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1 kwietnia
Grażyny, Ireny, Zbigniewa, Teodora

Międzynarodowy Dzień Ptaków, Prima aprilis

2 kwietnia 
Franciszka, Władysława, Wiktora, Laurencji
Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, 

Światowy Dzień Autyzmu

3 kwietnia 
Ryszarda, Ingi, Ireny, Jakuba

Dzień Tęczy

4 kwietnia 
Wacława, Izydora, Benedykta, Zdzimira

Wielkanoc

5 kwietnia 
Katarzyny, Wincentego, Borzywoja, Jeremiasza

Poniedziałek Wielkanocny, Śmigus-dyngus

6 kwietnia 
Celestyna, Wilhelma, Adama, Michała

Światowy Dzień Sportu

7 kwietnia
Donata, Jana, Hermana, Rufi na
Światowy Dzień Zdrowia, 

Dzień Pracownika Służby Zdrowia

8 kwietnia
Julii, Dionizego, Januarego, Radosława

Międzynarodowy Dzień Romów

9 kwietnia 
Marii, Dymitra, Marcelego, Huga

Światowy Dzień Gołębia

10 kwietnia
Makarego, Terencjusza, Daniela, Magdaleny

Dzień Rodzeństwa

11 kwietnia 
Filipa, Jarosława, Leona, Arlety

Dzień Radia

12 kwietnia
Damiana, Zenona, Saby, Juliusza

Dzień Czekolady, Dzień Czystych Okien

13 kwietnia
Idy, Hermenegildy, Przemysława, Marcina

Dzień Scrabble, 
Światowy Dzień Pamięci Ofi ar Katynia

14 kwietnia
Bereniki, Waleriana, Justyna, Krzysztofa

Dzień Ludzi Bezdomnych
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KROSNO

GMINA MIEJSCE PIASTOWE

1 kwietnia 2016
5 lat temu – wystarto-

wał program państwowy  
Rodzina 500 plus.

2 kwietnia 2005
16 lat temu – po śmier-

ci papieża Jana Pawła II 
prezydent Aleksander 
Kwaśniewski ogłosił ża-
łobę narodową.

4 kwietnia 1995
26 lat temu – w Pozna-

niu otwarto pierwszą w 
kraju Biedronkę.

8 kwietnia 1769
252 lata temu – w Iwli 

Konfederaci Barscy pod 

dowództwem Kazimie-
rza Pułaskiego stoczyli 
zwycięską bitwę przeciw 
rosyjskim oddziałom Jel-
czaninowa.

8 kwietnia 2019
2 lata temu – rozpoczął 

się ogólnopolski strajk 
nauczycieli.

10 kwietnia 1943
78 lat temu – w Kobyla-

nach zmarł Wit Sulimir-
ski, inż. chemik, działacz 
społeczny, honorowy 
konsul Łotwy.

10 kwietnia 2010
11 lat temu – w Krośnie 

zmarł Czesław Berenda, 
twórca Telegazety.

10 kwietnia 2010
11 lat temu – po śmierci 

prezydenta RP Lecha Ka-
czyńskiego w katastrofi e 
w Smoleńsku pełniącym 
obowiązki prezydenta 
został marszałek Sejmu 
Bronisław Komorowski, 
który ogłosił żałobę naro-
dową.

11 kwietnia 2015
6 lat temu – w Krośnie 

otwarto węzeł komuni-
kacyjny na skrzyżowaniu 
ul. Witosa i ul. Podkarpa-
ckiej.

12 kwietnia 1932
89 lat temu – odbyła się 

uroczystość poświęcenia 
lotniska w Krośnie, uświet-

nili ją pokazami dwaj pilo-
ci: płk. inż. Ludomir Rayski 
i kpt. Bolesław Orliński.

12 kwietnia 2014
7 lat temu – w Mach-

nówce odbyła się XV Kar-
packa Wielkanoc.

13 kwietnia 1911
110 lat temu – w Ju-

reczkowej urodził się Sta-
nisław Józef Grochmal, 
polski naukowiec, dzia-
łacz społeczny, współza-
łożyciel Koła Krośnian w 
Krakowie.

13 kwietnia 1976
45 lat temu – w Ryma-

nowie urodził się Robert 
Biedroń, polski polityk, 
samorządowiec, euro-
poseł, działacz na rzecz 
osób LGBT.

Spotkania z okazji Zło-
tych Godów odbyły 

się 22 i 23 marca w Urzę-
dzie Gminy w Miejscu 
Piastowym. Wójt Dorota 
Chilik wraz z zastępcą 
Magdalena Hec-Mro-
zek wręczyły „Medale 
za Długoletnie Pozycie 
Małżeńskie” parom, któ-
re w jednym związku 
przeżyły 50 lat i więcej. 
– Prawdziwe, zgodne i do-
bre małżeństwo to takie, 
które przetrwa wszystkie 
życiowe zawieruchy, by po 
latach zyskać wzajemne 
zrozumienie, tolerancję i 

Złote Gody
20 par z gminy Miejsce Piastowe otrzymało 
„Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 
przyznane przez Prezydenta RP.

szacunek – powiedziała 
wójt Dorota Chilik.

Osobom, które nie mo-
gły brać udziału w uro-
czystości, medale zostały 
dostarczone do domu.

/AJ/

Uhonorowani 
„Medalami 

za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie”
Maria i Józef Bogaczy-

kowie z Rogów, Zofi a 
i Karol Brońscy z Łę-
żan, Michalina i Roman 
Czekańscy z Targowisk, 
Janina i Władysław Ei-

benowie z Niżnej Łąki, 
Genowefa i Władysław 
Frączkowie z Zalesia, 
Helena i Bronisław 
Guzikowie z Miejsca 
Piastowego, Danuta i 
Stanisław Guzikowie 
z Miejsca Piastowego, 
Anna i Wiesław Guziko-
wie z Głowienki, Janina 
i Jan Januszowie z Gło-
wienki, Izabela i Wła-
dysław Juraszkowie z 
Miejsca Piastowego, Te-
resa i Tadeusz Kurpielo-
wie z Targowisk, Maria i 

Janusz Nóżkowie z Tar-
gowisk, Zofi a i Zbigniew 
Oczkowie z Rogów, El-
żbieta i Józef Parylako-
wie z Rogów, Teodozja 
i Stanisław Penarowie 
z Targowisk, Wanda i 
Kazimierz Rajchlowie z 
Miejsca Piastowego, Zo-
fi a i Kazimierz Ryglowie 
z Łężan, Barbara i Jerzy 
Skwarowie z Targowisk, 
Danuta i Bolesław Wdo-
wiarzowie z Rogów, 
Maria i Józef Zajdlowie 
z Głowienki.

Pola Nadziei zawieszone
Sytuacja epidemiolo-

giczna spowodowała, 
że w tym roku nie będzie 
tradycyjnej już akcji wspie-
rającej krośnieńskie hospi-
cjum. Zarząd Towarzystwa 
Przyjaciół Krośnieńskiego 
Hospicjum podejmując 
tą decyzję kierował się 
przede wszystkim zdro-
wiem i bezpieczeństwem 

uczestników akcji: wo-
lontariuszy, darczyńców i 
organizatorów. Członko-
wie towarzystwa apelują 
jednocześnie o nielekce-
ważenie narastającego za-
grożenia, stosowanie się 
do ustalonych zasad doty-
czących ograniczenia roz-
przestrzeniania się wirusa. 
Kwesta przeprowadzona 

zostanie w momencie, gdy 
pozwoli na to sytuacja 
epidemiologiczna. Infor-
macja o nowym terminie 
XII „Krośnieńskich Pól Na-
dziei” zostanie przekazana 
z odpowiednim wyprze-
dzeniem.

Wszyscy Przyjaciele 
krośnieńskiego hospicjum 
proszeni są o udział w ak-
cjach zbiórki pieniędzy z 
1% podatku dochodowego 
oraz „e-żonkil”:

– wirtualny „e-żonkil” 
– wpłaty na konto: Bank 
Nowy BFG 31 8642 1083 
2002 8323 4547 0001

– 1% podatku na Kroś-
nieńskie Hospicjum - KRS 
0000397457, Bank Nowy 
BFG 31 8642 1083 2002 
8323 4547 0001.

/AJ/

Danuta i Stanisław Guzikowie z wójt Dorotą Chilik i zastępcą 
wójta Magdaleną Hec-Mrozek
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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.

OGŁOSZENIA DROBNE
USŁUGI

Przyjmuję zlecenia na wykonanie: mebli ogrodo-
wych, altanek, zadaszeń, domków działkowych. 
Kontakt – tel. 724 177 779.
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Album ze zdjęcia-
mi z okresu II 
wojny światowej 
trafi ł do Muzeum 

Podkarpackiego w Kroś-
nie z jednego z domów 
aukcyjnych w okolicy 
Hamburga w Niemczech.

– Znajduje się w nim 269 
zdjęć, które przedstawia-
ją zabudowania Krosna, 
szczególnie krośnieński 
rynek, lotnisko w Kroś-
nie, funkcjonowanie tego 
obiektu oraz okolice mia-
sta. Zdjęcia wykonał ofi cer 
sztabowy stacjonujący na 
krośnieńskim lotnisku. 
Znaczna większość z tych 
zdjęć nigdy nie była publi-
kowana – poinformował 
Jan Gancarski, dyrektor 
Muzeum Podkarpackiego 
w Krośnie.

Album kosztował 5,3 
tys. zł i jak mówi dyrek-
tor Jan Gancarski, mu-
zeum natrafi ło na niego 
przypadkiem. – Gdy do-
wiedzieliśmy się o albumie 
skontaktowaliśmy się z do-
mem aukcyjnym i po roz-
mowach oraz negocjacjach 
udało się go zakupić do na-
szego muzeum – stwierdził 
dyrektor Jan Gancarski.

Niestety, nie udało się 
ustalić z imienia i nazwi-
ska autora tych zdjęć. 
Przyjechał on najprawdo-
podobniej do Krosna jesie-
nią 1939 r. z ppłk. Heinri-
chem Dembowskim, który 
został komendantem kroś-
nieńskiego lotniska. Nie 
wiadomo też, czy zdjęcia 
były wywoływane w Kroś-
nie, czy w Niemczech oraz 
co się z nimi działo po II 
wojnie światowej.

KROSNO W obiektywie 
niemieckiego ofi cera

Muzeum Podkarpackie w Krośnie zakupiło Unikatowy album 
niemieckiego o icera sztabowego stacjonującego na kroś-
nieńskim lotnisku w latach 1939-1942.

Na początku albumu 
umieszczono zdjęcia z wi-
dokiem na zabudowania 
krośnieńskiego rynku i 
okolicznych ulic. – Uwagę 
zwracają fotografi e, na któ-
rych autor uwiecznił sterty 
kostki brukowej. Spowodo-
wane to było przebudową 
sieci kanalizacyjnej, jaką 
rozpoczęli okupanci nie-
mieccy niedługo po wkro-
czeniu do miasta. Na bu-
dynkach wciąż widoczne 
są nazwy w języku polskim 
– powiedział Łukasz Kyc, 
historyk z Muzeum Pod-
karpackiego w Krośnie.

Album przedstawia 
też niemieckie wojskowe 
uroczystości oraz defi ladę 
żołnierzy Luftwaffe stacjo-
nujących na krośnieńskim 
lotnisku, która odbyła się 
jesienią 1939 r. – Sekwen-
cja zdjęć prezentuje ca-
łość wydarzenia, od placu 
apelowego na lotnisku, 
poprzez uroczystości na 
cmentarzu przy grobach 
poległych żołnierzy niemie-
ckich aż po defi ladę idącą 
w stronę rynku, obecna 
ulica ks. Staszica. Rów-
nież na tych fotografi ach 

można dostrzec elementy 
przedwojennego Krosna, 
chociażby atrapę bomby 
lotniczej LOPP (Ligi Obro-
ny Powietrznej i Przeciw-
gazowej), która umieszczo-
na była niedaleko wejścia 
na dziedziniec kościoła oo. 
kapucynów – dodał Łu-
kasz Kyc.

Duża ilość fotografi i 
przedstawia życie co-
dzienne niemieckich ofi -
cerów, w tym spędzanie 
czasu wolnego. Na foto-
grafi ach tych możemy 
zobaczyć wnętrza budyn-
ków lotniskowych, także 
tych, które już nie istnie-
ją. Fotograf uwiecznił też 
przylot niemieckich dyg-
nitarzy. Jednym z takich 
wydarzeń był przylot do 
Krosna Hansa Franka, 
generalnego guberna-
tora okupowanych ziem 
polskich. Innym razem, 
krośnieńskie lotnisko od-
wiedził gen. płk Alexan-
der Löhr. Był on dowódcą 
niemieckiej 4 Floty Po-
wietrznej, która 25 wrześ-
nia dokonała dywanowe-
go nalotu na Warszawę. 
Nalot trwał 11 godzin. 
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Zdjęcia z lat 1939-1942 można obejrzeć 
na portalu www.terazkrosno.pl

W zakupionym albumie znajdują się zdjęcia z lat 1939-1942

Zginęło w nim blisko 10 
tys. ludzi.  Zbrodniarz wo-
jenny, skazany został na 
śmierć w 1947 r.

Ofi cer uwiecznił także 
przylot Adolfa Hitlera i 
Banito Mussoliniego na 
krośnieńskie lotnisko. 
– Na fotografi ach oprócz 
nich został uwieczniony 
ppłk Heinrich Dembow-
ski, dowódca krośnień-
skiego lotniska (4 Tech-
nicznej Szkoły Lotniczej), 
a także Johann Bauer, 
osobisty pilot Hitlera, 
który pomaga mu opuś-
cić samolot. Na fotogra-

fi ach uwieczniony został 
również samochód Hitle-
ra Mercedes-Benz 770K – 
powiedział Łukasz Kyc.

Ostatnie fotografi e 
sugerują, że autor tych 
zdjęć, niemiecki ofi cer 
sztabowy, opuścił Krosno 
w 1942 r. Prawdopodob-
nie stało się tak po prze-
niesieniu 9 VIII 1942 r. 
H. Dembowskiego (ko-
mendanta lotniska) do 
3 Dywizji Polowej Luf-
twaffe.

Dyrektor Jan Gancarski 
zapowiedział, że zostanie 
zorganizowana wystawa 
czasowa, na której zosta-
nie zaprezentowana część 
tych zdjęć po wcześniej-
szym zeskanowaniu. – Są 
one bardzo dobrej jakości, 
wykonane dobrym sprzę-
tem i przechowywane w 
odpowiednich warunkach, 
więc nie powinno być z tym 
problemów – dodał dyrek-
tor Muzeum Podkarpa-
ckiego w Krośnie.
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oddają ich charakter, a ponadto 
zarekomendowała do dalsze-
go etapu nazwę „Praw Kobiet” 
– jako postulat, który uzyskał 
najwyższe poparcie społeczne 
(ponad tysiąc podpisów pod pe-
tycją w tej sprawie).

Na podstawie wskazań komisji 
do głosowania w drugim etapie 
wybrano siedem propozycji. An-
kietę przeprowadzono w dniach 
2-15 marca br. Oddano łącznie 
1005 głosów. Najwyższe popar-
cie uzyskała nazwa Dywizjonu 
303 (368 głosów – 36,62 proc.). 
Na kolejnych miejscach upla-
sowały się nazwy: Praw Kobiet 
(308 – 30,65 proc.), Łężańska 
(123 – 12,24 proc.), Zgody (77 
– 7,66 proc.), Podofi cerów Lotni-
ctwa (66 – 6,57 proc.), Rozwojo-
wa (36 – 3,58 proc.), Inwestycyj-
na (27 – 2,69 proc.). – Podjęliśmy 
niestandardową, pierwszą tego 
typu inicjatywę, w której proces 
nadawania nazwy dla ulicy w 
Krośnie został poprzedzony szero-
kim zaproszeniem do wyrażenia 
opinii przez mieszkańców. Doce-
niamy zaangażowanie wszystkich 
uczestników. Dzięki licznym zgło-
szeniom, powstał katalog cieka-
wych propozycji, z którego z pew-
nością będzie można korzystać w 
przyszłości przy nadawaniu nazw 
dla innych nowych ulic i obiektów 
infrastruktury miejskiej – infor-
muje dr Tomasz Soliński, zastęp-
ca prezydenta Krosna.

Zwycięska propozycja zosta-
nie uwzględniona we wniosku 
o nadanie nazwy ulicy. Tym sa-
mym rozpocznie się formalna 
procedura, w której ostateczna 
decyzja należy do Rady Miasta 
Krosna.

/AJ/

Dywizjonu 303 
wygrała w głosowaniu
Znamy wyniki głosowania mieszkańców Krosna na na-
zwę dla ulicy w nowej części miasta. Jak zdecyduje Rada 
Miasta Krosna?

Badanie opinii mieszkańców 
na temat nazwy dla nowej 

ulicy było dwuetapowe. Prze-
prowadzono je na elektronicz-
nej Platformie Konsultacji Spo-
łecznych. W pierwszym etapie 
można było zgłaszać własne 
propozycje nazw wraz z uzasad-
nieniem. Wzięło w nim udział 
856 osób, które zgłosiły 225 pro-
pozycji. Były to m.in. zgłoszenia 
pochodzące od nazw geogra-
fi cznych, nawiązujące do współ-
pracy gmin przy zmianie granic, 
propozycje patronów – zarówno 
postaci historycznych, jak i bo-

haterów popkultury. W 50 przy-
padkach nazwy były w sposób 
jednoznaczny sprzeczne z obo-
wiązującymi zasadami nazew-
nictwa. Zgłoszone propozycje 
zostały przedstawione Komisji 
ds. Nadawania i Zmiany Nazw, 
która została poproszona o wy-
typowanie do dalszych konsulta-
cji nazw w jej opinii najbardziej 
trafnych i najlepiej wpisujących 
się w obowiązujące wytyczne. 
Komisja wybrała sześć propozy-
cji, które jej zdaniem wywołu-
ją silne skojarzenia z terenami 
sąsiadującymi z ulicą i najlepiej 

Ogród powstanie przy ul. Naftowej w Krośnie. – W ramach 
zagospodarowania zostaną posadzone drzewa i rośliny wie-

loletnie miododajne, które nie tylko uatrakcyjnią położoną w tym 
miejscu siłownię na wolnym powietrzu, ale także zwabią cenne dla 
środowiska motyle i owady. Teren zostanie zagospodarowany w II 
kwartale tego roku, jednak docelowy efekt zostanie osignięty w ko-
lejnych latach, po uzyskaniu przez rośliny docelowego rozmiaru 
i pojawieniu się pierwszych mieszkańców drewnianych domków 
– poinformowała Joanna Sowa, rzecznik prasowy Urzędu Mia-
sta Krosna.

Prace przy powstaniu ogrodu motyli podzielone zostały na 
2 etapy. Pierwszy z nich, który będzie realizowany do połowy 
maja br., to przygotowanie terenu, dostawa wraz z sadzeniem 
materiału roślinnego, rozłożenie agrowłókniny, podlanie ro-
ślin, montaż domków dla owadów i motyli. Z kolei drugi etap 
to pielęgnacja roślin po posadzeniu, podlewanie, nawożenie, 
odchwaszczanie. W tym przypadku termin realizacji zaplano-
wano do połowy grudnia br.

Ogród motyli realizowany w ramach budżetu obywatelskiego 
będzie kosztował blisko 18,5 tys. zł.                                            /AJ/

KROSNO

Powstanie ogród motyli
W ramach budżetu obywatelskiego powstanie „Ogród 
Motyli jako ochrona ginących i zagrożonych wyginięciem 
gatunków motyli”.
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Koszt utworzenia ogrodu dla motyli to ponad 18 tys. zł
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Krościenko Wyżne, dnia 1.04.2021 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Krościenko Wyżne

o przystąpieniu do sporządzenia:
zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Krościenko Wyżne

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. 
zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41, w związku 
z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) 

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Krościenko Wyżne 
uchwały nr XXIV/156/2021 z dnia 5 marca 2021 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Krościenko Wyżne. Granicami 
obszaru objętego Studium są granice administracyjne 
Gminy Krościenko Wyżne.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dostępną na 
aktualnym etapie postępowania dokumentacją sprawy 
oraz mogą składać wnioski do wyżej wymienionych 
zmian studium oraz prognozy. Wnioski należy składać 
na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko 
Wyżne, 38-422 Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9 
lub drogą pocztową w terminie do dnia 30 kwietnia 
2021r.

Wnioski mogą być wnoszone ponadto ustnie do 
protokołu oraz za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym 
mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o 
usługach zaufania oraz identyfi kacji elektronicznej 
(t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1173 z późn. zm.) na adres: 
odo@kroscienkowyzne.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę 
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.  

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest 
Wójt Gminy Krościenko Wyżne. 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne
Mateusz Liput

OG£OSZENIE

MIEJSCE NA 
TWOJĄ REKLAMĘ
Sprawdź: www.kromedia.pl

Nowy rejestrator 
prędkości potrafi  
namierzyć nad-

jeżdżający pojazd w nie-
spełna 0,33 sekundy. Do-
kładność wykonywanego 
pomiaru to +/- 2 km/h. 
– Warto tutaj wspomnieć, 
iż ten błąd pomiaru jest już 
wzięty pod uwagę podczas 
wyświetlania wyniku na 
mierniku prędkości – tłu-
maczy komisarz Krzysztof 
Belczyk z Wydziału Ru-
chu Drogowego KMP w 
Krośnie.

KROSNO

Bat na piratów 
drogowych
Od marca policjanci krośnieńskiej dro-
gówki mają do dyspozycji nowy laserowy 
miernik prędkości z rejestracją obrazu LTI 
20/20 TruCAM II.

LTI 20/20 TruCam II ma 
możliwość namierzenia 
pojazdu z odległości do 
1200 metrów. Może pra-
cować zarówno w czasie 
ostrej zimy, jak i bardzo 
wysokiej temperatury 
– od -30 st. C do +60 st. C. 
Jest poręczny, waży nie-
spełna 1,5 kg. Może być 
używany przez policjan-
tów, zarówno „z ręki”, jak 
też przy użyciu specjalne-
go statywu.

Jak informuje kom. 
Krzysztof Belczyk, pręd-

kość może być mierzona 
również w trybie automa-
tycznym, dzięki czemu 
można zmierzyć prędkość 
większej ilości nadjeżdża-
jących pojazdów. Niektóre 
wykroczenia zostają rozli-
czone na miejscu, a część 
później w czynnościach 
wyjaśniających.

Oprócz zapisania zdję-
cia każdego pojazdu, któ-
rego kierowca przekroczył 
dopuszczalną prędkość, 
urządzenie automatycznie 

zapisuje około trzysekun-
dowy fi lm poprzedzający 
zrobienie zdjęcia. – Widać 
więc, jak pojazd zbliża się, 
zostaje zmierzona i wy-
świetlona prędkość. Zare-
jestrowane jest również, 
w który pojazd „uderza” 
wiązka lasera w momencie 
zmierzenia prędkości. Nie 
ma więc wątpliwości, czyja 
prędkość została zmierzo-
na – mówi naczelnik kroś-
nieńskiej drogówki.

Dodaje też, że kontrole 
prędkości na terenie mia-
sta Krosna i powiatu kroś-
nieńskiego prowadzone 
są na podstawie analizy 
bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. – Miernik ten 
używany jest w miejscach, 
gdzie najczęściej docho-
dzi do zdarzeń drogowych 
oraz tam, gdzie kierowcy 
najczęściej przekraczają 
dopuszczalną prędkość 
– dodaje kom. Krzysztof 
Belczyk.

Andrzej Józefczyk
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700 zarzutów
Prokuratura Rejonowa w Krośnie skierowała 
do sądu akt oskarżenia przeciwko 41-letniej 
mieszkance Krosna. Sprawa dotyczy oszustw, 
bądź usiłowania oszustw.

Prokuratura Rejono-
wa w Krośnie nadzo-
rowała postępowa-

nie przeciwko 41-letniej 
Katarzynie C. z Krosna. 
Okazało się, że kobieta 
przez osiem lat, od czerw-
ca 2012 r. do czerwca 
2020 r. składała masowo 
wnioski pożyczkowe za 
pośrednictwem różnych 
portali należących do 
podmiotów udzielających 
pożyczek pozabankowych 
– łącznie 22.

– Składając wnioski 
oskarżona posługiwała 

się rożnymi danymi oso-
bowymi, w tym także i 
własnymi. Do składanych 
wniosków podawała także 
numery wielu rachunków 
bankowych, na które zgod-
nie z jej zamiarem miały 
wpływać pieniądze z po-
życzek – poinformowała 
Iwona Czerwonka-Rogoś, 
Prokurator Rejonowy w 
Krośnie.

Katarzynie C. udało się 
uzyskać 38 pożyczek, zaś 
pozostałe 691 wniosków 
zostało zweryfi kowane 
negatywnie. Z ustaleń 

śledztwa wynika, że od 
2012 do 2020 r. dokonu-
jąc oszustw wyrządziła 
szkodę podmiotom udzie-
lającym pożyczek w kwo-
cie ponad 58 tys. zł oraz 
usiłowała wyrządzić szko-
dę w wysokości prawie 1,7 
mln zł. Cały materiał do-
wodowy został oparty na 
ustaleniach dokonanych 
przez Wydział do Walki 
z Cyberprzestępczością 
KWP we Wrocławiu, ze-
znaniach przedstawicieli 
pokrzywdzonych fi rm, za-
bezpieczonej dokumenta-
cji, w tym rachunków ban-
kowych. A także danych 
telekomunikacyjnych i 
informatycznych.

– Katarzynie C. postawio-
ny został zarzut dokonania 
oszustwa w 27 przypad-
kach oraz usiłowania oszu-
stwa – 691 razy – dodała 
prokurator Iwona Czer-
wonka-Rogoś.

41-letnia kobieta była 

przesłuchana w charakte-
rze podejrzanej dwukrot-
nie. Za pierwszym razem 
przyznała się do wska-
zanych jej 171 zarzutów. 
W krótkich wyjaśnie-
niach wskazała, że pomi-
mo licznych postępowań 
przeciwko niej w proku-
raturze w Krośnie, nadal 
prowadziła przestępczą 
działalność, w której 
udało się jej wyłudzić 
około 40 tys. zł. Podczas 
drugiego przesłuchania, 
w grudniu 2020 r., gdy 
przedstawiono jej łącznie 
729 czynów zabronio-
nych, skorzystała z prawa 
do odmowy składania wy-
jaśnień. Nie oświadczyła 
także, czy przyznaje się do 
popełnienia zarzucanych 
jej czynów. Katarzyna C. 
przebywa w areszcie tym-
czasowym. Grozi jej kara 
pozbawienia wolności od 
6 miesięcy do 8 lat.

Andrzej Józefczyk

Policjanci z krośnieńskiej dro-
gówki mają nowy radar
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Materiał przygotowany przy współpracy z Urzędem Gminy Miejsce Piastowe

Poprzeczka postawiona wysoko
Rozmowa z Dorotą Chilik, wójtem gminy Miejsce Piastowe

– Ponad 2 lata temu zo-
stała pani wybrana na wój-
ta gminy Miejsce Piastowe. 
Czy tak wyobrażała sobie 
Pani to urzędowanie?

– Jak zaczynałam swo-
ją kadencję dwa lata temu, 
nikt nawet nie przypuszczał, 
że w tak trudnych czasach 
przyjdzie prowadzić gminę. 
Pandemia, a co za tym idzie  
liczne z jej powodu obostrze-
nia spowodowały, iż bardzo 
szybko należy podejmować 
nieraz niełatwe decyzje. Ża-
den samorządowiec przed 
nami nie był w takiej sytua-
cji i nie ma na wiele sytuacji 
wzorców postępowania, a 
bez względu na pandemię sa-
morząd musi wykonywać na-
łożone przepisami obowiązki 
oraz realizować założenia go-
spodarczo-inwestycyjne.

– Proszę w kilku zda-
niach scharakteryzować 
ten okres…

– Pomimo wszystkich trud-
ności był to dobry okres, naj-
pierw budowania zespołu w 
pracy, wytyczenia celów, a 
później praca nad ich osiąg-
nięciem. Postawiłam sobie 
poprzeczkę bardzo wysoko, 
ale zamierzone cele udaje się 
zrealizować. To także okres 
bardzo dobrej współpracy 
z Radą Gminy i sołtysami, 
którzy bardzo angażują się 
w życie gminy i efektywnie 
pracują na rzecz naszych 
mieszańców. 

– W kampanii wyborczej 
postawiła Pani na „5” dla 
gminy i „5” dla miejscowo-
ści. Czy był to dobry pomysł 
z perspektywy prawie poło-
wy trwania kadencji?

– Jak najbardziej. Te ponad 
dwa lata kadencji pokazało, 
że nie był to tylko chwyt na 
kampanię wyborczą, ale wie-
loletni, przemyślany program 
gospodarczo-społeczny roz-
pisany na każdą miejscowość 
tak, aby żaden mieszkaniec 
Gminy Miejsce Piastowe nie 
czuł się pominięty czy wy-
kluczony. Założyłam, że sku-
teczny gospodarz gminy musi 
być dobrym organizatorem i 
menedżerem życia społecz-
no-gospodarczego, że dobry 
wójt to dyplomata znający 
sztukę kompromisu i myślę, 
że to przekłada się na moją 
pracę jako wójta.  Uważam, 
że samorządowcem powinna 
być osoba, która jest wyczu-
lona na potrzeby ludzkie, sta-
rająca się pomagać w miarę 
możliwości wszystkim tym, 
którzy tej pomocy oczekują 
od samorządu. 

– Zadań oczywiście nie 
brakuje na ten rok, choć jak 
wiadomo, czas jest bardzo 
trudny…

– Budżet na ten rok jest na 
pewno trudny, z bardzo du-
żymi wydatkami bieżącymi, 
jak choćby oświata – ok. 22,7 
mln zł oraz pomoc społeczna 
– 23,4 mln zł, jednak nie re-
zygnujemy z inwestycji, na 
które w bieżącym roku zapla-
nowaliśmy ponad 11 mln zł. 

– Zacznijmy może od in-
westycji drogowych…

– W tym roku planujemy 
wykonać kilka zadań na na-

szych drogach gminnych. 
Mam tutaj na myśli przebu-
dowę ul. Rajsy na długoś-
ci 787 metrów. Na ten i na 
przyszły rok zaplanowaliśmy 
dalszą część przebudowy ul. 
Potockiego w Łężanach oraz 
przebudowę ul. Nadrzecznej 
we Wrocance. W pierwszym 
przypadku prace mają być 
wykonane na długości blisko 
900 metrów wraz z posze-
rzeniem jezdni do 5,5 m oraz 
budową chodnika. Przebudo-
wa we Wrocance na długości 
350 m przewiduje poszerze-
nie jezdni, budowę chodni-
ka, wykonanie wyniesionego 
przejścia dla pieszych. Został 
już ogłoszony przetarg na 
przebudowę dwóch dróg we-
wnętrznych w Miejscu Piasto-
wym: boczna ul. Dworskiej 
(do bloków) oraz boczna ul. 
Szkolnej (za boiskiem spor-
towym). Planujemy również 
remont mostu na potoku Lu-
batówka w Głowience (łącz-
nik ul. Zielonej i ul. Pogórze).  
Przy inwestycjach drogo-
wych warto też wspomnieć o 
rozbudowie oświetlenia przy 
drogach w Głowience, Miej-
scu Piastowym, Niżnej Łące, 
Rogach, Targowiskach, Wro-
cance, Widaczu i Zalesiu.

– Czy gmina planuje w 
tym roku inwestycje zwią-
zane z siecią wodociągo-
wą?

– Na początku lutego pod-
pisaliśmy umowę na dwie 
duże inwestycje. Pierwsza z 
nich to rozbudowa sieci wo-
dociągowej w Targowiskach. 
Wybudowany wodociąg bę-
dzie miał długość prawie 5 
km, a wartość zadania to po-
nad 604,5 tys. zł. Budowę sie-
ci wodociągowej o długości 
prawie 3,5 km zaplanowano 
też w Rogach. Inwestycja ta 
ma kosztować blisko 381,5 
tys. zł. Obydwa zadania fi -
nansowane będą w 100% z 

Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych i mają być 
zakończone do 30 listopada 
br. Ponadto planowane jest 
wykonanie dokumentacji na 
rozbudowę sieci wodocią-
gowej we Wrocance przy ul. 
Nadrzecznej. 

– Na jakim etapie są pra-
ce przy budowie Gminnego 
Centrum Kultury i Bibliote-
ki w  Miejscu Piastowym? 
Jakie prace zaplanowano 
na ten rok?

– W 2020 roku został 
złożony wniosek do Rządo-
wego  Funduszu Inwestycji 
Lokalnych oraz do Minister-
stwa Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu. Jeśli 
uda nam się uzyskać dofi -
nansowanie to jeszcze w tym 
roku prowadzone będą prace 
wykończeniowo budowlane 
wraz z wyposażeniem obiek-
tu Gminnego Centrum Kul-
tury i Biblioteki. Dzięki temu 
powstanie nowoczesna sala 
widowiskowa ze sceną i za-
pleczem, sala prób, wypoży-
czalnia i czytelnia, pomiesz-
czenia warsztatowe, biurowe, 
sala spotkań oraz pomiesz-
czenia socjalne i techniczne. 
W roku 2020 zakończono 
pierwszy etap zadania, który 
obejmował między innymi 
roboty rozbiórkowe, pogłę-
bienie piwnic, roboty fun-
damentowe, konstrukcyjne, 
wykonanie dachu, elewacji, 
stolarkę. Drugi etap będzie 
obejmował roboty wykoń-
czeniowe wewnątrz budynku 
takie jak: nakładanie tynków, 
gładzi, wylewek, podłóg, a 
także instalacje sanitarne, 
elektryczne, montaż oświet-
lenia, elementów audiowizu-
alnych, kinotechniki. Ponad-
to zaplanowano zakup mebli 
i wyposażenia. Wszystkie te 
prace pozwolą zakończyć in-
westycję. Realizacja tego 
projektu przyczyni się do 

poprawy efektywności ener-
getycznej. W budynku Gmin-
nego Centrum Kultur i Biblio-
teki w Miejscu Piastowym 
przewidziano montaż paneli 
fotowoltaicznych, montaż 
pomp ciepła z funkcją grza-
nia i chłodzenia oraz montaż 
oświetlenia energooszczęd-
nego w całym budynku.

– Na jakim etapie jest 
budowa sali gimnastycznej 
przy szkole w Zalesiu?

– Budowa sali trwa od 
listopada 2019 r. Sala o wy-
miarach 41x23 m, będzie 
posiadała zaplecze sanitar-
ne i halę sportową 13x25 m. 
Dodatkowo przy obiekcie 
usytuowany będzie również 
plac zabaw i parking. Koszt 
inwestycji to około 3,1 mln 
zł. Termin zakończenia tego 
zadania zaplanowano na 
lipiec br. Dodam też, że go-
towy jest projekt na budowę 
boiska piłkarskiego, boiska 
wielofunkcyjnego wraz z 
ogrodzeniem i oświetleniem 
zewnętrznym przy Szkole 
Podstawowej w Głowience 
oraz  pozwolenie na budowę 
kompleksu sportowego w 
Głowience przy ul. Jaworze. 
Obejmuje ono między inny-
mi budowę boiska pełnowy-
miarowego, treningowego, 
budynku zaplecza szatnio-
wego, parkingu, oświetlenia, 
piłkochwytów oraz trybuny 
na 200 miejsc. W 2020 r. zo-
stał złożony wniosek do RFIL 
na budowę kompleksu przy 
SP w Głowience, a w chwili 
obecnej składamy dwa wnio-
ski do Ministerstwa Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i 
Sportu na przedmiotowe do-
kumentacje. 

– Jeśli jesteśmy przy 
sprawach sportowych, na-
suwa się pytanie, w jaki 
sposób gmina wspiera 
swoich sportowców, czy 
aktywne spędzanie wolne-
go czasu?

– Od 2020 r. przyznajemy 
najbardziej utalentowanym 
sportowcom stypendia, jako 
wsparcie i motywacja w 
osiąganiu sukcesów spor-
towych. Ponadto organi-

zujemy corocznie otwarty 
konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych z zakre-
su warunków sprzyjających 
rozwojowi sportu, w którym 
biorą udział kluby sportowe 
z terenu gminy. Dodatkowo 
w roku 2020 gmina zorga-
nizowała konkurs ofert dla 
organizacji pozarządowych, 
w których również wzięły 
udział kluby sportowe. Przy-
znano trzy dofi nansowania 
w ramach dotacji gminnej. 
Pozytywnie postrzegam pro-
gram Ministerstwa Sportu 
„Szkolny Klub Sportowy”, 
który ma na celu umożliwie-
nie podejmowania dodat-
kowej aktywności fi zycznej 
realizowanej w formie zajęć 
sportowych i rekreacyjnych 
pod opieką nauczyciela pro-
wadzącego zajęcia wycho-
wania fi zycznego w danej 
szkole. Systematyczne poza-
lekcyjne zajęcia sportowe dla 
dzieci i młodzieży prowadzo-
ne są w różnorodnych, no-
woczesnych i atrakcyjnych 
formach. Odbywają się one 
na obiektach sportowych 
przystosowanych do pro-
wadzenia zajęć sportowych 
lub  w miejscach, w których 
można bezpiecznie przepro-
wadzać zajęcia  w terenie. 
Ponadto corocznie gmina za-
trudnia animatorów do pro-
wadzenia zajęć sportowych i 
opieką nad boiskami ORLIK. 
Corocznie też składane są 
wnioski do Narodowego In-
stytutu Sportu w Warszawie 
o dofi nansowanie kosztów 
organizacji zajęć sportowych 
i zatrudnienia animatorów 
na boiskach ORLIK. Rów-
nież w 2021 r. złożono takie 
wnioski, które uzyskały ak-
ceptacje i dofi nansowanie. 

– Czy w tym roku prze-
widziane są inwestycje w 
ramach Funduszu Sołe-
ckiego?

– Na ten rok również mamy 
w planach inwestycje w ra-
mach Funduszu Sołeckiego. 
Zaplanowana jest budowa 
oświetlenia w miejscowoś-
ciach: Głowienka, Miejsce 
Piastowe, Rogi, Zalesie, Niżna 
Łąka, Targowiska, Wrocanka 
i Widacz; remont domu lu-
dowego w Łężanach; utwar-
dzenie parkingu koło domu 

ludowego w Niżnej Łące oraz 
wykonanie ogrodzenia i dre-
nażu na działce z placem za-
baw w Łężanach.

– Znaczna część inwesty-
cji może być realizowana 
dzięki środkom pozyska-
nym z Unii Europejskiej i 
programów rządowych…

– Dobrego gospodarza po-
znaje się po tym, że potrafi  
dobrze wydatkować pub-
liczne pieniądze, tak nimi 
gospodarować, aby dzięki 
posiadaniu wkładu włas-
nego pozyskiwać jeszcze 
dodatkowe środki. To też 
umiejętność wychodzenia 
naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców i charyzma. 
Oczywiście tak jest również 
w naszej gminie. Aktualnie 
otrzymaliśmy wsparcie fi -
nansowe na budowę senso-
rycznego placu zabaw im. 
św. Rozalii we Wrocance w 
ramach Programu  Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. Złożyliśmy wnio-
ski do Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych dla 
gmin popegeerowskich na  
przebudowę i remont stacji 
kolejowej w Targowiskach, 
budowę budynku wielofunk-
cyjnego przy zewnętrznym 
kompleksie rekreacyjno-spor-
towym w Miejscu Piastowym 
oraz remont sali dla sportow-
ców w Rogach. W ramach 
Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych II nabór na: 
budowę sieci wodociągowej 
w Rogach, na dokończenie 
prac wykończeniowo budow-
lanych wraz z wyposażeniem 
obiektu Gminnego Centrum 
Kultury i Biblioteki w Miejscu 
Piastowym oraz na  budowę 
kompleksu boisk przy SP w 
Głowience. Ponadto gmina 
przygotowuje się do budowy 
dwunastu punktów dostępu 
do publicznej sieci internetu 
dotyczącego Programu Ope-
racyjnego Cyfrowa Polska na 
lata 2014-2020.

– Jak widać, okres pan-
demii to przede wszystkim 
sprawdzian z zaradności 
dla samorządowców, a do-
brego gospodarza poznaje 
się także po tym, jak radzi 
sobie w trudnych czasach.  
W gminie Miejsce Piastowe 
dzieje się bardzo dużo. 

¯YCZENIA
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HUMOR

BARAN (21 III - 20 IV)
Nowa możliwość pojawi się w twoim 

życiu. Jeśli tylko wpłynie to na stabiliza-
cję twojej sytuacji materialnej, to powi-
nieneś skorzystać z okazji. Czekają cię 
wkrótce również działania związane z 
całkiem nową dla ciebie dziedziną. Do-
stosuj swój apetyt życiowy do własnych 
możliwości.

BYK (21 IV - 20 V)
Czas pełen niespodzianek zarówno 

w życiu prywatnym, jak i w sprawach 
związanych z pracą. Mogą pojawić się 
wyzwania, które cię przerosną. Możesz 
też odczuwać niechęć przed mierze-
niem się z nowymi sytuacjami. W razie 
potrzeby skorzystaj z pomocy i nie an-
gażuj się w konfl ikty.

BLIŹNIĘTA (21 V - 21 VI)
Przed tobą bardzo korzystny okres 

dla podejmowania właściwych decy-
zji, które przyniosą ci wymierne efekty 
zarówno w sferze fi nansów, jak i du-
chowości. Nie wahaj się sięgać gwiazd. 
Realizuj swoje pomysły i spełniaj swoje 
marzenia. nie zawsze się uda, ale trze-
ba próbować.

RAK (22 VI - 22 VII)
Gwiazdy wróżą problemy sercowe. 

Wszystkie twoje sprawy będą musiały 
zejść na dalszy plan, bo nie będziesz 
umiał się na nich skupić. Twoje pomy-
sły i plany mogą się posypać, więc nie 
ryzykuj na razie. Pamiętaj też, że w 
każdym przykrym zdarzeniu tkwi cen-
na lekcja na przyszłość.

LEW (23 VII - 22 VIII)
Najbliższe dni przyniosą dobry 

nastrój i napełnią cię optymizmem. 
Możesz wydostać się z problemów na 
każdym polu. Powinieneś szczególnie 
wykorzystać ten czas na poprawienie, 
a raczej ulepszenie swojej relacji z part-
nerem. Wznieś się na wyżyny.

PANNA (23 VIII - 23 IX)
Planety opromienią cię wielką we-

wnętrzną siłą, która pozwoli ci prze-
trwać wszelkie sytuacje kryzysowe. 
Śmiało będziesz podejmować stojące 
się przed tobą wyzwania. Możesz sta-
nąć w obliczu sytuacji, która zmusi cię 
do walki o pozycję. Uwierz w swoje 
możliwości.

WAGA (23 IX - 23 X)
Głębokie emocje będą mieć duży 

wpływ na twoje życie. I tak bywa. Bę-
dzie trudno, ale masz na kogo liczyć. 
Spodziewaj się postępu realizacji pla-
nów zawodowych, co będzie również 
zapowiedzią poprawy sytuacji fi nanso-
wej. Staraj się więcej czas przeznaczyć 
na odpoczynek. 

SKORPION (24 X - 22 XI)
Możesz zaszaleć na zakupach on-

line, możesz sobie na to pozwolić. Nie 
bądź przy tym samolubny, pamiętaj o 
partnerze. Zadbaj o zdrowie, nie unikaj 
kontaktu z przyrodą i świeżym powie-
trzem. Nie chcesz przecież zachorować.

STRZELEC (23 XI - 21 XII)
Możesz mieć problemy z podjęciem 

właściwych dla siebie decyzji, a opcji 
do wyboru może być dużo. Jeśli nie jest 
to sprawa bardzo nagląca, odłóż je w 
czasie. Zachowaj trzeźwy umysł i nie 
daj się ponieść fantazji. Zapowiadają 
się kontakty towarzyskie, zachowaj 
ostrożność.

KOZIOROŻEC (22 XII - 20 I)
Za dużo czasu poświęcasz na pracę 

i obowiązki.  Musisz też koniecznie 
pomyśleć o sobie i to nie tylko o zdro-
wiu w wymiarze fi zycznym, ale prze-
de wszystkim tym duchowym. Kiedy 
ostatnio zrobiłeś coś dla siebie? Czy w 
ogóle jeszcze pamiętasz, jakie są TWO-
JE pasje?

WODNIK (21 I - 19 II)
Poczujesz niemoc i rezygnację. Stop! 

Po prostu za dużo wziąłeś na swoje 
barki. Ale dasz radę, tylko wyjdź na 
chwilę, popatrz na otaczający cię świat, 
zaczerpnij świeżego powietrza, napij 
się dobrej kawy, porozmawiaj z kimś 
bliskim. A potem okaże się, że wszystko 
jest takie proste!

RYBY (20 II - 20 III)
Najbliższy czas spędzisz, mimo 

ograniczeń społecznych, bardzo ak-
tywnie. Bez przeszkód będziesz mógł 
realizować swoje plany. Łap pojawia-
jące się okazje. Pamiętaj jednak, by nie 
zatracać się w swoich działaniach bez 
wcześniejszej refl eksji. 

HOROSKOP

Podsumowany został coroczny kon-
kurs zorganizowany przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Rymanowie.

Starszy, dobrze zbudowany 
facet siedział sobie w przydroż-
nym barku i jadł obiadek. Do 
knajpy weszło trzech motocykli-
stów... skóry, długie pióra, mor-
dy kaprawe, jednym słowem 
posłańcy piekieł. Widać było, 
że szukają zaczepki... Pierwszy 
z nich przechodząc koło stolika 
staruszka zgasił cygaro w jego 
szarlotce, drugi napluł mu do 
kawy, a trzeci wywalił talerz z 
jego obiadem do góry nogami. 
Facet nie zareagował na za-
czepkę. Podszedł do barmanki, 
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szybko zapłacił i równie szybko 
ulotnił się z baru. Harleyowcy 
rozsiedli się i zamówili browa-
ry. Po chwili barmanka przy-
niosła kufl e i postawiła na stole. 
Wtedy jeden z nich zagadnął: 
– Hej laska, widziałaś tego fraje-
ra? Zmył się momentalnie, cia-
pa nie facet! Barmanka na to: 
– Noo... i kierowca też z niego 
kiepski... – Czemu? – Widzia-
łam przed chwilą przez okno, 
jak swoim truckiem rozjechał 
trzy motory.

– – – – – 
Dyrektor pewnej warszaw-

skiej fi rmy zebrał swoich pra-
cowników: – Zbliża się jubileusz 
naszej fi rmy. Trzeba go zorgani-

zować tak, żeby cała Warszawa 
o nim mówiła. Jednocześnie na-
leży zredukować koszty do mi-
nimum. Trzeba też pamiętać, że 
jubileusz wam, pracownikom, 
musi przynieść wiele radości. 
Są jakieś pomysły? – Tak! – sły-
chać głos gdzieś z tyłu – Musi 
prezes skoczyć z Pałacu Kultury. 
Cała Warszawa się o tym dowie, 
koszt będzie niewielki... A co do 
zadowolenia pracowników...

– – – – – 
Nad stawem siedzi doświad-

czony wędkarz i usiłuje coś zło-
wić. Mija godzina, dwie, trzy i 
nic! Naraz nad wodą staje 12-
latek, zarzuca wędkę i...wycią-
ga rybę za rybą. Rozwścieczony 

wędkarz nie wytrzymuje i woła: 
– A lekcje smarkaczu odrobi-
łeś?!

– – – – – 
Prezes poważnej fi rmy miał 

wygłosić ważny referat na kon-
ferencji, na której zebrali się 
przedstawiciele całej branży. 
Kiedy wrócił z imprezy do biura, 
dyszał z wściekłości. – Po jaką 
cholerę napisałaś mi godzin-
ne przemówienie?! – wrzasnął 
na swoją sekretarkę. – Połowa 
ludzi wyszła z sali zanim skoń-
czyłem. – Ależ panie prezesie, 
napisałam referat trwający 20 
minut. No i dołączyłam dwie 
kopie na wszelki wypadek, tak 
jak pan kazał...

W tym roku na konkurs „Na palmę 
i pisankę Wielkanocną” zgłoszo-
no 17 prac. Oceniała je komisja w 

składzie: Danuta Litarowicz, Janina Bola-
nowska i Marta Cypcar.

Jury przyznało w poszczególnych katego-
riach następujące wyróżnienia i wyróżnienia 
specjalne:

Palmy – koła gospodyń wiejskich: wyróż-
nienie specjalne – KGW Królik Polski i KGW 
Posada Górna; wyróżnienie – KGW Klim-
kówka, KGW Posada Dolna – Rymanów.

Palmy – uczniowie szkół: wyróżnienie specjalne: Filip Sieniaw-
ski; wyróżnienie: Julia Wojtoń, Lena Wojtaszko; nagroda za udział: 
Oliwia Fajkiel, Maja Wołczańska, Maja Wajda.

Palmy – osoby dorosłe: wyróżnienie specjalne: Elżbieta Krukar; 
wyróżnienie: Zofi a Rodzinka, Czesława Rajnik.

Pisanki – osoby dorosłe: wyróżnienie specjalne: Danuta Bucz-
kowska, Zofi a Ozimina; wyróżnienie: Danuta Supeł, Anna Kenar-
Szul.                                                                                                                    /AJ/

Na kilkanaście dni przed 
planowanym spotka-
niem chętni do wzię-

cia w nim udziału uczniowie 
SOSW własnoręcznie wykony-
wali ozdoby wielkanocne. Przy-
gotowanie ich było warunkiem 
uczestnictwa w warsztatach 
cukierniczych „Wielkanocne 
Rozmaitości”, które odbyły się 
17 marca i były koordynowane 
przez nauczycieli i uczniów z 
ZSP nr 2.

Uczestnicy warsztatów uczy-

RYMANÓW

Konkurs na palmę 
i pisankę
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Palma autorstwa 
Elżbiety Krukar

Wielkanocne rozmaitości
Uczniowie ze SOSW w Krośnie przy współpracy 
z młodzieżą z ZSP nr 2 powitali razem wiosnę i 
przywołali Wielkanoc.

li się zdobienia pierników wiel-
kanocnych masami lukrowymi 
i cukierniczymi ozdobami. Za-
bawa była przednia, zaś każdy 
twórca otrzymywał na włas-
ność wykonane przez siebie 
słodkie ciasteczka.

Warsztaty cukiernicze 
„Wielkanocne Rozmaitości” 
były już kolejną inicjatywą 
podjętą w ramach współpracy 
SOSW z Zespołem Szkół Po-
nadpodstawowych nr 2.

/AJ/

Ze świątecznego stołu 
w gminie Rymanów

(przepisy przygotowane przez panie 
z kół gospodyń wiejskich)

PASZTET Z KRÓLIKA

SKŁADNIKI:
Część przednia królika, 15 dag podgardla wieprzowe-

go, 25 dag wieprzowiny, 2 cebule, 10 dag pieczarek, 2-3 
goździki, wątroba z królika, 2 bułki czerstwe, pieprz, gał-
ka muszkatołowa, 2-3 jajka, łyżka tłuszczu, łyżka tartej 
bułki.

WYKONANIE:
Część przednią królika, podgardle i wieprzowinę z do-

datkiem pieczarek, cebuli i goździków zalać niewielką 
ilością wody i ugotować pod przykryciem przy bardzo 
wolnym wrzeniu do miękkości. Gdy mięso będzie mięk-
kie, wyjąć je z naczynia i starannie oddzielić od kości. 
Umytą i obraną z błon wątrobę pokroić na mniejsze ka-
wałki, włożyć do sosu i podgrzać tylko tyle, aby straci-
ła krwiste zabarwienie. Do lekko przestudzonego sosu 
włożyć pokrojone bułki oraz mięso i wszystko ostudzić. 
Dobrze schłodzone mięso trzykrotnie zemleć. Do zmie-
lonego pasztetu dodać jajka oraz do smaku sól, pieprz i 
startą gałkę muszkatołową. Wszystko wyrobić.

Formę wysmarować smalcem, wyspać bułką tar-
tą. Masę ułożyć w formie, uciskając mocno mięso. Po-
wierzchnię wyrównać nożem zmoczonym w letniej wo-
dzie. Pasztet wstawić do pieczenia. Gdy tłuszcz wsiąknie, 
a pasztet odstaje od boków blachy, wyjąć i pozostawić do 
schłodzenia. Gdy będzie już zimny, wyjąć z formy.

BIAŁY BARSZCZ Z CHRZANEM

SKŁADNIKI:
2 l serwatki, 1 szklanka wody, 2 małe korzenie chrza-

nu, 1 szklanka śmietany zmieszana z łyżką mąki, 20 dag 
wędzonego boczku, koper, pietruszka, sól.

WYKONANIE:
Serwatkę z wodą i solą zagotować, dodać koper, pie-

truszkę i starty drobno chrzan. Wszystko podbić śmieta-
ną. Gotować jeszcze 10 minut. Na końcu okrasić stopio-
nym boczkiem. Podawać z jajkiem na twardo, grzankami 
lub ziemniakami.

SER JAJECZNY

SKŁADNIKI:
10 jaj, 1 litr mleka, sól do smaku.

WYKONANIE:
Jaja rozbić do mleka i wymieszać razem z solą. Wsta-

wić na ogień, ciągle mieszając, doprowadzić do utwo-
rzenia się masy serowej, po czym odcedzić. Uformować 
i odstawić do zastygnięcia.

Warsztaty „Wielkanocne Rozmaitości” w SOSW w Krośnie
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