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13 maja
Roberta, Gerwazego, Marii, Serwacego 

Światowy Dzień Chorego
14 maja 

Macieja, Dobiesława, Bonifacego, Michała 
Dzień Farmaceuty

15 maja 
Zofi i, Izydora, Cecyliusza, Maksyma

Dzień bez Samochodu, Dzień Niezapominajki
16 maja 

Szymona, Andrzeja, Małgorzaty, Honoraty
Dzień Straży Granicznej

17 maja 
Weroniki, Brunona, Sławomira, Stanisława

Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji
18 maja 

Feliksa, Eryka, Jana, Aleksandra
Międzynarodowy Dzień Muzeów

19 maja
Iwa, Urbana, Celestyna, Iwony

Ogólnopolski Dzień Bliźniąt
20 maja

Bazylego, Bernardyna, Aleksandra, Dawida
Dzień Sąsiada, Światowy Dzień Pszczół

21 maja 
Tymoteusza, Wiktora, Walentego, Krzysztofa

22 maja
Wiesława, Rity, Heleny, Emila

Dzień Praw Zwierząt
23 maja 

Kryspina, Emilii, Michała, Jana
24 maja

Zuzanny, Mileny, Joanny, Franciszka
Dzień Braci

25 maja
Grzegorza, Magdy, Borysława, Urbana

Dzień Bezpiecznego Kierowcy
26 maja

Marianny, Pauliny, Filipa, Angeliki
Dzień Matki

27 maja
Magdaleny, Jana, Juliana, Oliwiera
Dzień Samorządu Terytorialnego

28 maja 
Jaromira, Augustyna, Justa, Balladyny

Światowy Dzień Hamburgera
29 maja

Bogumiły, Urszuli, Magdaleny, Rajmunda
Dzień Działacza Kultury

30 maja 
Ferdynanda, Karola, Bazylego, Feliksa

Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego
31 maja

Anieli, Kamili, Petroneli, Kancjana
1 czerwca

Jakuba, Konrada, Pameli, Hortensji
Dzień Dziecka

2 czerwca
Piotra, Marianny, Erazma, Marceliny

Dzień Sąsiada, Dzień bez Krawata
3 czerwca

Karola, Leszka, Kewina, Cecyliusza 
Dzień Dobrej Oceny

4 czerwca 
Karola, Franciszka, Kwiryny, Dacjana

5 czerwca
Bonifacego, Walerii, Waltera, Jakuba

6 czerwca
Pauliny, Laurentego, Norberta, Gerarda

Dzień bez Samochodu
7 czerwca

Jarosława, Roberta, Wiesława, Antoniego
8 czerwca 

Seweryna, Medarda, Maksyma, Dobrociecha
9 czerwca

Anny, Pelagii, Dominiki, Felicjana
Dzień Przyjaciela, Dzień Księgowego

13 maja 1733 
288 lat temu – z terenu 

Polski widoczne było cał-
kowite zaćmienie Słoń-
ca.

16 maja 2009
12 lat temu – na ante-

nie TVP1 wyemitowano 
ostatni odcinek progra-
mu rozrywkowego Śmie-
chu warte.

19 maja 1986
35 lat temu – bp Ignacy 

Tokarczuk dokonał po-
święcenia nowego koś-
cioła w Lubatówce.

21 maja 2014
7 lat temu – na antenie 

TVP 1 wyemitowano pre-
mierowy odcinek pierw-
szej edycji reality show 
Rolnik szuka żony.

26 maja 2014
7 lat temu – udekoro-

wany Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia 
Polski został urodzony w 
Korczynie Wojciech Sma-
rzowski, wybitny reżyser 
i twórca.

26 maja 2008
13 lat temu – w Jaśle 

zmarł Stanisław Witow-
ski-Iskrzyniak, urodzony 
w Iskrzyni polski artysta 
malarz.

30 maja 1915
106 lat temu – w Klim-

kówce zmarł Stanisław 
Ostaszewski, przemy-
słowiec, wynalazca i 
promotor nowoczesnych 
technologii.

1 czerwca 1975
46 lat temu – Krosno zo-

stało stolicą województwa 
krośnieńskiego, od 1999 
roku należy do wojewódz-
twa podkarpackiego.

2 czerwca 1989
32 lata temu – w Sule-

chowie zmarł Stanisław 
Feruś, urodzony w 1905 
w Odrzykoniu, dowódca 
placówki AK w Odrzyko-
niu, redaktor i wydawca 
prasy konspiracyjnej w 
Szczepańcowej, Głowien-
ce i Odrzykoniu.

4 czerwca 1963
58 lat temu – rodzina 

Czajkowskich ze Zręcina 
została odznaczona tytu-
łem Sprawiedliwej wśród 
Narodów Świata za ura-
towanie Żydów.

6 czerwca 2011
10 lata temu – w Kroś-

nie zmarł Jan Stefan 
Czajkowski, polski lekarz, 
ginekolog, działacz samo-
rządowy i społeczny, czło-
nek honorowy Polskiego 
Czerwonego Krzyża.

7 czerwca 2020
rok temu – rozpoczął 

działalność pumptrack w 
Miejscu Piastowym.

8 czerwca 1937
84 lata temu – odbyła 

się konsekracja obecnego 
kościoła w Lubatowej.

W sobotę, 8 maja, 
przeprowadzo-
na została akcja 

poszukiwania dzwonu 
na Pustelni św. Jana na 
wzgórzu Zaśpit w Trzcia-
nie k. Dukli. Stało się to 
za sprawą Lesława Wilka 
z Prywatnego Muzeum 
Podkarpackich Pól Bitew-
nych w Krośnie, pasjo-
nata historii i odkrywcy 
wielu nieznanych faktów 
z historii Krosna i okolic 
sprzed kilkudziesięciu lat.

Tyma razem wraz z eki-
pą programu „Było… nie 
minęło – Kronika Zwia-
dowców Historii”, który 
prowadzi red. Adam Sikor-
ski, pojawił się na Pustelni 
św. Jana w Trzcianie. – Ak-
cję poszukiwania dzwonu 
chcieliśmy przeprowadzić 
jeszcze w ubiegłym roku, ale 
dopiero dzisiaj udało się ak-
cję poszukiwania dzwonu 
doprowadzić do fi nału. I to 
szczęśliwego – mówił kilka 
godzin po zakończeniu po-
szukiwań Lesław Wilk.

Udało się odnaleźć 
dzwon zakopany przez 
pustelnika w 1941 r. Pod-
czas okupacji hitlerowskiej 
wydane zostało rozporzą-
dzenie, na mocy którego 
wszyscy proboszczowie 
czy przeorzy klasztorów 
mieli obowiązek w ciągu 

TRZCIANA

Tajemnica dzwonu rozwiązanaDzięki wytrwałości Lesława Wilka, współzałożyciela Prywatnego Muzeum Podkarpackich Pól Bitewnych w Krośnie, udało się odnaleźć dzwon z Pustelni św. Jana na wzgórzu Zaśpit, który za-kopana w ziemi w 1941 roku.

48 godzin zgłosić fakt po-
siadania dzwonów i podać, 
w jakim trybie przekażą 
je władzom niemieckim. 
– W uzasadnieniu poda-
no, że ma to wzmocnić 
potencjał militarny armii 
niemieckiej, która walczy z 
bolszewizmem – opowiada 
Lesław Wilk.

Pan Lesław jest znany z 
wielu akcji poszukiwaw-
czych, z których wiele 
zakończyło się sukcesem. 
O historii dzwonu zako-
panego pod ziemią 80 lat 
temu dowiedział się od 
mieszkanki Lipowicy, któ-
rej ojciec miał informacje 
mogące zainteresować 
krośnieńskiego pasjonata 
historii. Oczywiście poja-
wił się u starszego męż-
czyzny, mającego obecnie 
już ponad 80 lat i przepro-
wadził z nim kilka wywia-
dów. – Opowiedział mi, że 
jego ojciec został zatrudnio-
ny w 1938 r. na Pustelni w 
Trzcianie, gdzie pracował 
do wybuchu II wojny świa-
towej. Gdy Niemcy zakazali 
odprawiania tam nabo-
żeństw, kontakty nie były 
już tak częste. Dopiero na 
początku lat 50. ubiegłego 
stulecia zaczął pomagać 
pustelnikowi, który cały 
czas tam przebywał. Był 
nim brat Paweł, czyli Józef 

Ubas, będący opiekunem 
tego świętego miejsca. Przy 
małym chłopcu, a obecnie 
ponad 80-letnim mężczyź-
nie i jego ojcu, opowiedział 
o ukryciu tego dzwonu 
– mówi Lesław Wilk.

Próby odnalezienia 
dzwonu kończyły się nie-
powodzeniem, a historia 
ukrycia dzwonu została na 
dziesiątki lat „zawieszo-
na”. Szczęśliwy traf zrzą-
dził, że sprawa trafi ła do 
pana Lesława. Dzięki temu 
zagadka została rozwikła-
na. W minioną sobotę, 8 
maja 2021 r., dzwon został 
odnaleziony i wydobyty z 
ziemi. – Dzwon jest w sta-
nie fenomenalnym. Jest on 
jednym z dzwonów jubile-
uszowych na dzwonnicy, 
która została zbudowana w 

1933 roku w 200. rocznicę 
beatyfi kacji Jana z Dukli. 
Odprawiona została wów-
czas uroczysta msza, która 
zgromadziła wielotysięczną 
rzeszę pielgrzymów. Od-
naleziony przez nas dzwon 
został ufundowany przez 
społeczeństwa Śląska i 
Wielkopolski – opowiada 
Lesław Wilk.

Ze względu na stan 
zdrowia w akcji wydobycia 
dzwonu nie mógł uczest-
niczyć starszy mężczyzna, 
dzięki którego informacji 
udało się go odnaleźć.

– Ale jak przekazała mi 
jego córka, jest z tego powo-
du przeszczęśliwy – dodaje 
pan Lesław. Jak podkreśla, 
cała historia związana z 
dzwonem, historią jego 
ukrycia i odnalezienia, 
ukaże się w najbliższym 
czasie w artykule na stro-
nie www.muzeumkrosno.
pl. – Zachęcam do przeczy-
tania tej niezwykłej historii. 
Zaprezentowane zostanie 
wiele informacji, często do 
tej pory nieznanych, które 
udało mi się zdobyć dzię-
ki współpracy z IPN, czy z 
Archiwum Prowincji oo. 
Bernardynów w Krakowie 
– podkreśla Lesław Wilk.

Również w telewizji, w 
programie „Było… nie mi-
nęło – Kronika Zwiadow-
ców Historii”, zostanie wy-
emitowany materiał z akcji 
wydobycia dzwonu.
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Akcja wydobywania dzwonu przy Pustelni św. Jana w Trzcianie k. Dukli
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Spółka REMONDIS 
KROeko planu-
je wybudowanie 
bazy transpor-

towej w Szczepańcowej 
przy ul. Przemysłowej 30. 
Przeciwko tej inwesty-
cji stanowczo protestują 
mieszkańcy Szczepańco-
wej i Świerzowej Polskiej. 
30 kwietnia w Świerzowej 
Polskiej odbyło się spot-
kanie dotyczące plano-
wanej budowy. Na placu 
przy przychodni Artmed 
zgromadziło się około 100 
osób, część znajdowała 
się również poza ogro-
dzeniem. O problemie na 
początku opowiedziała 
Grażyna Więcek.

Pretensje do wójta
Sporo pretensji miesz-

kańcy mieli do włodarza 
gminy Chorkówka. – Czy 
naszemu gospodarzowi 
nie zapaliło się czerwone 
światełko, że to nie jest do-
bra inwestycja, czy wójt nie 
rozumie, że tego typu fi rmy 
są katastrofą obok domów 
jednorodzinnych, czy nie 
jest panu wstyd, że przespał 
pan moment, kiedy można 
było sprzeciwić się? – pyta-
ła w imieniu mieszkańców 
pani Grażyna.

Dwie opinie sanepidu
Na początku maja 

2020 r. wójt otrzymał 
opinię od państwowego 
powiatowego inspektora 
sanitarnego w Krośnie. 
Uznał on, że niezbęd-
ne jest przeprowadzenie 
oceny oddziaływania na 
środowisko tego przedsię-
wzięcia oraz zobowiązał 
inwestora do sporządze-
nia raportu oddziaływa-
nia przedsięwzięcia na 
środowisko. W piśmie jest 
też stwierdzenie, że nale-
ży uwzględnić możliwość 
wystąpienia konfl iktów 
społecznych związanych z 
planowaną inwestycją.

Później jednak karta 
informacyjna przedsię-
wzięcia została uzupeł-
niona przez inwestora i w 
następnej opinii, z 16 paź-
dziernika 2020 r., uznano 
za zbędne przeprowadze-
nie oceny oddziaływania 
na środowisko.

Sporna odległość
19 maja 2020 r. wójt 

otrzymał opinię z Wód 
Polskich, gdzie stwier-
dzono, że inwestycja nie 
wymaga oceny oddzia-
ływania na środowisko. 
– Czy ktoś uwzględnił, że 
trzy metry od magazyno-
wania śmieci, a nie jak w 
składanych pismach i de-
klaracjach, przedstawiono 
143 metry, znajduje się bu-
dynek usługowo-mieszka-
niowy, który zamieszkuje 
trzypokoleniowa rodzina, 
która będzie narażona na 
wszystkie czynniki szkodli-
we? – dopytywała się Gra-
żyna Więcek.

Zaskoczenie 
po świętach
W kwietniu 2021 r., 

dzień po świętach wielka-
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nocnych mieszkańcy do-
wiedzieli się, że najbliższy 
sąsiad planowanej inwe-
stycji otrzymał pismo za-
wiadamiające o wszczęciu 
postępowania w sprawie 
wydania warunków zabu-
dowy. – Byli tym zaskocze-
ni, bo wcześniej nikt ich nie 
informował o planach bu-
dowy. W ciągu kilkunastu 
godzin zorganizowaliśmy 
spotkanie mieszkańców 
Świerzowej Polskiej i Szcze-
pańcowej. Została wybra-
na pięcioosobowa grupa, 
która miała za zadanie ze-
branie bliższych informacji 
i spotkanie z wójtem. Nie-
stety, wójt nie zrozumiał 
wówczas wagi naszych 
problemów, starał się nas 
przekonać o słuszności swo-
jej decyzji. Zwróciliśmy się o 
pomoc do posłanki Joanny 
Frydrych, która w ramach 
kontroli poselskiej otrzy-
mała w Urzędzie Gminy 
w Chorkówce dokumenty 
związane z tą inwestycją 
– opowiadała Grażyna 
Więcek.

List do wójta
Do wójta gminy Chor-

kówka został też skiero-
wany list otwarty, w któ-
rym mieszkańcy gminy 
Chorkówka wnoszą o wy-
danie odmownej decyzji 
o warunkach zabudowy 
dla tej inwestycji, która 
będzie niezaprzeczalnie 
wywierać wpływ na wa-
runki bytowe, w tym po-
gorszenie stanu jakości 
powietrza czy jakości wód 
gruntowych użytkowa-
nych również jako woda 
pitna. – Składowane w 
przyszłości odpady kwali-
fi kowane jako niebezpiecz-
ne, w tym: azbest, kwasy, 
odpady zawierające rtęć, 
chemikalia, smoła, roz-
puszczalniki – jako środ-

ki rakotwórcze stanowią 
bezpośrednie zagrożenie 
dla zdrowia i życia. Inwe-
stycja zakłóci też spokój 
i bezpieczeństwo miesz-
kańców poprzez wzrost 
częstotliwości przejazdów 
ciężkiego sprzętu samocho-
dowego, zatrzyma rozwój 
zabudowy mieszkaniowej 
na znacznym obszarze te-
renów przyległych, a także 
ograniczy zakres terenów 
spacerowych i rekreacyj-
nych na tym obszarze gmi-
ny Chorkówka, przyciągnie 
gryzonie (szczury, myszy), 
stanie się siedliskiem roz-
woju owadów (komary, 
meszki, muchy) – czytamy 
między innymi w liście do 
wójta.

Działania 
zgodne z prawem
Uczestniczący w spotka-

niu wójt Grzegorz Węgrzy-
nowski podkreślił, że jego 
zdaniem, nie popełnił przy 
tej sprawie żadnego błędu. 
– Jestem zobligowany do 
przestrzegania przepisów  
Kodeksu Postępowania Ad-
ministracyjnego oraz obo-
wiązujących przepisów pra-
wa. Na wydaną pozytywną 
decyzję środowiskową 
wpływ miały opinie trzech 
organów: Wody Polskie, 
sanepid oraz RDOŚ, które 
stwierdziły, że nie trzeba 
w tym przypadku raportu 
oddziaływania na środo-
wisko. Lampka czerwona 
się więc nie zaświeciła. De-
cyzja środowiskowa jest już 
za nami, a teraz jesteśmy 
na etapie decyzji o warun-
kach zabudowy. I ta decyzja 
będzie bardzo dokładnie 
rozpatrywana – stwierdził 
wójt gminy Chorkówka.

Zaznaczył też, że ro-
zumie obawy i niepokój 
mieszkańców i przychyla 
się do nich.

– Pomimo tego, że jestem 
atakowany i szkalowany 
na portalach interetowych, 
stoję po stronie mieszkań-
ców i rozumiem ich obawy, 
jakie mogą być zagrożenia 
– dodał Grzegorz Węgrzy-
nowski.

Władze REMONDISU 
na spotkaniu
Po około pół godzinie od 

rozpoczęcia na spotkaniu 
pojawiły się władze kroś-
nieńskiego REMONDISU: 
prezes Zygmunt Potopia-
nek i Grzegorz Tofi lski, 
członek zarządu oraz 
Piotr Tokarski – rzecznik 
prasowy REMONDIS w 
Polsce. – Chcieliśmy Pań-
stwa w jakiś sposób uspo-
koić, gdyż padło tutaj wiele 
różnego rodzaju słów. Nie 
ma w tym przypadku po-
trzeby przeprowadzania 
konsultacji społecznych. 
My wychodzimy z innego 
założenia. Chcielibyśmy, 
żeby wszystko tutaj działo 
się zgodnie z powiedzeniem, 
„żeby był wilk syty i owca 
cała” i chcemy przeprowa-
dzić szerokie konsultacje 
społeczne, by mieszkańcy 
powiedzieli, co jest złego i co 
im nie pasuje. Przy okazji 
chcemy też powiedzieć, jak 
to wygląda z naszego punk-
tu widzenia. Chętnie poroz-
mawiamy z wójtem oraz 
komitetem, który będzie 
reprezentował wszystkich 
mieszkańców. Zaznaczam, 
że w tym przypadku nie ma 
mowy o wysypisku śmieci, 
składowisku śmieci, czy o 
magazynie śmieci. Mówimy 
tylko o bazie transportowo-
magazynowej – powiedział 
Piotr Tokarski.

Trudne pytania
W trakcie zadawania 

pytań pan Łukasz chciał 
się dowiedzieć, dlaczego 

w karcie informacji przed-
sięwzięcia jego budynek, 
znajdujący się w odległo-
ści 3 metrów od planowa-
nej inwestycji, nie został 
ujęty jako budynek miesz-
kalno-usługowy, a stacja 
demontażu pojazdów i 
dlaczego zostały również 
pominięte dwa źródła uję-
cia wody pitnej?

– Karta informacyjna 
został przygotowana przez 
wysoce wyspecjalizowaną 
fi rmę, jeżeli ujęcie nie zosta-
ło uwzględnione, to widocz-
nie nie jest ono potrzebne, 
tak jak wiele innych aspek-
tów. Karta informacyjna 
jest opiniowana przez trzy 
niezależne organy, które 
badają szczegółowo wszyst-
kie obliczenia i wszystkie 
dane podane w raporcie. 
Do przygotowania karty in-
formacyjnej były pobierane 
dane zarówno z ewidencji 
gruntów, jak i z map oko-
licznych. Z tego co mi jest 
wiadomo, pana teren nie 
jest ujęty jako zabudowa 
mieszkaniowa – odpowie-
dział Grzegorz Tofi lski.

– Mam dokument po-
twierdzający decyzję wójta 
gminy z 2009 r., która za-
twierdza projekt budowy i 
udziela pozwolenia na bu-
dowę, przebudowę i zmia-
nę sposobu użytkowania 
poddasza na cele mieszkal-
ne w budynku z wydzieloną 
częścią usługowo-handlo-
wą. W 2015 r. rozbudo-
wałem część mieszkalną i 
również uzyskałem na to 
decyzję – nie dawał za wy-
graną pan Łukasz.

– Kartę informacyjną 
przygotowują specjaliści, a 
nie prokuratorzy ani śled-
czy i nie mamy obowiązku 
biegać po gminie i szukać 
wszystkich możliwych wy-
danych decyzji. Jeżeli bę-
dziemy mieli nakazane, to 
do tej sprawy powrócimy 
– usłyszał w odpowiedzi 
na to pytanie.

– Są normy, których się 
trzymamy i z naszej per-
spektywy nigdy prawo nie 
zostało złamane – dodał 
Piotr Tokarski.

Pytania 
do REMONDISU
Mieszkańcy, w tym mię-

dzy innymi Artur Siwiec, 
czy były wójt Andrzej Ko-
niecki pytali przedstawi-
cieli REMONDISU o szcze-
góły inwestycji, o zapisy w 
dokumentach, czy i jakie 
odpady będą magazyno-
wane w Szczepańcowej 
przy ul. Przemysłowej 30?; 
dlaczego zakres inwesty-
cyjny podany w stanowi-
sku fi rmy REMONDIS na 
portalach jest rażąco inny 
niż zakres inwestycji we 
wniosku o warunki zabu-
dowy?

Jak podkreślili przed-
stawiciele REMONDISU, 
użyte nazwy i sformuło-
wania w dokumentach są 
zgodne z wymaganiami 
prawnymi oraz terminami 
budowlanymi, do których 
muszą się stosować. Gdy-
by nie uwarunkowania 
prawne, to człon „ma-
gazynowy” nie zostałby 

użyty. Z kolei w zbiorniku 
podziemnym, który wzbu-
dzał tyle emocji, ma być 
gromadzona deszczówka.

Baza taka, jak przy 
ul. Fredry w Krośnie
Przedstawiciele spółki 

z Krosna powiedzieli też, 
że przede wszystkim ma 
być to baza transporto-
wa, analogiczna, jak ta 
przy ul. Fredry w Krośnie. 
– Zapraszamy każdego, by 
zobaczył, jak ona wyglą-
da i co się na niej dzieje. 
Obok naszej bazy kilka 
razy dziennie przechodziły 
przed pandemią wycieczki 
przedszkolne. Są to tereny 
będące w centrum miasta 
i nie mamy tam protestów 
mieszkańców – stwierdził 
Grzegorz Topolski.

Wójt pyta
– W decyzji środowi-

skowej pojawiają się sło-
wa o „przeładunku”, a w 
oświadczeniu przesłanym 
do mediów nic na ten temat 
się nie mówi – zapytał wójt 
Grzegorz Węgrzynowski.

– Może się zdarzyć spora-
dycznie, że możemy potrze-
bować przywieźć jakiś od-
pad na bazę po to, aby go 
zaraz zawieźć. W przypad-
ku bazy w Krośnie, w roku 
biegłym był to styropian, 
trochę lakierów i do kilku-
set kilogramów lekarstw 
– odpowiedział Grzegorz 
Tofi lski.

Dodał też, że na plano-
wanej bazie o powierzch-
ni nieco ponad 60 arów 
nie ma miejsca na pro-
wadzenie jakiejkolwiek 
segregacji. Tzw. wstępna 
segregacja może dotyczyć 
co najwyżej tych odpa-
dów, które w minimal-
nych ilościach zostaną 
tutaj przywiezione.

Czy ktoś kupi działkę 
od REMONDISU?
– Czy nie można zna-

leźć terenu wolnego od 
zabudowy pod tego typu 
inwestycję, a tej działki in-
westor nie chce sprzedać, a 
pieniądze na budowę zain-
westować w innym terenie? 
– padło też pytanie.

Zgłosiło się podobno 
kilka fi rm, które są zain-
teresowane kupnem tego 
terenu.

– Widzimy sprzeciw i 
będziemy rozważać dalsze 
kroki. Do tej pory ze stro-
ny komitetu nie było próby 
podjęcia jakichkolwiek roz-
mów z nami na ten sporny 
temat – powiedział prezes 
Zygmunt Potopianek.

Wójt Grzegorz Węgrzy-
nowski na zakończenie 
ponad półtoragodzinne-
go spotkania stwierdził, 
że jeśli nie znajdą się 
fi rmy, które byłyby zain-
teresowane zakupem tej 
działki, to gmina jest w 
stanie tę działkę odkupić.

– Myślę, że na kolejnym 
spotkaniu w Urzędzie Gmi-
ny Chorkówka padną pro-
pozycje rozwiązania tego 
problemu – powiedział 
Grzegorz Węgrzynowski.

Andrzej Józefczyk
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Protest mieszkańców w Świerzowej Polskiej
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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, 
38-471 Wojaszówka 

tel. 13 43 850 16
e-mail: urzad@
wojaszowka.pl

www.wojaszowka.pl 

WAŻNE DANE
TELEADRESOWE

KROŚCIENKO WYŻNE

4 maja Gmina 
Krościenko Wyżne 
ogłosiła przetarg na 

„Budowę budynku uży-
teczności publicznej w 
Krościenku Wyżnym”.

Wójt gminy Krościenko 
Wyżne Mateusz Liput tłu-
maczy, że inwestycja po-
dzielona została na dwa 
etapy. Pierwszy zakłada 
wykonanie tzw. stanu 
surowego zamkniętego 
wraz z instalacją elek-
tryczną, natomiast etap 
drugi obejmuje pozosta-
łe roboty budowlane i 
wykończeniowe. Termin 
realizacji inwestycji to 24 
miesiące od dnia podpisa-
nia umowy z wykonawcą.

– Jeżeli okaże się, że za-
planowane przez nas środki 
na to zadanie nie wystarczą, 
wówczas będziemy dążyć 
do realizacji robót z etapu 
pierwszego – mówi wójt 
Mateusz Liput.

Budynek, na którego wy-
konanie gmina Krościenko 
Wyżne pozyskała 1,5 mln 
zł z rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych, ma 
powstać na działce tuż 
obok przedszkola samorzą-
dowego. W planach, swoje 
nowe siedziby znajdą tam: 
Samodzielny Publiczny 
Gminny Zakład Opieki 
Zdrowotnej oraz Gminna 
Biblioteka Publiczna. Naj-

Powstanie nowy budynekInwestycja, która powstanie w Krościenku Wyżnym całkowicie od-mieni przestrzeń w centrum miejscowości.

wyższa kondygnacja ma 
zostać przeznaczona na 
działalność kulturalną: po-
mieszczenie dla orkiestry 
dętej i kapeli, będące jed-
nocześnie swego rodzaju 
mini salą widowiskową dla 
ok. 100 osób.

Wójt Mateusz Liput za-
znacza, że projekt nowe-
go obiektu pod potrzeby 
ośrodka zdrowia i bibliote-
ki był szczegółowo konsul-
towany z pracownikami i 
dyrektorami placówek tak, 
aby nowe wnętrza były jak 
najbardziej funkcjonalne 
i przystosowane do obec-
nych standardów.

– Mam nadzieję, że nowe 
pomieszczenia SPG ZOZ 
pozwolą nam poszerzyć 

ofertę medyczną dla na-
szych mieszkańców. Na-
tomiast przeniesienie do 
nowego budynku biblioteki, 
orkiestry dętej, kapeli, które 
obecnie zajmują poddasze 
budynku Samorządowe-
go Przedszkola, umożliwi 
utworzenie nowych oddzia-
łów przedszkolnych. Jeżeli 
wszystko pójdzie zgodnie z 
zamierzeniami, wówczas 
dotychczasową siedzibę SPG 
ZOZ, znajdującą się przy ul. 
Szkolnej, przeznaczymy na 
mieszkania socjalne oraz 
utworzenie pomieszczeń na 
działalność klubu seniora 
lub dziennego domu dla 
osób starszych – informu-
je wójt gminy Krościenko 
Wyżne.
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Wielu mieszkańców Krosna zdecydowało się 24 
kwietnia oddać zużyty sprzęt w ramach akcji 
ekologicznej „drzewko za elektrośmieci”. Pra-

cownicy fi rmy ELEKTRO przyjmowali przed urzędem 
przy ulicy Lwowskiej stare pralki, zmywarki, kompute-
ry czy telewizory. W zamian rozdawali sadzonki drze-
wek ufundowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów 
Państwowych w Krośnie. Do rozdania było 300 sadzo-
nek. W ciągu trzech godzin udało się zebrać aż 4 tony 
niebezpiecznych odpadów.

Elektrośmieci odbierane są w każdą drugą sobotę 
miesiąca przy Urzędzie Miasta Krosna, ul. Lwowskiej 
28a. Dodatkowo małe sprzęty można wyrzucać do 
czerwonych kontenerów zlokalizowanych w siedmiu 
punktach na terenie miasta: ul. Lwowska 28a (parking 
Urzędu Miasta Krosna); ul. A. Fredry 12 (baza MPGK 
Krosno sp. z o.o.); ul. Kolejowa (wewnątrz blokowiska 
przy wiacie śmietnikowej); ul. ks. J. Popiełuszki (przy 
pojemnikach na odzież); ul. J. Lelewela 26 (przy wia-
cie śmietnikowej); ul. Grunwaldzka (obok wiaty przy-
stankowej „Suchodół Dom Ludowy”); skrzyżowanie ul. 
Tysiąclecia i ul. J. i S. Magurów.

/TC/

KROSNO

Drzewko 
za elektrośmieciPrawie 4 tony niebezpiecznych odpadów udało się zebrać podczas zbiórki elektro-śmieci przed Urzędem Miasta Krosna. Za zużyte urządzenia rozdawano mieszkańcom drzewka.

KOPYTOWA

Skarpa zabezpieczonaPrzejście chodnikiem obok kościoła w Kopy-towej jest już bezpieczne.

Powiat krośnieński zdecydował się na sfi nansowa-
nie z własnych środków umocnienia skarpy dro-
gowej w miejscowości Kopytowa, gmina Chor-

kówka. Skarpa zlokalizowana przy drodze powiatowej, 
na wysokości kościoła, osunęła się na chodnik i jezdnię 
w wyniku intensywnych opadów deszczu w 2019 i 
2020 roku. Prace rozpoczęły się w 2020 roku, a termin 
ich zakończenia z powodu epidemii koronawirusa był 
dwukrotnie przesuwany. Ostatecznie zakończyły się w 
kwietniu br. Odbiór inwestycji odbył się w czwartek 29 
kwietnia w obecności starosty krośnieńskiego Jana Pel-
czara. – Uszkodzenia zostały zgłoszone w stratach powo-
dziowych, ale nie mogliśmy już dłużej czekać na fi nanso-
wanie. To było niebezpieczne miejsce, więc wykonaliśmy 
tę inwestycję ze środków powiatu. Jej koszt wyniósł ponad 
101 tys. zł – powiedział starosta Jan Pelczar

/TC/
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ROGI

Konkurs rozstrzygniętyW Rogach rozstrzygnięto rodzinny konkurs „Ekorodzina odpady kompostuje i żyzny nawóz zyskuje!”. Wyróżniono 5 prac.
Szkoła Podstawowa 

im. Kazimierza Wiel-
kiego w Rogach była 

organizatorem rodzinne-
go konkursu ekologiczne-
go „Ekorodzina odpady 
kompostuje i żyzny nawóz 
zyskuje!”. Był on skiero-
wany do uczniów szkoły i 
ich rodzin. Konkurs, pod 
patronatem wójta gminy 
Miejsce Piastowe Doroty 
Chilik, polegał na wykona-
niu lapbook’a, czyli tema-
tycznej teczki przedstawia-

jącej prawidłowe postawy 
wobec środowiska natural-
nego. Jak podkreśla wójt 
Dorota Chilik, wszystkie 
działania proekologiczne 
powinny zaczynać się u 
podstaw, dlatego objęła pa-
tronat nad tym konkursem. 
– Dla naszej gminy ochrona 
środowiska to jeden z priory-
tetów. Niedawno otwarliśmy 
punkt konsultacyjny pro-
gramu „Czyste powietrze”, 
rozbudowujemy sieć kana-
lizacyjną i wodociągową, 

zamontowaliśmy pojemniki 
– serduszka na nakrętki, 
sadzimy drzewka miododaj-
ne. Coraz więcej ciekawych 
pomysłów płynie ze szkół, a 
i mnie nowych pomysłów nie 
brakuje – powiedziała wójt 
Dorota Chilik.

Na konkurs wpłynęło 13 
prac, spośród których komi-
sja konkursowa wybrała 5.

Laureaci, podczas spot-
kania, które odbyło się 27 
kwietnia, odebrali nagro-
dy z rąk wójt Doroty Chilik 
oraz prezesa Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Rzeszowie Ada-
ma Skiby. Nagrodami były 
kompostowniki, gadżety 
gospodarstwa domowego, 
gry planszowe oraz drob-
ne upominki.

/TC/

Podsumowanie konkursu w Szkole Podstawowej w Rogach

Wizualizacja nowego budynku, który ma powstać w centrum 
Krościenka Wyżnego

Laureaci konkursu:
I miejsce – rodzinna drużyna Oliwii Frydrych z klasy III a; II miejsce – rodzinna dru-

żyna Szymona Chłapa z klasy IV; II miejsce – rodzinna drużyna Małgorzaty Czuby 
z klasy III b; III miejsce – rodzinna drużyna Magdaleny Lenik z klasy IV; III miejsce 
– rodzinna drużyna Ewy Steligi z klasy II a.
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Podczas akcji zebrano mnóstwo zużytego sprzętu

Skarpa przy kościele w Kopytowej została zabezpieczona
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REKLAMA

POWIAT KROŚNIEŃSKI
Bezrobotni w mieście i gminachGłówny Urząd Statystyczny podał dane o liczbie bezro-botnych oraz stopie bezrobocia na koniec marca 2021 r. Najniższy wskaźnik bezrobocia na Podkarpaciu wystę-puje w Krośnie.
Według Głównego Urzędu 

Statystycznego na koniec 
marca br. na Podkarpaciu za-
rejestrowanych było 88,4 tys. 
osób bezrobotnych, a stopa 

bezrobocia wynosiła 9,2 proc. 
Najniższy wskaźnik w woje-
wództwie, bo 3,2 proc utrzy-
muje się w Krośnie. W mieście 
zarejestrowanych jest 948 osób 

bezrobotnych, w tym 478 ko-
biet. Na drugim miejscu plasuje 
się powiat mielecki – 5,2 proc. 
(3,5 tys. bezrobotnych), a na 
trzecim powiat dębicki – 5,6 
proc. (3,5 tys. bezrobotnych). 

Z kolei najwyższy wskaźnik bez-
robocia zanotowano w powia-
tach: brzozowskim – 15,8 proc. 
(4,5 tys. osób), leskim – 16,3 
proc. (1,9 tys. osób) i niżańskim 
– 16,9 proc. (3,9 tys. osób).

W powiecie krośnieńskim 
wskaźnik wynosi 6,9 proc., a 
zarejestrowanych jest ogółem 
2529 osób bezrobotnych, w tym 
1418 kobiet.

Opr. /AJ/

Ilość zarejestrowanych osób w gminach powiatu krośnieńskiego (dane PUP Krosno):
Chorkówka – 384, w tym 225 kobiet; miasto Dukla – 47, w tym 25 kobiet; gmina Dukla – 349, 

w tym 189 kobiet; miasto Iwonicz-Zdrój – 33, w tym 18 kobiet; gmina Iwonicz-Zdrój – 196, w tym 
111 kobiet; Jaśliska – 46, w tym 26 kobiet; miasto Jedlicze – 116, w tym 65 kobiet; gmina Jedlicze 
– 225, w tym 125 kobiet; Korczyna – 228, w tym 133 kobiety; Krościenko Wyżne – 117, w tym 60 
kobiet; Miejsce Piastowe – 288, w tym 178 kobiet; miasto Rymanów – 65, w tym 38 kobiet; gmina 
Rymanów – 219, w tym 110 kobiet; Wojaszówka – 216, w tym 115 kobiet

MIEJSCE PIASTOWE

Wzorowa GminaKapituła Konkursu zakwali ikowała gminę Miejsce Piastowe do grona samorządów mających prawo do posługiwania się tytułem „Wzorowa Gmina” – „Lider Innowacyjnych Rozwiązań W Samorządzie”
Kapituła Konkursu, 

przyznając tytuł 
„Wzorowa Gmi-
na”, uwzględniła 

dane przekazane przez 
gminę Miejsce Piastowe 
w ankiecie zgłoszeniowej. 
Brała też pod uwagę opi-
nie członków Forum Eks-
pertów oraz uwzględniła 
informacje pochodzące z 
Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Podkar-
packiego w Rzeszowie, 
dotyczące projektów in-
westycyjnych, fi nanso-
wania kultury, sportu, 
służby zdrowia i ekologii 
oraz wspierania działań 
na rzecz rozwoju edukacji 
i oświaty.

Zdaniem Kapituły Kon-
kursu gmina Miejsce Pia-
stowe zaliczana jest do 
grona najlepiej i najdyna-
miczniej rozwijających się 
samorządów w regionie. 
Dzięki wsparciu z budże-
tu Unii Europejskiej oraz 
wykorzystaniu innych 
funduszy zewnętrznych, 
w ciągu ostatnich kilku lat 

zmieniła się w samorząd 
przyjazny, godny zaufa-
nia, stabilny fi nansowo i 
co najważniejsze – dyna-
micznie się rozwijający. 
Bez wątpienia wpływ na 
to mają działania inspiro-
wane przez wójta Dorotę 
Chilik.

W uzasadnieniu wy-
mieniono innowacyjne 
w skali kraju programy 
rozwojowe, w tym budo-
wa pierwszego w powie-
cie krośnieńskim żłobka 
samorządowego w Łęża-
nach, realizacja zadania 
„Posiłek w szkole i w 
domu”, w ramach które-
go kompleksowo wyre-
montowano i doposażono 
stołówki oraz kuchnie w 
szkołach podstawowych 
w Miejscu Piastowym, 
Głowience, Rogach i Tar-
gowiskach. Gmina za-
pewnia także dowóz dzie-
ci do szkół, a także dzieci 
niepełnosprawnych do 
placówek.

We wszystkich miejsco-
wościach wybudowane 

zostały place zabaw dla 
dzieci oraz siłownie ple-
nerowe. W każdej miej-
scowości gminy pojawiły 
się też gry podwórkowe, z 
tzw. masy termoplastycz-
nej.

– Ważne jest też stałe do-
posażanie jednostek OSP 
oraz rozbudowa infra-
struktury drogowej. Tylko 
w ubiegłym roku zamon-
towano 120 nowych lamp 
energooszczędnych, które w 
znaczący sposób wpływają 
na bezpieczeństwo miesz-
kańców, ułatwiając im 
funkcjonowanie po zmroku 
– czytamy między innymi 
w uzasadnieniu otrzy-
mania tytułu „Wzorowa 
Gmina” przez Miejsce Pia-
stowe.

Członkowie Forum Eks-
pertów wysoko ocenili 
także rozwój kultury w 
gminie Miejsce Piastowe. 
Obecnie trwają prace przy 
generalnej przebudowie 
Gminnego Ośrodka Kul-
tury i Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Miejscu Pia-

stowym. Po zakończeniu 
prac w budynku powstanie 
m.in. nowoczesna sala wi-
dowiskowa wraz ze sceną 
i zapleczem. Zamontowa-
ne zostaną też nowoczes-
ne i innowacyjne systemy 
oświetlenia, nagłośnienia 
i kinotechniki.

To tylko część argumen-
tów, które przytoczono w 
uzasadnieniu przyznania 
tytułu. – Gmina Miejsce Pia-
stowe ma za wójta wysoko 
cenionego fachowca, wizjo-
nerkę i menadżer Dorotę 
Chilik, która wykorzystując 
wieloletnie doświadczenia w 
różnych dziedzinach życia, 
rozwija gminę, tworząc no-
woczesną Polskę. Wobec po-
wyższego dla Gminy Miejsce 
Piastowe Forum Ekspertów 
jednoznacznie przyznało 
prestiżowy tytuł „Lidera In-
nowacyjnych Rozwiązań w 
Samorządzie” – napisano 
w uzasadnieniu.

Gala, podczas której 
gmina Miejsce Piastowe 
otrzyma statuetkę i certy-
fi kat, odbędzie się praw-
dopodobnie w połowie 
czerwca na Zamku Kró-
lewskim w Warszawie.

/AJ/

Końcem marca 
2021 roku zo-
stała rozwiąza-

na umowa na budowę 
stacji bazowej telefo-
nii komórkowej Play 
w Korczynie na bu-
dynku hali produkcyj-
nej dawnej spółdzielni 
Towarzystwa Tkaczy, 
będącego własnością 
fi rmy „PLUS-BIS”. 
Jest już pewne, że na-
dajnik w tym miejscu 
nie powstanie.

Decyzja o rozwiąza-
niu umowy najmu już 
się uprawomocniła. Umowa między fi rmą „PLUS-BIS”, 
a spółką P4 została podpisana 19 lutego 2019 roku i bu-
dziła wiele kontrowersji wśród części mieszkańców Kor-
czyny.

Andrzej Gonet, współwłaściciel fi rmy „PLUS-BIS” 
informuje, że spółka chciała postawić na rozwój miej-
scowości pod względem dostępności do telefonii ko-
mórkowej, czy Internetu. Jak wiadomo, z zasięgiem w 
Korczynie jest nie najlepiej, są miejsca, gdzie jest go brak, 
o czym wszyscy mieszkańcy doskonale wiedzą. – Plano-
wany nadajnik miał to zmienić, ale część mieszkańców 
była bardzo mocno przeciwna temu przedsięwzięciu. Roz-
wiązaliśmy umowę z operatorem, ponieważ ta inwestycja 
nie jest priorytetem w naszej działalności. Nic za wszelką 
cenę – informuje Andrzej Gonet.

Dodaje też, że umowa nie przewidywała, aby operator 
zamontował na maszcie anteny w technologii 5G.

/AJ/

KORCZYNA

Co z masztem?Zapadła decyzja dotycząca planowanej budo-wy masztu telefonii komórkowej na jednym z budynków w pobliżu ronda w Korczynie.
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Budynek w centrum Korczyny, 
na którym planowano budowę 
masztu telefonii komórkowej
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Prokuratura Rejono-
wa w Krośnie nad-
zorowała śledztwo 

w sprawie wypadku, do 
jakiego doszło 4 paździer-
nika 2020 r. około godz. 
16.30 w Klimkówce, gm. 
Rymanów.

Prokuratura oskarży-
ła 36-letniego Krzysztofa 
L. o to, że znajdując się 
w stanie nietrzeźwości 
– około 1,7 promila alko-
holu, kierując quadem 
umyślnie naruszył zasady 
bezpieczeństwa w ruchu 
lądowym. Jadąc ul. Świę-
tego Krzyża w Klimkówce 
nie dostosował prędkości 
oraz techniki i taktyki jaz-
dy do warunków atmosfe-
rycznych, czym naruszył 
umyślnie zasady bezpie-
czeństwa w ruchu drogo-
wym. Zdaniem prokuratu-
ry, Krzysztof L. zjechał na 
zatokę postojową, gdzie 

Pijany wjechał w 18-latkaW Sądzie Rejonowym w Krośnie trwa proces 36-letniego Krzysztofa L. z powiatu krośnień-skiego, który quadem wjechał w 18-letniego Mateusza K.
znajdował się Mateusz K. 
Pieszy próbując uniknąć 
zderzenia odskoczył na 
jezdnię, gdzie został po-
trącony przez kierującego 
quadem. 18-latek doznał 
ciężkich obrażeń ciała. 
W ocenie biegłego spowo-
dowały one ciężki uszczer-
bek na zdrowiu.

Drugi zarzut to kierowa-
nie quadem w ruchu lądo-
wym w stanie nietrzeźwo-
ści (około 1,7 promila).

Proces Krzysztofa L. roz-
począł się 29 kwietnia 
w Sądzie Rejonowym w 
Krośnie. Na rozprawę sta-
wił się pokrzywdzony Ma-
teusz K., jak i oskarżony 
Krzysztof L. Po odczytaniu 
aktu oskarżenia 36-letni 
mężczyzna stwierdził, że 
przyznaje się do popełnie-
nia zarzucanych mu czy-
nów, czyli kierowania w 
stanie nietrzeźwości i spo-

wodowania wypadku.
– Nie chciałem specjalnie 

przejechać pokrzywdzone-
go. Po wypadku odwiedza-
łem go w domu, intereso-
wałem się jego zdrowiem, 
pytałem, czy nie trzeba 
pomóc fi nansowo. Rodzina 
Mateusza jednak twierdzi-
ła, że nic ode mnie nie chce, 
a najważniejsze jest, że Ma-
teusz wyzdrowiał – powie-
dział w sądzie Krzysztof L.

Oskarżony odmówił skła-
dania wyjaśnień i zgodził 
się odpowiadać na py-
tania sądu oraz swojego 
obrońcy.

Wcześniejsze wyjaśnie-
nia Krzysztofa L. ze śledz-
twa odczytała sędzia Syl-
wia Ziuziańska. Stwierdził 
w nich, że przyznaje się 
do prowadzenia pojazdu 
w stanie nietrzeźwości, 
natomiast nie przyznaje 
się pierwszego zarzutu w 

kształcie, jaki został mu 
przedstawiony.

– Wiem, że to jest moja 
wina, bo nie powinienem 
jechać pijany. Przepra-
szam bardzo za to i strasz-
nie tego żałuję – wyjaśniał 
oskarżony.

Mówił też, że zna bardzo 
dobrze Mateusza K. i jego 
najbliższą rodzinę, gdyż są 
sąsiadami.

– Nie chciałem w niego 
wjechać, Mateusz wysko-
czył mi na drogę tak dla wy-
głupu, ale zakończyło się to 
źle. Zaskoczył mnie swoim 
zachowaniem. Jak go ude-
rzyłem, pobiegłem szybko, 
by mu pomóc, pytałem, co 
mu jest, przepraszałem go 
– mówił podczas przesłu-
chania.

Stwierdził również, że 
po zjedzeniu obiadu po-
stanowił się przewieźć 
quadem, choć wiedział, 

że jest po weselu, gdzie 
wypił dużą ilość alkoholu, 
a w niedzielę rano jeszcze 
kilka łyków piwa. Czuł się 
jednak dobrze.

Po odczytaniu wyjaś-
nień, które częściowo 
różniły się od tego, co 
powiedział na rozprawie 
w sądzie, stwierdził, że 
przyznaje się do spowo-
dowania wypadku, ale po-
krzywdzony przyczynił się 
do tego zdarzenia, wyska-
kując mu na drogę.

– Choć nie mówię, że zro-
bił to specjalnie – dodał.

Po tym jak Krzysztof L. 
przyznał się do obydwu 

W Sądzie Rejonowym w Krośnie trwa proces mężczyzny oskar-
żonego o spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości
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Akcja 
Czysty 
WisłokOkoło 50 osób wzięło udział w 19. już edycji akcji Czysty Wisłok. Sprzątano brzegi rzeki w kilku miejscach na terenie Krosna. 
Tomasz Tarzański 

mieszka w Krośnie 
i jak podkreśla, po-

mysł na sprzątanie Wi-
słoka jest konsekwencją 
tego, co się dzieje nad 
rzeką z czasów jego dzie-
ciństwa. – Po ogłoszeniu 
pierwszej akcji Czysty 
Wisłok okazało się, że nie 

zarzutów, obrona zapro-
ponowała, by w ramach 
dobrowolnego poddania 
się karze, zastosować nad-
zwyczajne złagodzenie i 
wymierzyć karę pozba-
wienia wolności w zawie-
szeniu. Nie zgodziła się 
jednak na to prokuratura i 
sąd rozpoczął przesłucha-
nie świadków.

Mężczyźnie grozi kara 
pozbawienia wolności od 
lat 2 do 12 oraz dożywot-
nia utrata prawa jazdy. 
Krzysztof L. odpowiada z 
wolnej stopy.

Andrzej Józefczyk

jestem sam. Nikt nie lubi 
śmieci w rzece. Wszyscy 
jesteśmy, w mniejszym 
lub większym stopniu, za 
czystość środowiska odpo-
wiedzialni. Mamy jednak 
poczucie, że sami nic nie 
możemy zdziałać. Prawda 
jest taka, że po prostu ktoś 
musi zrobić pierwszy krok. 
Pracy jest bardzo dużo, ale 
wspólnymi siłami możemy 
sprawić, że Wisłok będzie 
czystszy – mówi Tomasz 
Tatrzański.

W tym roku akcja Czysty 
Wisłok została zorganizo-
wana po raz 19. 1 maja 
sprzątano w kilku gru-
pach brzegi rzeki, m.in w 
okolicach mostu przy uli-
cy Asnyka i wzdłuż ogro-
dów działkowych przy ul. 
Chopina. Tutaj sprzątała 
wychowawczyni Ane-
ta Więch z 9-10 HUFCA 
PRACY w Krośnie z mło-
dzieżą oraz radnym dziel-

nicy Krościenko Niżne 
Adamem Charzewskim. 
Spora grupa 15 ochot-
ników z klubu morsów 
sprzątała odcinek SZTU-
KI i okolice mostu przy 
ul. Asnyka. – Pracownicy 
Wód Polskich z dyrekto-
rem Wojciechem Kłosowi-
czem poszli sprzątać wały 
wzdłuż bazaru i okolicy 
kładki przy ul. Fredry. Na 
Białobrzegach sprzątały 
dwie grupy. Państwo Syr-
kowie wzdłuż ul. Mosto-
wej uzbierali 25 worków! 
Natomiast rodzina Jurecz-
ków wysprzątała bardzo 
trudny do przejścia teren 
między mostem przy ulicy 
Konopnickiej a kładką koło 
oczyszczalni. Na końcu ze-
braliśmy się na wspólnym 
zdjęciu i poczęstunku, któ-
ry przygotowała Justyna 
Czajkowska z Restauracji 
Krosno Wegańskie. Wody 
Polskie natomiast rozdały 
ekologiczne tekstylne torby 
zakupowe – opowiada To-
masz Tatrzański.

Później pan Tomasz 
wraz Grzegorzem Boż-
kiem zwozili śmieci w 
dostępne dla śmieciarki 
miejsca. Zebrano około 
180 worków.

/AJ/

JEDLICZE

Układali 
przeszkody 
na torach27 kwietnia dwaj chłop-cy (14 i 11 lat) wyrwali plastikowe słupki drogowe i układali je na torach na szlaku kolejo-wym Jedlicze – Krosno. Niebezpieczną zabawę przerwali funkcjona-riusze Straży Ochrony Kolei.
Straż Ochrony Kolei po-

informowała, że funk-
cjonariusze SOK z Poste-
runku w Jaśle prowadzili 
działania prewencyjne na 
szlaku kolejowym Jedli-
cze – Krosno. Miały one 
związek z wcześniejszymi 
przypadkami układania 
przeszkód na torach. Po 
otrzymaniu sygnału z za-
montowanej wcześniej 
fotopułapki niezwłocznie 
udali się w rejon przejaz-
du kolejowo-drogowego 
w miejscowości Jedlicze. 

Na miejscu dostrzegli 
dwóch nastolatków, któ-
rzy układali na torach 
wyrwane na przejeździe 
słupki drogowe służące do 
oznakowania przejazdu. 
– Na widok mundurowych 
sprawcy zaczęli uciekać, 
pozostawiając motocykl, 
którym wcześniej się poru-
szali. Po krótkim pościgu 
zostali ujęci przez funkcjo-
nariuszy SOK. W trakcie 
dalszych czynności ustalo-
no, że ujęci: 11-latek i 14 la-
tek przyznali się do dwóch 
wcześniejszych czynów 
polegających na ułożeniu 
przeszkód na torach kole-
jowych w dniach 22 i 23 
kwietnia 2021 r. Dodatko-
wo nie posiadali uprawnień 
do kierowania pojazdem, 
którym się wcześniej po-

ruszali – poinformowała 
Straż Ochrony Kolei.

Z informacji przekaza-
nych przez SOK wynika, 
że w ostatnim czasie coraz 
częściej dochodzi do zda-
rzeń, gdy pozostawione 
bez nadzoru dzieci i mło-
dzież zabawiają się na to-
rach, między innymi ukła-
dając różne niebezpieczne 
przedmioty na torach. Czę-
sto nie zdają sobie sprawy, 
że ich niebezpieczne za-
bawy zagrażają nie tylko 
bezpieczeństwu w ruchu 
pociągów i pasażerom, ale 
również im samym, gdyż 
nie zawsze w porę dostrze-
gą pociąg nadjeżdżający 
z dużą prędkością. A przy 
spotkaniu człowieka z po-
ciągiem ten pierwszy nie 
ma żadnych szans.      /AJ/
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karza Roku organi-
zowany jest przez 

Stowarzyszenie Bibliote-
karzy Polskich i składa się 
z dwóch etapów: okrę-
gowego i ogólnopolskie-
go. Podczas pierwszego 
wybierani są najbardziej 
cenieni bibliotekarze w 
poszczególnych woje-
wództwach.

W tym roku w wojewódz-
twie podkarpackim została 
nim Monika Machowicz 
z Krośnieńskiej Biblioteki 
Publicznej i znalazła się 
najpierw w gronie 16 naj-
lepszych bibliotekarzy w 
kraju. Zarządy okręgowe 
Stowarzyszenia Bibliote-
karzy Polskich powołały 
Okręgowe Kapituły, które 
oceniały działania mery-
toryczne poszczególnych 
kandydatów w roku 2020 
r. i tak powstał ranking, w 
którym Monika Macho-
wicz zajęła I miejsce, zosta-
jąc ogólnopolskim Bibliote-
karzem Roku 2020!

W rozmowie z naszą re-
dakcją, pani Monika mówi, 
że wyróżnienie jest dla niej 
zaskoczeniem, ale bar-
dzo miłym. – Nagroda to 
dla mnie przede wszystkim 
forma docenienia tego, co 
udało nam się zrealizować 
w Krośnieńskiej Bibliote-

KROSNO

Bibliotekarz 
Roku 2020 w Polsce

Ogromne wyróżnienie dla Moniki Machowiczz Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w Krośnie.

ce Publicznej w ubiegłym 
roku, niewątpliwie bardzo 
trudnym dla kultury.  Nowe 
wyzwania jakie postawiła 
przed nami bibliotekarzami 
pandemia sprawiła, że znów 
musieliśmy wykazać pomy-
słowością, kreatywnością, 
nauczyć się „działać” online 
w różnych sferach funkcjo-
nowania biblioteki, żeby 
cały czas „być” z naszymi 
czytelnikami, kilkukrotnie 
za zamkniętymi drzwiami, 
przeniesieni do przestrzeni 
wirtualnej. To, że nagroda 
w tym roku trafi ła do mnie, 
to dla mnie potwierdzenie, 
że krośnieńska biblioteka 
stanęła na wysokości zada-
nia, mierząc się z nowymi 
wyzwaniami roku 2020 i 
cieszę się, że stało się to z 
moim udziałem – opowia-

da Monika Machowicz.
Dodaje też, że praca w 

bibliotece jest jakby natu-
ralną „konsekwencją” jej 
wykształcenia. Skończyła 
studia na kierunku biblio-
tekoznawstwo i informacja 
naukowa na Akademii Pe-
dagogicznej w Krakowie i 
zaczęła pracować najpierw 
w MBP w Jaśle, a od bli-
sko 15 lat w Krośnieńskiej 
Bibliotece Publicznej, w 
której odpowiada m.in. za 
przygotowanie i realizację 
projektów realizowanych z 
grantów, planuje i koordy-
nuje działania promocyjne 
biblioteki, współredaguje 
serwis internetowy KBP 
– www.kbp.krosno.pl oraz 
profi le biblioteki na  Fa-
cebook-u i Instagramie. 
Organizuje szkolenia, war-
sztaty, seminaria dla biblio-
tekarzy oraz szereg działań 
edukacyjnych i literackich 
adresowanych do miesz-
kańców Krosna i regionu.

Pytana o największe 
plusy swojej pracy mówi, 
iż jest to niewątpliwie nie-
ograniczony dostęp do 
książek – w tej chwili nie 
tylko tych papierowych, 
ale także elektronicznych. 
Krośnieńska Biblioteka 
Publiczna zapewnia od 
lutego ubiegłego roku czy-
telnikom dostęp nie tylko 

do nowości tradycyjnych, 
papierowych, ale także e-
book-ów, udostępniając 
kody do serwisu Legimi!

– Niewątpliwie jednym z 
największych plusów mojej 
pracy jest możliwość spotka-
nia, rozmowy z ludźmi. Na 
przestrzeni tych kilkunastu 
lat miałam możliwość zor-
ganizowania spotkań au-
torskich z kilkudziesięcioma 
pisarzami, poetami tworzą-
cymi dla dzieci i dorosłych. 
I za każdym razem to była 
okazja do rozmowy, często 
o książkach, pisaniu, ale 
nie tylko…. Wymienię tylko 
kilku twórców, których w 
ostatnich latach gościliśmy 
w KBP. To m.in. Andrzej 
Stasiuk, Olga Tokarczuk, 
Mariusz Szczygieł, Tomek 
Michniewicz, Tomasz Se-
kielski, Joanna Bator, Ka-
tarzyna Bonda, Magdalena 
Grzebałkowska… To zawsze 
wartościowe spotkania, któ-
re pozostają w pamięci – 
mówi Monika Machowicz.

Dla pani Moniki praca 
współczesnego bibliote-
karza to praca, które daje 
także szerokie możliwości 
rozwoju i niejako „wymu-
sza” ciągłe dokształcanie, 
a tym samym rozwój w 
różnych obszarach życia 
i na polu zawodowym i 
prywatnym. – Musimy być 
na bieżąco z nowymi tech-
nologiami, ciągle szukać 
nowych pomysłów na pro-
mocję, a jak pokazała pan-
demia kreatywność biblio-
tekarzy jest nieograniczona 
– podkreśla Bibliotekarz 
Roku 2020 w Polsce.

/AJ/

JASZCZEW

Rekreacyjnie z fl agą2 maja zorganizowany został II Rekreacyjny Bieg z Flagą Zjedliczeni, podczas którego uczestnicy celebrowali Dzień Flagi Rzeczy-pospolitej Polskiej na sportowo.

Była to już druga edycja Biegu Zjedliczeni zorganizo-
wana przez Gminę Jedlicze oraz Jedlickie Stowarzy-

szenie Sportowo-Turystyczne Wojtek MTB. W tym roku 
zawodnicy zostali podzieleni na dwie grupy.

W pierwszej z nich wystartowało 25 biegaczy oraz 
dwóch rowerzystów, którzy wyruszyli spod Dworu 
Stojowskich w Jaszczwi i udali się w stronę Jedlicza. 
W towarzyskich zmaganiach wzięła udział również 
burmistrz gminy Jedlicze Jolanta Urbanik, która od 
prezesa „JSST Wojtek MTB” Wojciecha Urama chęt-
nie przejęła biało-czerwoną fl agę i wspólnie z resz-
tą uczestników pobiegła do mety. Trasa tegorocz-
nej edycji biegu wyniosła 7,5 km. Pokonanie tego 
dystansu zajęło biegaczom niewiele ponad 53 minuty.
W drugim etapie na starcie zameldowały się dzieci. Mło-
dzi sportowcy przemknęli alejkami wzdłuż Dworu Sto-
jowskich. Najmłodsi nie oszczędzali sił, mimo że podob-
nie jak w biegu dorosłych, nie prowadzono klasyfi kacji. 
Część z nich pokonała trasę po raz drugi, zachęcając do 
aktywności rodziców. Dla wszystkich, którzy ukończyli 
Bieg Zjedliczeni organizatorzy przygotowali upominki. 
Każdy miał także możliwość złożenia własnoręcznego 
podpisu na pamiątkowej tablicy.

/JC/

II Rekreacyjny Bieg z Flagą Zjedliczeni w JaszczwiMonika Machowicz
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Nadleśnictwo Kołaczyce przywróciło do życia śródleśny staw piętrząc ponownie wodę, po-przez remont starej grobli.

Zbiornik, leżący obec-
nie na granicy oddzia-

łów 130 i 131 leśnictwa 
Odrzykoń w tzw. Lesie 
Potockim, istniał już w 
okresie międzywojennym, 
a grobla piętrząca wodę 
była jednocześnie koroną 
drogi wiodącej przez las. 
Z czasem zarastały jego 
brzegi, a grobla niszczo-
na ulewami i przez bobry 
uległa przerwaniu. Jesie-

nią ubiegłego roku odno-
wiono zaporę i wykona-
no trwały przelew wody. 
– W ciągu zimy zbiornik 
znów zapełnił się wodą, a 
z nastaniem wiosny obser-
wujemy tu zupełnie nowe 
życie. Pojawiły się dzikie 
kaczki, żerują też czaple, a 
wokół brzegu widać ślady 
intensywnego żerowania 
bobrów. Kilkadziesiąt arów 
lustra wody to również 

spora powierzchnia paro-
wania, zapewniająca swo-
isty mikroklimat dla lasu i 
otoczenia – tłumaczy Artur 
Paczkowski, nadleśniczy 
Nadleśnictwa Kołaczyce.

– Wzdłuż cieku zasila-
jącego staw dominuje las 
łęgowy w wariancie wyżyn-
nym z bogatym gatunkowo 
drzewostanem, w którym 
spotkać można jesiony, ol-
sze czarne, dęby, jawory, 

lipy, osiki, wierzby i klony 
polne, jak również sporą 
plejadę rodzimych krze-
wów leśnych, od kruszyny, 
trzmieliny i głogu, po bez 
czarny – dodaje dr Edward 
Marszałek, rzecznik pra-
sowy RDLP w Krośnie.

Koszty przedsięwzięcia 
w całości pokryło z włas-
nych środków Nadleśni-
ctwo Kołaczyce.

/AJ/

GMINA WOJASZÓWKA

Odtworzyli staw
w Lesie Potockim
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KROŚCIENKO WYŻNE
BARAN (21 III - 20 IV)

Nie wpadaj w panikę. Czasem jest tak, 
że wszystko wali się na głowę. Pamiętaj 
wtedy, że nie jesteś sam. Nie daj się za-
straszyć, bo wpadniesz w depresję. I nie 
zamykaj się z tym w czterech ścianach. 
Zawsze ty wyciągasz pomocną dłoń. Te-
raz sam musisz z takiej skorzystać.

BYK (21 IV - 20 V)
W nowej pracy zaprezentuj się z 

najlepszej strony. Bądź jednak sobą. 
Wszelki fałsz szybko zostanie zde-
maskowany. Ciągle szukasz własnej 
ścieżki. Obecne zatrudnienie może być 
przystankiem na dłużej. Kolekcjonuj 
doświadczenia. To kapitał, którego się 
nie kupi za żadne pieniądze. 

BLIŹNIĘTA (21 V - 21 VI)
Masz nerwy ze stali, jednak ostatnio i 

ty ulegasz atmosferze zagrożenia. Boisz 
się zmian, ale te, niestety, zawsze poja-
wiają się w najmniej pożądanym mo-
mencie. Spokojnie jednak, nic takiego 
się w tym tygodniu nie stanie. Możesz z 
ufnością patrzeć w przyszłość.

RAK (22 VI - 22 VII)
Kłopoty zdrowotne są oznaką słabej 

odporności. Dobrze wietrz pomiesz-
czenia w mieszkaniu. Powinieneś też 
zacząć uprawiać jakiś sport, może na 
początek nordic walking? Już teraz 
zaplanuj wakacje nad Bałtykiem. Nad-
morski klimat najskuteczniej uwolni 
cię od dolegliwości.

LEW (23 VII - 22 VIII)
Bóle kręgosłupa, które ci ostatnio do-

kuczają, to efekt niewłaściwej postawy. 
Czyjeś czułe ręce chętnie by rozmaso-
wały obolałe miejsca. Wolontariuszy w 
tej dziedzinie nie brakuje... Pomijając 
żartobliwy ton, pomyśl jednak o wizy-
cie u specjalisty.

PANNA (23 VIII - 23 IX)
Czasem wychodzi z ciebie Zosia-sa-

mosia. Wtedy trudno bywa z tobą żyć. 
W pracy często idziesz „na udry”. To 
jednak chyba nie indywidualizm, ale 
raczej konfl iktowość. „Niezgoda ruj-
nuje, a zgoda buduje”. Pamiętaj o tym. 
W weekend koniecznie zaczerpnij 
świeżego powietrza.

WAGA (23 IX - 23 X)
Chyba zapomniałeś o cechach swoje-

go zodiakalnego znaku. Gdzie podziały 
się twoje zdolności? Gdzie twój spokój 
i rozwaga? Warto podnieść standardy 
w pracy i w domu. Nikomu nie musisz 
jednak imponować. Pracuj wyłącznie 
dla siebie. Pamiętaj, że w zdrowym cie-
le zdrowy duch. 

SKORPION (24 X - 22 XI)
Ambitny, rozważny, pracowity. Ta-

kie cechy są niezwykle przydatne przy 
wielkich projektach. Właśnie taki może 
ci przypaść w udziale. Druga strona ży-
cia jest trochę ciemniejsza. Wymienio-
ne cechy niestety nie sprawdzają się w 
życiu prywatnym. Przestań być zrzędli-
wym nudziarzem.

STRZELEC (23 XI - 21 XII)
Wszystko cię ostatnio dołuje. Nic 

się nie cieszy, ogarnia się jak dziwna 
beznadzieja. Może masz za wysokie 
wymagania i oczekiwania? A chciałbyś 
być po prostu szczęśliwy. Wszystko jest 
możliwe, ale zmiany zacznij od włas-
nego nastawienia. Pomoc przyjdzie z 
najmniej oczekiwanej strony.

KOZIOROŻEC (22 XII - 20 I)
Chcesz więcej zyskać, to musisz się 

jednak bardziej zaangażować. Pamię-
taj, że w twojej osobowości dominuje 
pasja życia. Z tego powodu odrzuć 
wszelkie półśrodki. Jednak nie rzucaj 
się od razu na większe projekty. Brak 
doświadczenia mógłby już na starcie 
doprowadzić do krachu.

WODNIK (21 I - 19 II)
Pojawi się pewna ciekawa okazja. 

Tylko się zbytnio nie nakręcaj, to dopie-
ro preludium do późniejszego etapu. 
Bądź powściągliwy. Spróbuj wysondo-
wać zamiary „gości”. Tylko nie przesa-
dzaj, bo zbytnia sztywność może się im 
udzielić. Szkoda, że sport nie zajmuje 
pierwszego miejsca na liście twoich 
ulubionych zajęć.

RYBY (20 II - 20 III)
W najbliższym czasie będzie ci po-

trzebny zapał do pracy. Niestety, w po-
niedziałek może ci go zabraknąć. minio-
ny weekend mocno cię rozleniwił. No 
cóż, nie można go przedłużyć. Realna 
sytuacja w pracy nie jest zadowalająca. 
Dlatego przyłóż się do powierzonych 
wcześniej zadań. Same się nie wykonają. 

HOROSKOP

HUMOR
Dwie blondynki w sklepie 

rozglądają się za ciuchami. 
Podchodzi ekspedientka: – W 
czym mogę pomóc? – Szukam 
ciekawej sukienki na lato. – 
Jakie ma pani wymiary? – 170 
cm, 50 kg, 90/60/90... Na to 
koleżanka: – No co ty Gośka?! 
Nie jesteś na Gadu-Gadu!

– – – – – 
Do banku w Szwajcarii 

wchodzi klient z walizką i 
ściszonym głosem mówi do 
bankiera: – Chciałbym wpłacić 
pieniądze, w tej walizce jest 

całe cztery miliony euro. Na to 
bankier uśmiechnięty: – Proszę 
nie ściszać głosu, bieda to 
żaden wstyd.

– – – – – 
Trzy koleżanki z biura 

przychodzą w odwiedziny do 
czwartej, leżącej w szpitalu. 
– I co, dajecie sobie radę 
beze mnie? – pyta chora. 
– Podzieliłyśmy twoją robotę 
i jakoś leci. Zosia robi na 
drutach, Jola parzy kawę, a ja 
zabawiam szefa. 

– – – – – 
 – Jak mogłeś dopuścić, aby 

ten więzień ukradł ci klucz?! – 
złości się naczelnik na strażnika. 

– On go wcale nie ukradł, tylko 
uczciwie wygrał w karty...

– – – – – 
Szef pyta sekretarki: – Czy 

wysłała pani fax do Kowalskiego? 
– Tak wysłałam. – To niech wyśle 
pani jeszcze do Nowackiego. 
– Ale szefi e, my nie mamy więcej 
faxów.

– – – – – 
Do gabinetu dyrektora wpada 

bez pukania jego podwładny. 
Wylewa dyrektorowi kawę na 
koszulę, pokazuje mu język, 
puszcza bąka i wygarnia 
wszystko. W tym samym też 
momencie do gabinetu wpadają 
koledzy. – Stasiu, Stasiu! To 

był żart, wcale nie wygrałeś w 
totka!

– – – – – 
Elektryk pyta się praktykanta: 

– Czy naprawiłeś już dzwonek do 
drzwi w mieszkaniu Nowaków? 
– Byłem tam już sześć razy. 
Dzwonię i dzwonię, a tam nikt 
nie otwiera.

– – – – – 
Na bankiecie dla pracowników 

oraz ich rodzin pewna pani pyta 
siedzącego obok mężczyznę: 
– Czy pan jest przełożonym 
mojego męża? – Nie droga 
pani. – W takim razie proszę w 
tej chwili zabrać rękę z mojego 
kolana!

Skrywane tajemnice
W lesie „Dębinie” w Krościen-

ku Wyżnym (teren Nadleśni-
ctwa Dukla) stoi licząca ponad 
półtora wieku kapliczka z fi gurą 
Chrystusa Króla. Jak podkreśla 
Edward Marszałek, prezes Sto-
warzyszenia Kulturalnego „Dę-
bina” z Krościenka Wyżnego, 
kapliczka wciąż skrywa wiele 
tajemnic dotyczących swego 
powstania.

Park „Dębina”
Las „Dębina”, po sprzeda-

ży dóbr krośnieńskich przez 
zaborczy rząd austriacki, od 
1 maja 1789 roku przeszedł na 
własność Katarzyny z Ossoliń-
skich Jabłonowskiej. Dębina 
pełniła już wówczas funkcję 
parku. Wytyczono w niej ścież-
ki do jazdy konnej i wykona-
no staw krajobrazowy. Prawie 
200-letni starodrzew stanowił 
piękną oprawę leśnej części 
parku dworskiego, a właściciele 
majątku dbali o lasy, do gospo-
darzenia w nich zatrudniali wy-
kwalifi kowanych leśniczych. W 
roku 1844 funkcję tę pełnił po-
chodzący z Czech Franz Holste-
in. Zarządzał też lasami w Kras-
nej i Czarnorzekach należącymi 
do Jabłonowskich, a potem do 
Skrzyńskich.

Niezwykli goście dworu
Warto wspomnieć, że w tam-

tych czasach u Jabłonowskich w 
Krościenku Wyżnym gościł mię-
dzy innymi Aleksander Fredro 
– to w tym dworze odbywała 
się jego uczta weselna po ślubie 
z Zofi ą z Jabłonowskich Skarb-
kową. Bywał też komediopisarz 
w „Dębinie”, co potwierdza w 
swych pamiętnikach Ludwik 
Jabłonowski. Bywalcami byli 
również poeci Seweryn Gosz-
czyński i Wincenty Pol.

Czeski leśniczy
Edward Marszałek tłumaczy, 

że w roku 1846 w miejscowej 
księdze „Liber memorabilium” 
proboszcz Andrzej Nowina 
Ujejski wspomina go jako ofi a-
rę chłopskiej rabacji. Udało mu 
się jednak przeżyć, choć wielu 

Figura„Chrystusa bez ręki” 
powróciła do DębinyNiezwykła historia XIX-wiecznej kapliczki z parku leśnego w Krościenku Wyż-nym. Skrywająca jeszcze wiele tajemnic, po renowacji wróciła na swoje miejsce.

leśników w dobrach galicyj-
skich tego szczęścia nie miało. 
– Można zatem przypuszczać, że 
leśniczy Holstein ufundował w 
lesie kapliczkę w podzięce za ura-
towanie życia. Jak było napraw-
dę już się pewnie nie dowiemy. 
Warto jednak odnotować fakt, 
że wzmiankę o tym leśniczym 
znajdujemy w księdze Towarzy-
stwa Wstrzemięźliwości Parafi i 
Krościenko Wyżne, w której jako 
jeden z pierwszych mieszkańców 
ślubował on wstrzymanie się od 
spożywania alkoholu – opowia-
da Edward Marszałek.

Do dzisiaj nie zachował się 
żaden wizerunek leśniczego. 
W archiwach na różnych do-
kumentach zachowały się tylko 
jego podpisy.

Dlaczego „bez ręki”?
Edward Marszałek mówi, że 

w 1935 roku pewien śmiałek 
z Krosna, założywszy się z ko-
legą, że rzuci w fi gurę kamie-
niem, spełnił swój zakład i utrą-
cił rękę Chrystusowi. – Wkrótce 

człowiek ten, dostawszy obłędu, 
rzucił się z okna mieszkania i 
zginął na miejscu. Kilka dni póź-
niej zerwał się straszny huragan. 
Burza trwała zaledwie pół go-
dziny, ale według zachowanych 
relacji, pod naporem wiatru na 
ziemi legło ponad 600 potęż-
nych, wiekowych dębów. Tylko 
20 drzew oparło się sile wichury 
z czego trzy w bezpośrednim są-
siedztwie kapliczki – opowiada 
prezes Dębiny.

Napisy na cokole
Napis na cokole najwyraźniej 

ktoś poprawiał po latach i z roku 
1864, kiedy fundowana była 
kapliczka, zrobiono 1884, zaś 
na boku ktoś wykuł datę 1945 
z trudnym do identyfi kacji mo-
nogramem. Na fi gurze zobaczyć 
też można ślady od kul, prawdo-
podobnie sowieckich z II wojny.

Świadek historii lasu
W roku 1999 z inicjatywy 

Stowarzyszenia Kulturalnego 
Dębina, w drodze porozumie-

nia pomiędzy wójtem Gminy 
Krościenko Wyżne i nadleś-
niczym Nadleśnictwa Dukla, 
ustanowiono nowe formy ko-
rzystania z tego lasu. „Dębina” 
uzyskała status parku leśnego, 
pełniąc przede wszystkim funk-
cję edukacyjną i rekreacyjną dla 
miejscowej ludności.

Ratowanie kapliczki
Czas, który upłynął od powsta-

nia kapliczki, wojny i warunki 
atmosferyczne mocno nad-
szarpnęły jej stan techniczny. By 
uratować ją przed zniszczeniem 
Stowarzyszenie Kulturalne „Dę-
bina” z Krościenka Wyżnego 
zdecydowało o renowacji ka-
pliczki. Od grudnia ubiegłego 
roku prace wykonywał artysta 
Grzegorz Tomkowicz.

Duże wyzwanie
Jak podkreśla artysta, odno-

wienie rzeźby, pomalowanie 
czy uzupełnienie dziur i ubyt-
ków było dużym wyzwaniem. 
– Dolny kamień był jeszcze w 
miarę dobrze zachowany. Były je-
dynie niewielkie pęknięcia. Trud-
na sytuacja była w przypadku 
części, gdzie jest napis. Kamień 
okazał się dość kruchy i sypki. 
Trzeba było wstawić brakujące 
elementy – opowiada Grzegorz 
Tomkowicz.

Ślady po pociskach
Jednak najwięcej pracy było 

przy samej fi gurze Chrystusa. 
– Okazało się, że była kilka razy 
malowana, miała poutrącane ele-
menty, głowa była klejona jakimś 
cementem i w pracowni się rozle-
ciała, broda była kiedyś przykle-
jona. Na bazie piaskowca trzeba 
było więc odtworzyć szyję, brodę i 
część tylną z włosami. Na fi gurze 
były też widoczne ślady po poci-
skach, które zostały uzupełnione. 
Do tego doszło malowanie, czysz-
czenie, odtłuszczanie, grunto-
wanie i lakierowanie – tłumaczy 
Grzegorz Tomkowicz.

Stanęła na swoim miejscu
24 kwietnia odnowiona ka-

pliczka znowu stanęła na swo-
im miejscu. – Figura „Chrystusa 
bez ręki” jest jednym z najcie-
kawszych świadków historii tego 
lasu. Trwa, mocno wrośnięta w 
krajobraz, tak jak graby, które 
mocno wrosły w jej ogrodzenie 
– dodaje Edward Marszałek.

Prace sfi nansowane zostały 
ze środków Nadleśnictwa Du-
kla i Stowarzyszenia „Dębina”.

Fotorelacja z montażu ka-
pliczki po renowacji na stro-
nie www.terazkrosno.pl

Andrzej Józefczyk
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Grzegorz Tomkowicz i Edward Marszałek przy kapliczce, która powróciła 
do „Dębiny” po renowacji


