarzamy swoje rytuały związane z tym czasem. Krośnieńska Grupa 
Fotografi czna CAMERA OBSCURRA postanowiła uwiecznić małe fragmenty tego niezwykłego przy-
gotowania. Niech, uchwycone przez nas, elementy świąt Bożego Narodzenia pozostaną nie tylko w 
naszej pamięci, ale też w formie zdjęć. Wszystko wszak mija i, choć trudno to sobie wyobrazić, ist-
nieje ryzyko, że i te zwyczaje, i te świąteczne smaczki przeminą, lub zmienią swą formę. Na naszych 
fotografi ach przygotowania do świąt w roku 2021 zostaną na zawsze.

WSPOMNIENIE ŚWIĄTECZNYCH PRZYGOTOWAŃ
Internetowa wystawa fotografi czna krośnieńskich pasjonatów fotografi i

Wystawa dostępna: www.cameraobscurra.pl
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Krośnieńska Grupa Fotografi czna Camera Obscurra

Projekt „NGO-nauci” fi nansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2021-2030


