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KALENDARIUM

WYDARZYŁO SIĘ

Złóż życzenia...
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DUKLA

10 czerwca
Bogumiły, Małgorzaty, Diany, Edgara 

Międzynarodowy Dzień Elektryka
11 czerwca 

Feliksa, Radomiła, Barnaby, Pauli 
12 czerwca  

Leona, Jana, Janiny, Mieczysławy
Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci

13 czerwca  
Lucjana, Antoniego, Gerarda, Tobiasza
Święto Żandarmerii Wojskowej

14 czerwca 
Elizy, Bazylego, Michała, Walerego 
Światowy Dzień Krwiodawcy

15 czerwca 
Wita, Jolanty, Witolda, Oliwii

Dzień Wiatru
16 czerwca

Anety, Justyny, Aliny, Benona
17 czerwca

Laury, Alberta, Ignacego, Marcjana
18 czerwca  

Elżbiety, Marka, Amandy, Pauli
Międzynarodowy Dzień Sushi

19 czerwca
Romualda, Gerwazego, Bonifacego, Protazego

Dzień Leniwych Spacerów
20 czerwca 

Bogny, Diny, Florentyny, Bożeny
Światowy Dzień Uchodźcy

21 czerwca 
Alicji, Marty, Alojzego, Euzebiusza

Pierwszy Dzień Lata – najdłuższy dzień roku
22 czerwca 

Pauliny, Jana, Tomasza, Albana
Światowy Dzień Garbusa

23 czerwca 
Wandy, Zenona, Piotra, Albina
Dzień Ojca, Noc Świętojańska

24 czerwca 
Danuty, Jana, Janiny, Emilii

Dzień Przytulania
25 czerwca  

Doroty, Łucji, Wilhelma, Prospera
Dzień Marynarza

26 czerwca 
Pawła, Jana, Andrzeja, Dawida 

Dzień Szwagra
27 czerwca  

Maryli, Cyryla, Władysława, Bożydara
Światowy Dzień Walki z Cukrzycą

28 czerwca 
Leona, Ireneusza, Lubomira, Herona

29 czerwca 
Pawła, Piotra, Beaty, Kasjusza

Dzień Ratownika WOPR
30 czerwca 

Emilii, Lucyny, Rajmunda, Trofi ma
1 lipca 

Haliny, Juliusza, Marcina, Ottona
Dzień Psa
2 lipca

Jagody, Marii, Urbana, Bernardyna
Dzień Dziennikarza

3 lipca 
Anatola, Jacka, Tomasza, Longina

Dzień Cioci i Wujka
4 lipca

Elżbiety, Malwiny, Odona, Teodora
Święto Hot Doga

5 lipca 
Karoliny, Marii, Antoniego, Bartłomieja

6 lipca 
Dominiki, Teresy, Gotarda, Zuzanny

Światowy Dzień Pocałunku
7 lipca

Estery, Cyryla, Metodego, Benedykta 
Światowy Dzień Czekolady 

10 czerwca 1997 
24 lata temu – w Kroś-

nie Jan Paweł II kanoni-
zował bł. Jana z Dukli 
oraz poświęcił kościół 
pw. św. Piotra i św. Jana 
z Dukli.  Wydarzenie 
pobytu papieża upa-
miętniono pomnikiem 
papieskim i górującym 
nad Krosnem o wys. 38 
m krzyżem, przy któ-
rym Ojciec św. odprawił 
mszę. Pomnik ten wraz 
z krzyżem należy do naj-
większych w Polsce.

12 czerwca 1772
249 lat temu – na sku-

tek I rozbioru Polski, 
Krosno zostaje zajęte 
przez austriacki kor-
pus preszowskiej straży 
przedniej – gen. Esterha-
zego. 

13 czerwca 2010
11 lat temu – odbyła 

się koronacja cudowne-
go obrazu Matki Boskiej 
Murkowej na krośnień-
skim rynku. Obecnie 
znajduje się on w ołtarzu 
głównym w kościele oo. 
franciszkanów.

14 czerwca 1913
108 lat temu – Józef 

Piłsudski obserwował 
ćwiczenia bojowe w Po-
lance, tego dnia odebrał 
defi ladę na krośnień-
skim rynku.

15 czerwca 1949
72 lata temu – w Od-

rzykoniu urodził się 
Stanisław Jucha, samo-
rządowiec, wojewoda 
krośnieński, w latach 
1994-1997.

16 czerwca 1997
24 lata temu – na ante-

nie TVP1 wyemitowano 
w ramach konkursu na 
telenowelę pierwszy od-
cinek serialu Klan.

17 czerwca 1923
98 lat temu – w Kroś-

nie zmarł Seweryn Biesz-
czad, malarz, animator 
kultury.

21 czerwca 1902
119 lat temu – w Kroś-

nie zmarł Dionizy Mazur-
kiewicz, lekarz miejski, 
społecznik, radny miej-
ski, patron jednej z ulic.

21 czerwca 2009
12 lat temu – w Korczy-

nie odbyły się konsulta-
cje społeczne, w których 
mieszkańcy opowiedzie-
li się za nieprzywróce-

niem Korczynie statusu 
miasta.

22 czerwca 2002
19 lat temu – na ante-

nie TVP1 wyemitowano 
ostatnie wydanie pro-
gramu przyrodniczego Z 
kamerą wśród zwierząt.

24 czerwca 1989
32 lata temu – w Kroś-

nie urodził się Łukasz 
Federkiewicz (Kortez), 
polski muzyk, kompozy-
tor, wokalista, pianista.

26 czerwca 1989
32 lata temu – ks. bi-

skup Ignacy Tokarczuk 
poświęcił kościół pw. 
Matki Bożej w Dobie-
szynie.

30 czerwca 1992
29 lat temu – Krosno 

osiągnęło największą 
liczbę mieszkańców w 
swojej historii – 50 214, 
jednak od tej daty roz-

poczyna się jej spadek, 
spowodowany malejącą 
liczbą urodzeń i ujemną 
migracją.

1 lipca 1967
54 lata temu – w fabry-

ce w Sanoku rozpoczęto 
produkcję autobusu San 
H100.

1 lipca 1999
22 lata temu – powsta-
ła PWSZ w Krośnie obec-
nie Karpacka Państwowa 
Uczelnia.

6 lipca 1884
137 lat temu – w Kor-

czynie ur. się Kamil Bo-
gacki, lekarz, ofi cer le-
gionów polskich.

7 lipca 1977
44 lat temu – w Pusty-

nach doszło do tragicz-
nego wypadku, w któ-
rym zginęło 4 pasażerów 
autobusu PKS, pojazd 
stoczył się ze skarpy.

Uroczystość złotych godów odbywała się 20 maja 
w sali kinowo-teatralnej Ośrodka Kultury w 

Dukli. Prowadził ją zastępca kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego w Dukli Mirosław Matyka. Każda 
para małżeńska otrzymała życzenia i medal, który 
w imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczył 

Świętowali Złote Gody
19 par z gminy Dukla uhonorowano medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”

Pary obchodzące jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego:

Halina i Zdzisław Borkowie, Lucyna i Stanisław Brajowie, Teresa i Kazimierz Brzanowie, Teresa i 
Edward Cyglerowie, Stanisława i Kazimierz Fornalowie, Stanisława i Stanisław Frankiewiczowie, He-
lena i Józef Grelińscy, Maria i Mieczysław Hacowie, Władysława i Edward Jakubczykowie, Krystyna i 
Alfred Jasińscy, Zofi a i Czesław Jurczykowie, Krystyna i Wiesław Kopczykowie, Maria i Mikołaj Moria-
kowie, Joanna i Tadeusz Reczkowscy, Alina i Eugeniusz Szczurkowie, Zofi a i Jan Szymańscy, Stanisła-
wa i Edward Węgrzynowie, Łucja i Władysław Wilkowie, Stanisława i Tadeusz Zajdlowie.

burmistrz Dukli Andrzej Bytnar. Upominki i kwiaty 
wręczali przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz 
Folcik i zastępca burmistrza Łukasz Piróg. W części 
artystycznej wystąpili Aleksandra Dyszkowska i Ar-
tur Szajna.

/TC/
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Uroczystość wręczenia medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” w Ośrodku Kultury w Dukli
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Prokuratura Okrę-
gowa w Krośnie 
prowadzi śledztwo 

w sprawie zdarzenia, do 
którego doszło 17 czerwca 
2020 r. W godzinach po-
południowych, na dworcu 
w Krośnie, pasażer kurso-
wego busa relacji Kraków 
– Krosno zaatakował no-
żem 59-letniego kierowcę. 
Kierowca z poważnymi 

Początek sprawy 
sięga 29 kwietnia 
br., kiedy to miesz-

kanka gminy Korczyna 
powiedziała swojej zna-
jomej, że zna lekarza 
specjalistę, który mógłby 
pomóc jej ojcu. Kobieta 
miała go poznać poprzez 
znajomego księdza. 

Znajomości 
w Warszawie 
i Zakopanem
Jeszcze tego same-

go  dnia przyjechała do 
niej z mężczyzną, który 
przedstawił się jako lekarz 
pracujący na co dzień w 
klinice na Słowacji. Po 
przeprowadzeniu wywia-
du stwierdził, że podejmie 
się leczenia jej ojca. Prze-
kazał opakowania z tablet-
kami i butelki z płynami. 
Skrytykował też zdjęcia 
tomografu płuc, twier-
dząc, że są źle wykonane. 
Oznajmił, że załatwi lecze-
nie w klinice w Warszawie 
lub w Zakopanem, gdzie 
ma znajomości. Na koniec 
wizyty poinformował, że 
jej koszt wynosi 400 zł.

Płaszcz Matki Bożej 
z Gwadelupy
Tego dnia „lekarz” udał 

się też ze swoją znajomą 
pod inny adres na terenie 
gminy Korczyna, gdzie 
miał wyleczyć młodego 
człowieka z problemów 
duchowych. Podczas se-
ansu używał medalika 
oraz płaszcza Matki Bożej 
z Gwadelupy.

Płaszcz ze śladami 
pazurów szatana
Mężczyzna podający się 

za lekarza, pojawił się w 
po raz drugi w tym domu 
1 maja. Choremu męż-
czyźnie dał tabletki. Pró-
bował też podać dożylnie 
jakiś płyn, ale mu się to nie 
udało. Innemu domowni-
kowi zrobił masaż poprzez 
podłączenie go do jakiegoś 
urządzenia. Tym razem za 
wizytę i konsultację zaży-
czył sobie 700 zł. Wtedy też 
pokazał szaty liturgiczne 
oraz płaszcz z widocznymi 
śladami pazurów szatana. 
Wzbudziło to wówczas po-
dejrzenie u domowników, 
że mogą mieć do czynienia 

z oszustem.
Zatrzymany 
przez policję
Na kolejną konsulta-

cję przyjechał 2 maja. 
W trakcie wizyty miał 
rozmawiać telefonicznie 
z jakimś mężczyzną. Po-
wiedział, że konsultuje 
właśnie ciężki przypadek 
pacjenta ze szpitala pod 
Rzeszowem. Wzbudziło 
to kolejne podejrzenia u 
właścicielki domu, któ-
ra zadzwoniła na numer 
alarmowy. 

Gdy na miejscu pojawili 
się policjanci, oświadczył, 
że jest lekarzem o spe-
cjalności neurochirurgia, 
jednak nie ma uprawnień 
do wykonywania zawo-
du na terytorium Polski. 
Dodał też, że dyplom le-
karza zdobył na Ukrainie, 
ale nie posiada przy sobie 
tego dokumentu.

Przeszukanie 
samochodu
Podczas przeszukania 

samochodu, którym męż-
czyzna przyjechał „le-
czyć”, policjanci znaleźli 

między innymi ponad 4,3 
tys. zł, telefony komórko-
we, laptop, różne witami-
ny, olejki, maści, butelki z 
witaminami i syropami, a 
także… szaty liturgiczne 
oraz czasopisma i książki o 
tematyce chrześcijańskiej.

Zarzuty dla 43-latka
Mężczyzna usłyszał za-

rzut doprowadzenia do 
niekorzystnego rozporzą-
dzenia mieniem dwojga 
mieszkańców gminy Kor-
czyna. 43-latek podając 
się za lekarza wojskowe-
go o specjalności neuro-
chirurg pobrał od nich 
pieniądze za świadczone 
usługi medyczne w łącz-
nej kwocie 1,1 tys. zł.

Przyznał się 
do oszustwa
– Zatrzymany mężczy-

zna przyznał się do oszu-
stwa. Wyjaśnił, że nie jest 
lekarzem, nie ma takiego 
wykształcenia, nie ma 
prawa do wykonywania 
takiego zawodu ani w Pol-
sce, ani nigdzie na świecie. 
Stwierdził też, że okłamy-
wał swoje ofi ary w celu wy-
łudzenia od nich pieniędzy 
– poinformowała Iwona 
Czerwonka-Rogoś, proku-
rator rejonowy w Krośnie.

Dobrowolnie 
podda się karze?
W trakcie przesłucha-

nia stwierdził też, że niko-
go więcej nie oszukał. Czy 
tak faktycznie było? Oso-
by, które padły ofi arą tego 
rodzaju oszustwa, mogą 
kontaktować się z policją 
lub prokuraturą. 43-latek 
oświadczył, że chciałby 
skorzystać z dobrowolne-
go poddania się karze na 
późniejszym etapie postę-
powania.

Do 8 lat więzienia
Wobec 43-letniego 

mężczyzny Prokuratura 
Rejonowa w Krośnie za-
stosowała dozór policyj-
ny oraz zakaz opuszcza-
nia kraju. Grozi mu kara 
pozbawienia wolności od 
6 miesięcy do 8 lat.

Andrzej Józefczyk

KROSNO

Samozwańczy lekarz 
„leczył” ciało i duszę
Mieszkaniec gminy Pawłosiów podając się za lekarza wojskowego 
zaczął „leczyć” mieszkańców gminy Korczyna. Za usługę pobierał 
oczywiście pieniądze. Teraz tra ił „pod opiekę” policji i prokuratu-
ry z Krosna.

obrażeniami ciała trafi ł do 
szpitala. Nożownik został 
zatrzymany przez policję 
po kilku dniach.

W trakcie prowadzone-
go śledztwa 35-letni męż-
czyzna został poddany 
obserwacji psychiatrycz-
nej. Prokurator Beata Pio-
trowicz, rzecznik prasowy 
Prokuratury Okręgowej w 
Krośnie poinformowała, 

że biegli uznali, iż w chwili 
popełniania czynu napast-
nik był niepoczytalny w 
rozumieniu art. 31 par. 1 
Kodeksu Karnego. Mówi 
on, że „Nie popełnia prze-
stępstwa, kto, z powodu 
choroby psychicznej, upo-
śledzenia umysłowego lub 
innego zakłócenia czynno-
ści psychicznych, nie mógł 
w czasie czynu rozpoznać 
jego znaczenia lub pokie-
rować swoim postępowa-
niem”.

Zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami proku-
ratura skieruje do Sądu 
Okręgowego w Krośnie 
wniosek o umorzenie po-
stępowania i zastosowanie 
środka zabezpieczającego 
w postaci umieszczenia 
podejrzanego na leczeniu 
zamkniętym. Ostateczną 
decyzję podejmie sąd. 

35-letni mężczyzna 
przebywa obecnie w aresz-
cie tymczasowym.

/AJ/

GMINA KORCZYNA

Nożownik 
był niepoczytalny
Według opinii biegłych 35-letni mieszka-
niec Krosna, który w ubiegłym roku na 
dworcu w Krośnie zaatakował nożem kie-
rowcę busa, był wówczas niepoczytalny.
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2001
W świetlicy Szkoły Podstawowej nr 14 w Krośnie odby-

ła się Rejonowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza 
Polskiego Czerwonego Krzyża. Prezesem Zarządu Rejo-
nowego PCK w Krośnie wybrano ponownie Władysła-
wa Tlałkę. Wiceprezesem została Wiesława Wójcik, se-
kretarzem Ewa Wajs, skarbnikiem Zbigniew Chudy. Do 
zarządu weszli również Włodzimierz Gelleta, Stanisław 
Ryszko i Marian Wszołek.

Rejonowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza PCK w SP nr 
14 w Krośnie

2006
Po raz piąty prezydent miasta Krosna przyznał nagro-

dy w dziedzinie kultury. W 2006 r. otrzymali je: Lucyna 
Durał, Ewa Mańkowska i Ryszard Kryński. Uroczystość 
wręczenia odbyła się podczas Jarmarku Krośnieńskiego 
w niedzielę, 11 czerwca.

Na zdjęciu od lewej: Lucyna Durał, Ryszard Kryński i Ewa Mań-
kowska

2011
1 czerwca w Krośnie otwarty został drugi w mieście 

kompleks sportowy Moje Boisko – Orlik 2012. Wybudo-
wany został na Osiedlu Traugutta przy Miejskim Zespole 
Szkół nr 4 przy ul. Kisielewskiego. 

Oficjalne otwarcie Orlika przy MZS nr 4 w Krośnie

2016
Uroczysta sesja Rady Miasta Krosna była okazją do 

uhonorowania osób, które szczególnie działają na rzecz 
miasta. Wręczone zostały nagrody za wybitne osiągnię-
cia w dziedzinie kultury oraz medale „Za zasługi dla 
Krosna”. 

Sesja Rady Miasta Krosna, podczas której uhonorowano osoby 
szczególnie działające na rzecz miasta

Tekst i fot. /AJ/

To wydarzyło się w czerwcu: 20, 15, 10 i 5 lat temu 
(wybór subiektywny)

W Krośnie i w powiecie krośnieńskim…

Na początku każdego miesiąca na portalu terazKrosno.pl prezentujemy wybrane wydarzenia, jakie miały miejsce w Krośnie i w gminach powiatu krośnieńskiego 20, 15, 10 i 5 lat temu. Większość tych wydarzeń jest opatrzona zdjęcia-mi. Dzisiaj prezentujemy po jednym wydarzeniu z czerwca 2001, 2006, 2011 i 2016 r. Wszystkie wraz ze zdjęciami 
można zobaczyć na portalu terazKrosno.pl

Budynek Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Krośnie

Kierowca kursowego busa został zraniony na dworcu w Krośnie
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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

MOTORYZACJA 

KUPIĘ MOTOCYKLE: WSK, WFM, SHL, Junak, 
Motorynka i inne oraz części do tych motocykli: 
silniki, koła, ramy, lampy, błotniki, siedzenia 
i inne. Stan OBOJĘTNY. 
Kupię także trójkołowce, czerokołowce, mogą być 
niesprawne lub niekompletne! 
tel: 509 811 243.

Dodaj swoje ogłoszenie drobne!
Szczegóły: www.kromedia.pl

OGŁOSZENIA DROBNE

USŁUGI

Oferuje usługi czyszczenia studni betonowych, 
wszelkie naprawy i prace we wnętrzu studni. Zain-
teresowanych zapraszam do kontaktu telefonicz-
nego 723 276 633.

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne   i przypisa-
ny do niego numer alarmowy 994 zostały urucho-

mione z myślą o klientach, którzy korzystają z usług 
Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego i potrzebują 
wsparcia pracowników spółki w zakresie usunięcia 
awarii lub usterki wod.-kan. 

Pod numerem 994 można zgłosić m.in. sprawy zwią-
zane z eksploatacją sieci i przyłączy oraz sytuacje, któ-
re wymagają natychmiastowej i sprawnej interwen-
cji ze strony pracowników MPGK Krosno. Ponadto, 
przyjmowane są zgłoszenia o braku wody, zbyt niskim 
lub wysokim ciśnieniu na przyłączu wodociągowym, 
uszkodzeniu lub awarii wodomierza głównego czy o 
zatorach w sieci kanalizacyjnej. Ekipa całodobowego 
pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego pracuje 7 
dni w tygodni i pełni dyżury 24 godziny na dobę.

Połączenie z numerem 994 jest bezpłatne i nie wy-
maga podawania numeru kierunkowego. Numer jest 
jednak dostępny tylko dla połączeń z telefonów ko-
mórkowych. Zgłoszenia z telefonów stacjonarnych 
przyjmowane są pod numerami 13 47 48 994 i 13 47 
48 314. 

– Numer 994, jako dodatkową linię telefoniczną dla 
całodobowego pogotowia wod.-kan. uruchomiliśmy, aby 
wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów. Są-
dzimy, że wprowadzone rozwiązanie zwiększy Państwa 
zadowolenie ze współpracy z nami i ze świadczonych 
przez nas usług – informuje Marcin Kilar, kierownik 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Krośnieńskim 
Holdingu Komunalnym.

994 jest numerem alarmowym i nie należy go uży-
wać w celu zgłoszenia spraw związanych z formalną 
obsługą klienta. Tego typu tematy są realizowane 
przez Biuro Obsługi Klienta, pod numerem tel. 13 47 
48 316, w godz. 7.00-15.00.                                        /AJ/

KROSNO

Całodobowe 
pogotowie

Masz problem z siecią lub przyłączem wodocią-
gowo-kanalizacyjnym? Wszelkie awarie można 
zgłosić, dzwoniąc pod bezpłatny, czynny całą 
dobę numer pogotowia wodociągowo-kanaliza-
cyjnego – 994.
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Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne w Krośnie czynne 
jest całą dobę

W poniedziałek (7 
czerwca) przed 
Podkarpackim 

Szpitalem Wojewódzkim 
im. Jana Pawła II w Krośnie 
protestowały pielęgniar-
ki, które nie zgadzają się z 
zapisami projektu ustawy 
o minimalnym wynagro-
dzeniu dla pracowników 
wykonujących zawody 
medyczne, jakie zapropo-
nował obecny rząd.

Czerwona kartka 
dla ministra
Pielęgniarki nie odeszły 

jednak od łóżek pacjen-
tów. Na proteście zjawiły 
się tylko te, które miały 
przerwę w dyżurze, bądź 
miały dzień wolny. Mini-
strowi zdrowia wystawiły 
czerwoną kartkę i liczą, że 
ustawa, mimo że jest pro-
cedowana, w przedstawio-
nej formie nie wejdzie w 
życie z dniem 1 lipca.

Ciężka sytuacja 
pielęgniarek
Renata Michalska, prze-

wodnicząca Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Krośnie, pod-
kreśliła, że proponowane 
zapisy nie uwzględniają 
postulatów, które zgłasza-
ne są przez pielęgniarki 
od dawna. – Deprecjonują 
naszą grupę zawodową, 
nie uwzględniają doświad-
czenia zawodowego, posia-
danych kwalifi kacji. Pie-
lęgniarka nabywa swoje 
kalifi kacje w toku kształ-
cenia podyplomowego, jest 
zobowiązana do ciągłego 
doskonalenia zawodowe-
go. Wszystko to się odby-
wa kosztem rodziny, kosz-
tem własnego zdrowia. 
Sytuacja pielęgniarek jest 
bardzo ciężka, a pande-
mia obnażyła jeszcze braki 
kadrowe wśród tej grupy 

KROSNO

PROTEST 
PIELĘGNIAREK
Zapisy projektowanej ustawy deprecjonują naszą grupę 
zawodową. Mamy już tego dość, rozgoryczenie nasze jest ol-
brzymie – uważają pielęgniarki protestujące przeciwko zapi-
som nowej ustawy ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

zawodowej – powiedziała 
Renata Michalska. 

Skłócanie grupy
Lucyna Sznajder, prze-

wodnicząca Ogólnopol-
skiego Związku Zawo-
dowego Pielęgniarek i 
Położnych przy szpitalu w 
Krośnie mówiła natomiast 
o olbrzymim rozgorycze-
niu tej grupy zawodowej. 
– Mamy już tego dość! 
– podkreślała. Jej zda-
niem żadna ustawa, która 
w ostatnim czasie ujrzała 
światło dzienne w żaden 
sposób pielęgniarkom nie 
pomogła. – Uważam, że jest 
to pewien sposób na skłóce-
nie naszej grupy zawodowej 
przez tak wielkie zróżnico-
wanie pomiędzy pielęgniar-
kami z wykształceniem 
wyższym i niższym. Docho-
dzi do sytuacji konfl ikto-
wych. Może rządzącym o to 
chodzi? Nasze manifestacje, 
pikiety czy strajki ostrze-
gawcze są ostatnim głosem 
rozpaczy o pomoc dla zawo-
du pielęgniarskiego, który 
pomału ginie – stwierdziła 
Lucyna Sznajder.

Przepaść pokoleniowa
Przewodnicząca Związ-

ku Zawodowego Pielęg-
niarek i Położnych powie-
działa, że w krośnieńskim 
szpitalu pracuje około 
570 pielęgniarek, a ich 
średnia wieku to ponad 
53 lata, w tym najwięcej 
w wieku 51 do 60 lat. Są 
też osoby w przedziale 61-
70 lat, które zasilają nie-
dobory kadrowe. – Jeżeli 
od stycznia przyszłego roku 
odejdą te, które nabędą 
prawa emerytalne, jeszcze 
bardziej pogłębi się luka po-
koleniowa, którą już teraz 
mamy w naszym szpitalu. 
Jest gro pielęgniarek, które 
już niedługo odejdą na eme-

ryturę, a później przepaść i 
dopiero bardzo młode, po-
nad 20-letnie dziewczyny 
dopiero wchodzą do zawo-
du – powiedziała Lucyna 
Sznajder.

Żyją krócej
Dodała też, że pielęg-

niarka czy położna żyje 
znacznie krócej niż staty-
styczna Polka. Z raportu 
przygotowanego przez 
Naczelną Izbę Pielęgnia-
rek i Położnych za okres 
ostatnich pięciu lat, wy-
nika, że średnia wieku w 
chwili zgonu pielęgniarki 
to 61,5 roku przy średniej 
wieku kobiet w Polsce 
prawie 82 lata.

Zjednoczona Prawica 
odrzuciła poprawki
W proteście przed szpi-

talem uczestniczyła po-
słanka Koalicji Obywa-
telskiej Joanna Frydrych. 
Powiedziała, że ustawa, o 
której mowa na proteście 
przeszła już przez Sejm. – 
Jako opozycja zgłaszaliśmy 
13 poprawek dotyczących 
między innymi postulatów 
pielęgniarek i położnych. 
Niestety, większość sejmo-
wa Zjednoczonej Prawicy 
odrzuciła je. Obecnie usta-
wa jest już w Senacie i będzie 
procedowana 10 czerwca. 
Senat zajmie się tymi po-
stulatami i będą poprawki 
ponownie składane. Ustawa 
15 czerwca ma ponownie 
wrócić do Sejmu i będziemy 
głosować za ich przyjęciem. 
Dzisiaj mogę tylko zaape-
lować do posłanek i posłów 
Zjednoczonej Prawicy, by 
głosowali za przyjęciem tych 
poprawek. Będzie to wyjście 
naprzeciw oczekiwaniom 
pielęgniarek i położnych 
– podkreśliła posłanka Jo-
anna Frydrych. 

Andrzej Józefczyk
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Protest pielęgniarek odbył się przed krośnieńskim szpitalem
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ŁĘKI DUKIELSKIE

KROSNO

REKLAMA

Kółko Rolnicze w 
Łękach Dukiel-
skich powstało w 
1893 roku. Jest 

najstarszą organizacją w 
tej miejscowości. Kółko za-
kładało w Łękach szkołę, 
czytelnię, sklepy, organi-
zowało kursy i szkolenia, 
zaopatrywało rolników w 
środki produkcji czy sprzę-
ty rolnicze do uprawy.

Kontynuacja tradycji
– Po prawie 130 latach 

Kółko Rolnicze w Łękach 
Dukielskich kontynuuje 
prace na rzecz społeczności 
lokalnej i wyrasta na prężną 
organizację w regionie, któ-
ra działa na wielu polach, 
stając się liderem postępowej 
myśli społecznej i obywatel-
skiej. Obecnie działa jako 
stowarzyszenie – opowiada 
Katarzyna Reczkowska-
Buryła z zarządu Stowa-
rzyszenia „Kółko Rolnicze 
w Łękach Dukielskich”.

3,2 miliona w I etapie
Prezesem stowarzysze-

nia „Kółko Rolnicze w Łę-
kach Dukielskich” jest Mał-
gorzata Tomkiewicz, która 
jest także sołtysem miej-
scowości. Jednym z głów-
nych zadań realizowanych 
przez kółko jest budowa 
Wielofunkcyjnego Cen-
trum Kultury Wiejskiej na 
terenie byłego SKR-u oraz 
zagospodarowanie tego 
terenu. Obecnie zakończył 
się I etap tej inwestycji, czy-
li otwarcie pierwszego bu-
dynku. Dzięki kilkunastu 
zrealizowanym projektom, 
rok 2021 stowarzyszenie 
zamknie w lipcu kwotą 
ponad 3,2 mln zł pozyska-
nych środków na to zada-

nie. Uroczystość oddania 
pierwszego budynku od-
była się 21 maja.

Inwestycja 
w przyszłość
– Zaczynaliśmy zimą 

2015 r. W roku następnym 
mieliśmy już projekty bu-
dowlane, pozwolenia i zło-
żyliśmy pierwszy projekt 
o dofi nansowanie. Prace 
budowlane ruszyły w 2017 
roku – wspomniała Dorota 
Chilik, autorka i koordyna-
torka projektu.

– Mam nadzieję, że jest to 
dobry początek dla Łęk Du-
kielskich w sferze kultury i 
nie tylko. Rozpoczynamy 
działalność, która uatrak-
cyjni naszą miejscowość, a 
przede wszystkim zaspokoi 
zapotrzebowanie miesz-
kańców. To inwestycja w 
przyszłość, wznoszona na 
fundamentach tradycji i 
marzeń naszych przodków 
o lepszych Łękach Dukiel-
skich dla swoich wnuków 
– powiedziała prezes Mał-
gorzata Tomkiewicz.

Tutaj swoją siedzibę bę-
dzie miało Koło Gospodyń 
Wiejskich z salą spotkań z 

zapleczem kuchenno-go-
spodarczym i sanitarnym, 
Kółko Rolnicze oraz biblio-
teka.

– Chcemy, aby działo 
się tutaj bardzo dużo, by 
nasza młodzież miała się, 
gdzie spotykać. Chcemy, 
aby było to również miejsce 
dla seniorów, organizowa-
nia kursów czy spotkań z 
ciekawymi ludźmi – do-
dała Joanna Reczkowska, 
wiceprezes Stowarzysze-
nia Kółko Rolnicze w Łę-
kach Dukielskich.

Służyć mieszkańcom
Dzięki projektowi zreali-

zowanemu w ramach Pro-
gramu Rozwoju Organiza-
cji Obywatelskich (PROO) 
Narodowego Instytutu 
Wolności – Centrum Roz-
woju Społeczeństwa Oby-
watelskiego Kółko Rolnicze 
w Łękach Dukielskich bę-
dzie efektywniej działać na 
rzecz swojej społeczności i 
obywateli. Stowarzyszenie 
pozyskało aż 700 tysięcy 
zł. To najwyższa kwota 
dofi nansowania, którą 
można było otrzymać w 
ramach Konkursu PROO-

1a Edycja 2020. Wkład 
własny nie był wymagany. 
Uczestniczący w otwarciu 
Wojciech Kaczmarczyk, 
dyrektor Narodowego 
Instytutu Wolności pod-
kreślił, że tego rodzaju 
wspieranie organizacji 
pozarządowych stało się 
możliwe dzięki nowym 
programom wsparcia. 
Funkcjonuje on od 2018 
roku i powstał z inicjatywy 
wicepremiera Piotra Gliń-
skiego. – Organizacje po-
zarządowe, które realizują 
swoje działania statutowe, 
powinny być dostrzegane 
przez władzę, gdyż zajmu-
ją się sprawami niezwykle 
istotnymi z perspektywy 
lokalnej. Mam nadzieję, 
że to miejsce w Łękach Du-
kielskich będzie służyło 
mieszkańcom i budowaniu 
wspólnoty lokalnej – po-
wiedział Wojciech Kacz-
marczyk.

Kółko odrodzone 
Dorota Chilik podkre-

śliła, że Kółko Rolnicze 
w Łękach Dukielskich 
dzięki temu projektowi 
odrodzi się na nowo. – Bo 

Pałac w centrum wsi
W miejscu, gdzie jeszcze niedawno stały baraki, Stowarzyszenie Kółko Rolnicze w Łękach 
Dukielskich otworzyło pierwszy budynek Wielofunkcyjnego Centrum Kultury Wiejskiej.

siedziba to instytucja, to 
biuro i wreszcie profesjo-
nalna organizacja, która 
może działać na rzecz swo-
jej społeczności i obywateli. 
Bo mieć swój dom, to mieć 
wszystko poukładane i wte-
dy można bezpiecznie i z 
pełną odpowiedzialnością 
podchodzić do strategicz-
nego planowania swojej 
działalności – zaznaczyła 
Dorota Chilik.

W uroczystości wzięli też 
udział między innymi Ja-
rosław Wartak z Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, przewodni-
czący Rady Powiatu Kroś-
nieńskiego Andrzej Kręża-
łek, władze gminy Dukla 
z burmistrzem Andrzejem 
Bytnarem i przewodniczą-
cym Rady Miejskiej Mariu-
szem Folcikiem. Budynek 
poświęcił proboszcz parafi i 
rzymskokatolickiej w Łę-
kach Dukielskich ks. Ma-
rek Danak. 

Finał za 2 lata
Wielofunkcyjne Cen-

trum Kultury Wiejskiej w 
Łękach Dukielskich ma być 
oddane w całości do użyt-
ku za dwa lata. – Obecnie 
drugi budynek jest w stanie 
surowym zamkniętym. W 
przyszłym roku będziemy 
chcieli wykonać instalacje, 
tynki, posadzki, by prace za-
kończyć w 2023 roku – do-
dała Dorota Chilik.

Całkowity koszt budowy 
obiektu wynosi ok. 4,6 mln 
zł. Projekt jest wspierany 
fi nansowo przez: Mini-
sterstwo Kultury Dziedzi-
ctwa Narodowego i Sportu 
– Program „Infrastruktu-
ra kultury” przy wsparciu 
wkładu własnego przez 
gminę Dukla; Narodowy 
Instytut Wolności – Cen-
trum Rozwoju Społeczeń-
stwa Obywatelskiego; 
Lokalną Grupę Działania 
„Kraina Nafty”.  

Andrzej Józefczyk

Raport 
o stanie 
miasta
31 maja prezydent 
Krosna Piotr Przyto-
cki przekazał radzie 
miasta raport o stanie 
miasta za 2020 r. 
Mieszkańcy mogą się z 
nim zapoznać na stro-
nie www.krosno.pl.

Raport obejmuje podsu-
mowanie działalności 

prezydenta w roku po-
przednim, w szczególności 
realizację polityk, progra-
mów i strategii, uchwał 
Rady Miasta Krosna i bu-
dżetu obywatelskiego. Do-
kument będzie rozpatry-
wany podczas sesji Rady 
Miasta Krosna w dniu 28 
czerwca 2021 r. Nad ra-
portem zostanie przepro-

wadzona debata, w której 
mogą zabrać głos miesz-
kańcy Krosna. Mieszka-
niec, który chciałby zabrać 
głos w debacie, składa do 
przewodniczącego Rady 
Miasta Krosna pisemne 
zgłoszenie, poparte podpi-
sami co najmniej 50 osób, 
najpóźniej w dniu poprze-
dzającym sesję. Zgłosze-
nia należy złożyć w Biurze 
Rady Miasta, ul. Staszica 
2. Można też skorzystać z 
formularza dostępnego na 
stronie www.krosno.pl.

Mieszkańcy zostaną 
dopuszczeni do głosu we-
dług kolejności zgłoszeń. 
W debacie może zabrać 
głos 15 mieszkańców, 
chyba że Rada postanowi 
o zwiększeniu tej liczby. 
Ze względu na stan epide-
mii sesja odbędzie się w 
trybie zdalnym. W Urzę-
dzie Miasta Krosna przy 
ul. Staszica 2 zostanie 
przygotowane stanowisko 
komputerowe przezna-
czone dla mieszkańców 
zabierających głos.     /AJ/
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Oficjalne otwarcie pierwszego budynku Wielofunkcyjnego Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach 
Dukielskich
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Zgodnie z nowymi przepisami pieszy wcho-
dzący na przejście dla pieszych będzie miał 
pierwszeństwo przed pojazdem, za wyjątkiem 

tramwaju. Przed tramwajem pieszy będzie miał 
pierwszeństwo tylko  wtedy, gdy znajduje się już na 
przejściu dla pieszych.

Pierwszeństwo pieszego
W celu zwiększenia ochrony pieszego w rejonie 

przejścia dla pieszych ustawodawca doprecyzował 
przepisy dotyczące zachowania się kierujących po-
jazdami, zobowiązując ich do obserwacji nie tyl-
ko przejścia dla pieszych, ale i jego okolicy oraz do 
stworzenia możliwości bezpiecznego przejścia przez 
jezdnię dla pieszych znajdujących się na przejściu dla 
pieszych oraz tych, którzy na to przejście wchodzą.

Obowiązki kierowcy...
Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla 

pieszych, jest obowiązany:
– zachować szczególną ostrożność,
– zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na nie-

bezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym 
przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierw-
szeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przej-
ściu albo wchodzącemu na to przejście.

... i pieszego
Nowe regulacje nie zwalniają również pieszego z 

obowiązku zachowania szczególnej ostrożności pod-
czas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię lub 
torowisko oraz korzystania z przejścia dla pieszych. 
W dalszym ciągu zabrania się także pieszemu wcho-
dzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, 
w tym również na przejściu dla pieszych.

Bez telefonu komórkowego
Bardzo ważną zmianą dla pieszego jest zakaz ko-

rzystania z telefonu lub innego urządzenia elektro-
nicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia 
przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas 
wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla 
pieszych – w sposób, który prowadzi do ogranicze-
nia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowi-
sku lub przejściu dla pieszych.

50 km/h
Kolejną zmianą jest zrównanie dopuszczalnej 

prędkości pojazdu lub zespołu pojazdów przez całą 
dobę na obszarze zabudowanym do 50 km/h.

Minimalny odstęp
Na autostradach i drogach ekspresowych kierują-

cy pojazdem obowiązany jest zachować minimalny 
odstęp od poprzedzającego go – na tym samym pasie 
ruchu – pojazdu.

Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako 
nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość 
pojazdu, którym się poruszamy, wyrażonej w kilo-
metrach na godzinę. Na przykład przy prędkości 100 
km/h odstęp nie może być mniejszy niż 50 m.

Uwaga! Powyższej zasady nie stosuje się podczas 
wyprzedzania.

opr. /AJ/

Prokuratura 
Rejonowa w 
Krośnie nad-

zoruje śledztwo 
prowadzone przez 
Komendę Miejską 
Policji w Krośnie 
w sprawie tragicz-
nego pożaru, do 
którego doszło 19 
maja w Milczy, gm. 
Rymanów. Około 
godz. 20 mieszka-
niec gminy Rymanów przejeżdżając z kolegą ulicą Szkol-
ną w Milczy zauważył gęsty, czarny dym wydobywający 
się z garażu jednego z domów. Widząc to, natychmiast 
zadzwonił na numer alarmowy.

Na miejscu jako pierwsi pojawili się strażacy z OSP 
Milcza. Z ich relacji wynikało, że po wejściu do środka 
znaleźli leżącego na plecach mężczyznę. Niestety, życia 
blisko 60-letniego mieszkańca gminy Rymanów nie udało 
się uratować. Żona zmarłego mężczyzny, która przebywa-
ła na górnym piętrze domu, około godz. 20 poczuła silną 
woń spalenizny i zeszła na dół. Poszła w kierunku garażu, 
gdzie często przebywał mąż. Wówczas zobaczyła dym, 
który wydobywał się zza drzwi prowadzących do garażu. 
Wybiegła na balkon i zaczęła wzywać pomocy. – Ze wstęp-
nych ustaleń wynika, że prawdopodobnie źródło ognia po-
chodziło ze stojącego w garażu skutera. Zmarły mężczyzna 
często reperował tam swój jednoślad – powiedziała Iwona 
Czerwonka-Rogoś, prokurator rejonowy w Krośnie.

Dokładne przyczyny powstania pożaru mają zostać 
ustalone w trakcie prowadzonego śledztwa. – Opinię w 
tej sprawie ma wydać biegły z zakresu pożarnictwa, który 
uczestniczył w oględzinach miejsca pożaru – dodała proku-
rator Iwona Czerwonka-Rogoś.                                           /AJ/

Krośnieńscy policjanci zwalczający przestępczość 
gospodarczą przerwali nieuczciwy proceder zwią-
zany z działalnością punktu poboru opłat w Zręci-

nie. – W wyniku pracy operacyjnej funkcjonariusze ustalili, że 
32-letnia właścicielka punktu pobierała od swoich klientów 
wpłaty gotówkowe na poczet uregulowania rachunków, bądź 
realizacji określonych przelewów, po czym nie przekazywała 
środków do właściwych podmiotów gospodarczych. Klienci 
dokonywali opłat m.in. za wodę, prąd, gaz, telefon, ale tak-
że regulowali należności wynikające z tytułu obowiązkowego 
ubezpieczenia komunikacyjnego, nie mając świadomości, że 
pieniądze nie docierały na właściwe konta bankowe – opo-
wiada asp. sztab. Paweł Buczyński z KMP w Krośnie.

Nieuczciwa działalność 32-letniej kobiety naraziła 
klientów jej biura na poważne konsekwencje. Poza ko-
niecznością uiszczenia dodatkowych opłat za nietermi-
nowe regulowanie rachunków, użytkownicy pojazdów 
podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC zosta-
li narażeni na wysokie kary fi nansowe oraz perspektywę 
znalezienia się na liście dłużników. Dotkliwą konsekwen-
cją mogła być również konieczność pokrycia przez spraw-
cę kolizji wszystkich szkód powstałych w wyniku spowo-
dowania zdarzenia komunikacyjnego.

Ponadto, w toku prowadzonych czynności policjanci 
ustalili, że kobieta przywłaszczała wpłaty, które darczyńcy 
przekazywali m.in. na rzecz leczenia ciężko chorych dzie-
ci oraz wspierające różnego rodzaju fundacje dobroczyn-
ne.– Zgromadzony przez policjantów materiał dowodowy 
pozwolił na przedstawienie nieuczciwej 32-latce ponad 60 
zarzutów. Wobec podejrzanej zastosowano zabezpieczenie 
majątkowe na poczet grożącej jej kary oraz pokrycia ewen-
tualnych roszczeń pokrzywdzonych przestępstwem – dodaje 
asp. sztab. Paweł Buczyński.

Sprawa ma charakter rozwojowy, a oszukanych osób 
może być znacznie więcej. Podejrzanej grozi kara nawet 
do 8 lat pozbawienia wolności.                                            /AJ/

Około godz. 2 w 
nocy 8 grudnia 
2018 r. policjan-

ci z komisariatu w Dukli 
otrzymali informację, że 
przy wjeździe na stację 
paliw w Zboiskach męż-
czyzna znęca się nad ko-
niem, bijąc leżące zwie-
rzę powrozem. Fakt ten 
potwierdzili na miejscu 
policjanci.

Okazało się, że dwaj 
Rumuni przewozili w sa-
mochodzie sześć koni. 
Transportowali je w oko-
lice Kielc. Gdy zatrzymali 
się na stacji w Zboiskach, 
zauważyli, że jeden z nich 
jest wycieńczony. Wtedy 
wyprowadzili zwierzę na 
zewnątrz, by nabrało sił. 
Gdy nie chciało się pod-
nieść, bili je powrozem 
po całym ciele. Powia-
towy lekarz weterynarii 
potwierdził wycieńczenie 
wszystkich koni. Pomimo 
zaaplikowanych leków na 
wzmocnienie jedno zwie-
rzę padło. Pozostałe żywe 
zwierzęta przekazano 
pod opiekę osobie wska-
zanej przez burmistrza 
Dukli, a pojazd, którym 
były przewożone został 
zabezpieczony.

Dochodzenie w tej spra-
wie nadzorowała Prokura-
tura Rejonowa w Krośnie. 
Po zebraniu wszystkich 
niezbędnych dokumen-
tów został skierowany 
akt oskarżenia przeciwko 
dwóm obywatelom Ru-
munii: 42-letniemu Istva-
novi V. i 36-letniemu Do-
mokosowi G. 

Obydwaj mężczyźni 
mają postawione trzy 
zarzuty. – Wspólnie i w 
porozumieniu znęcali 
się ze szczególnym okru-
cieństwem nad sześcioma 
końmi, doprowadzając do 
skrajnego wycieńczenia 
w wyniku niepodawania 
wody i pokarmu. Zwierzę-
ta przewozili w skrajnych 

warunkach pojazdem nie-
przystosowanym do trans-
portu takiej ilości zwierząt. 
Poprzez spinanie ich meta-
lowymi łańcuchami zmu-
szane były do zachowania 
nienaturalnej pozycji, co 
powodowało cierpienie i 
stres. Ponadto zadawali 
uderzenia leżącemu i wy-
cieńczonemu zwierzęciu 
powrozem po głowie i resz-
cie ciała, zmuszając je do 
poniesienia wysiłku prze-
kraczającego możliwości 
zdrowotne w danym cza-
sie. Wynikiem była śmierć 
jednego z przewożonych 
koni – poinformowała 
Iwona Czerwonka-Rogoś, 
prokurator rejonowy w 
Krośnie.

Oskarżeni o znęcanie się nad końmi
Prokuratura Rejonowa w Krośnie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 
dwóm obywatelom Rumunii. Sprawa dotyczy wydarzeń z grudnia 2018 r.

Drugi zarzut dotyczy 
transportu koni bez wy-
maganych dokumentów, 
w tym między innymi 
świadectwa zdrowia lub 
poświadczenia zdrowot-
ności zwierząt, decyzji 
powiatowego lekarza we-
terynarii dopuszczającej 
środek transportu, za-
świadczenia o kwalifi ka-
cji kierowcy/ konwojenta, 
planu trasy przy trans-
porcie trwającym ponad 
8 godzin, poświadczenia 
mycia i dezynfekcji pojaz-
du, niedopełnienia obo-
wiązku niezwłocznego 
powiadomienia lekarza 
weterynarii o chorobie, 
wycieńczeniu bądź ura-
zie. Zarzut dotyczy także 
transportu pojazdem nie-
przystosowanym do takiej 
ilości zwierząt.

Trzeci z zarzutów to 
posługiwanie się prze-
robionymi paszportami 
zwierząt.

Prokuratura Rejono-
wa w Krośnie skierowała 
akt oskarżenia przeciwko 
dwóm obywatelom Rumu-
nii do Sądu Rejonowego w 
Krośnie. Grozi im do 5 lat 
pozbawienia wolności.

Andrzej Józefczyk

REGION

Zmiany w przepisach 
ruchu drogowego
1 czerwca weszły w życie nowe prze-
pisy dotyczące zarówno kierowców, 
jak i pieszych.

MILCZA

Śledztwo po pożarze
W pożarze garażu śmierć poniósł mieszkaniec 
gminy Rymanów. Okoliczności tragedii ma ustalić 
śledztwo.
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W pożarze garażu w budynku miesz-
kalnym zginął blisko 60-letni męż-
czyzna
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ZRĘCIN

Kasjerka z zarzutami
32-letnia kobieta, pracownica punktu poboru opłat 
w Zręcinie, przywłaszczyła sobie pieniądze klien-
tów, którzy opłacali u niej swoje rachunki. Zamiast 
na konto wierzycieli  pieniądz tra iały do niej.

Samochód, którym Rumuni przewozili konie
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W Szkole Podstawo-
wej nr 3 im. Marii 
Konopnickiej w 

Krośnie działa kółko tury-
styczne, które organizuje 
rajdy rowerowe, a dodatko-
wo wielu uczniów przyjeż-
dża do szkoły na rowerach. 
Dlatego też, jak podkreśla 
Dorota Patejko, dyrektor 
SP nr 3 w Krośnie, żeby 
wyprawy rowerowe miały 
sens i były przyjemnością, 
muszą być bezpieczne. – 
Zależy na tym uczniom, ich 
rodzicom i nauczycielom. A 
bezpieczeństwo zapewnia 
między innymi zadbany, 
sprawny rower. Dlatego 
wcześniej startowaliśmy 
z tym pomysłem zakupu 
stacji naprawy rowerów w 
ramach budżetu obywatel-
skiego. Ostatecznie stacja 
została zakupiona i zamon-
towana dzięki wsparciu 
fi nansowemu rodziców na-
szych uczniów, za co jestem 
bardzo wdzięczna – mówi 
dyrektor Dorota Patejko.

W inicjatywę tą włączyło 
się również Stowarzyszenie 
Rozwoju Lokalnego „Biało-
brzegi”, dzięki któremu na 
ogrodzeniu szkoły zawisł 
baner informujący o moż-
liwości naprawy roweru 
na placu przy SP nr 3 przy 

ul. Marii Konopnickiej 5. 
– Robimy to przede wszyst-
kim dla mieszkańców naszej 
dzielnicy, ale z tego urządze-
nia może korzystać każdy. 
Wszystko po to, żeby było 
jak najbardziej bezpiecz-
nie. Jako stowarzyszenie 
wspomagamy działalność 
wszystkich instytucji na tere-
nie naszej dzielnicy – dodaje 
Zdzisław Krawczyk, prezes 
Stowarzyszenia Rozwoju 
Lokalnego „Białobrzegi”.

Uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 3 przynaj-
mniej kilka razy w roku 
wyruszają na rajdy rowero-
we i przed każdym wyjaz-
dem będzie można teraz 
sprawdzić na miejscu stan 

Badanie natężenia oświetlenia na każdym metrze 
boiska i toru żużlowego stadionu przy ul. Legio-
nów w Krośnie odbyło się 26 maja, po zapadnięciu 

zmroku. Budowa oświetlenia jest jednym z elementów 
modernizacji obiektu. – Ma to służyć przede wszystkim 
poprawie odbioru widowiska sportowego na dobrym 
poziomie. Budowa oświetlenia była również wymogiem 
licencyjnym na występy naszej drużyny żużlowej w roz-
grywkach eWiner 1. Ligi – powiedział Bronisław Baran, 
zastępca prezydenta Krosna. 

Zaznaczył, że modernizacja obiektu przy ul. Legio-
nów na tym się nie kończy. Na trybunie otwartej od stro-
ny Wisłoka zamontowano kilkaset nowych krzesełek, a 
na trzecim łuku planowane jest zamontowanie trybuny 
składanej na blisko 300 miejsc siedzących. Ma to być 
przedłużenie istniejącej już trybuny.

/AJ/

KROSNO

Przy SP nr 3 można naprawić rower

Próba generalna nowego oświetlenia 
na stadionie przy ul. Legionów zakoń-
czyła się sukcesem. Pierwszy mecz przy 
sztucznym oświetleniu rozegrali piłkarze 
Karpat Krosno.

techniczny swojego jedno-
śladu. – W bardzo prosty 
sposób rower można zało-
żyć na stojak, a następnie 
sprawdzić jego podstawowy 
stan techniczny, w tym mię-
dzy innymi ciśnienie w opo-
nach oraz wykonać proste 
naprawy dzięki zestawowi 
kluczy, w tym imbusowych. 
Są też łyżki do ściągania 
opon – opowiada Mariusz 
Zajdel, nauczyciel wycho-
wania fi zycznego, który 
prowadzi również kółko 
turystyczne i organizuje 
rajdy rowerowe.

Jak dodaje dyrektor Do-
rota Patejko, ze stacji może 
korzystać nie tylko spo-
łeczność SP nr 3. Jest ona 

dostępna dla wszystkich, 
którzy będą chcieli spraw-
dzić stan techniczny swo-
ich rowerów.

Możliwości nowej stacji 
jako pierwsi przetestowali 
uczniowie SP nr 3. – Jeżdżę 
z tatą na różne wycieczki 
rowerowe i uważam, że ta-
kie miejsce jest bardzo po-
trzebne, szczególnie przed 
wyjazdem na rajdy, by móc 
sprawdzić na miejscu stan 
techniczny roweru – powie-
działa Hanna Koczot z kla-
sy VI. Bartosz Pelczar z kla-
sy VIII dodał, że wcześniej 
trzeba było trochę „kombi-
nować”, żeby móc dokonać 
jakiś drobnych napraw. 
Teraz można to zrobić na 
miejscu przy szkole, gdzie 
są do dyspozycji wszystkie 
niezbędne klucze. 

Według Kamila Terle-
ckiego takiego urządzenia 
brakowało do tej pory. 
– A czasem trzeba dokręcić 
śrubkę, czy nabić ciśnienie 
w oponach. Oczywiście nie 
zrobimy tutaj gruntownej 
naprawy roweru, ale pod-
stawowe naprawy, które 
zwiększają nasze bezpie-
czeństwo, jak najbardziej da 
się tutaj zrobić – stwierdził 
Kamil Terlecki.

Andrzej Józefczyk

KROSNO

Jasność na stadionie 
przy ul. LegionówZ inicjatywy uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie i przy ogromnym wsparciu rodzi-

ców na placu przy szkole została zamontowana stacja naprawy rowerów.
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Próba nowego oświetlenia na stadionie przy ul. Legionów

Oficjalna inauguracja działalności stacji naprawy rowerów 
przy SP nr 3 w Krośnie

RYMANÓW

Pół wieku razem
Blisko 30 małżeństw z gminy Rymanów uhonorowano medalami „Za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie” przyznanymi przez prezydenta RP.

Uroczystość wręczenia 
medali dla par, które w 
jednym związku prze-

żyły 50 i więcej lat odbyła się 8 
czerwca w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Rymanowie. Medale 
„Za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie” w imieniu prezyden-
ta RP Andrzeja Dudy wręczył 
burmistrz Wojciech Farbaniec. 
Gratulacje składali również 

Pary małżeńskie z gminy Rymanów uhonorowane 
medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”:

Michalina i Kazimierz Barudowie (Klimkówka), Helena i Jan 
Bekowie (Sieniawa), Genowefa i Kazimierz Cetnarscy (Ryma-
nów), Michalina i Michał Chentoszowie (Posada Górna), Leoka-
dia i Tadeusz Dąbrowscy (Głębokie), Irena i Janusz Dobrowolscy 
(Rymanów), Janina i Wiktor Frąckowie (Rymanów-Zdrój), Maria 
i Tadeusz Kalenieccy (Sieniawa), Kazimiera i Kazimierz Kaszub-
scy (Sieniawa), Michalina i Józef Klimkiewiczowie (Rymanów-
Zdrój), Zofi a i Stanisław Kuzianikowie (Milcza), Władysława i 
Jan Łabudowie (Rymanów), Stanisława i Mieczysław Mazurkie-
wiczowie (Rymanów), Irena i Michał Nowotarscy (Posada Gór-
na), Maria i Janusz Pawłowscy (Bzianka), Irena i Jan Penarowie 
(Rymanów), Michalina i Józef Penarowie (Klimkówka), Jadwiga 
i Andrzej Rolewiczowie (Wróblik Szlachecki), Alfreda i Kazimierz 
Smereccy (Posada Górna), Maria i Stanisław Szafranowie (Wrób-
lik Szlachecki), Danuta i Lesław Szerszeniowie (Rymanów), Ce-
cylia i Kazimierz Szwarcowie (Posada Górna), Wanda i Stanisław 
Waisowie (Klimkówka), Krystyna i Zdzisław Wołczańscy (Królik 
Polski), Janina i Józef Ziembowie (Rymanów-Zdrój), Maria i Sta-
nisław Ziembowie (Posada Górna).
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przewodniczący Rady Miej-
skiej Andrzej Pitrus i zastępca 
burmistrza Grzegorz Wołczań-
ski. Nie zabrakło tradycyjnego 
toastu z lampką szampana oraz 
obiadu, a uroczystość uświet-
niła kapela ludowa „Rymano-
wianie”.

Przed spotkaniem, w koście-
le parafi alnym w Rymanowie 
odprawiona została msza św. 

w intencji małżeństw. Konce-
lebrowali ją księża z parafi i, 
skąd pochodzą pary małżeń-
skie świętujące Złote Gody, a 
przewodniczył jej proboszcz 
parafi i w Rymanowie ks. Grze-
gorz Polasz.

Zdjęcia z uroczystości 
do obejrzenia na stronie 
www.terazKrosno.pl

/AJ/
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KROSNO
BARAN (21 III - 20 IV)

Przed tobą tydzień nowych pomysłów 
i ciekawych możliwości. Poczujesz, że 
świat stoi przed tobą otworem! Będą cię 
prosić o pomoc. Czas, jaki poświęcisz in-
nym ludziom, nie okaże się stracony. Jeśli 
pracujesz w zawodzie związanym ze sztu-
ką, to możesz liczyć na uznanie i większy 
zysk.

BYK (21 IV - 20 V)
Dopadnie cię teraz rutynowe zniechę-

cenie. W pracy nie za bardzo będziesz 
miał ochotę na aktywniejsze działania, a 
dyskusje z innymi przestaną być inspirują-
ce. Byki w związkach skupią się na spra-
wach domowych i raczej nie będą miały 
ochoty na aktywniejsze życie. Wolne zaś 
spotkają kogoś ważnego.

BLIŹNIĘTA (21 V - 21 VI)
Postaraj się wywiązać z obietnic, jakie 

dałeś w pracy lub towarzystwie. Braki i za-
niedbania niespodziewanie mogą wyjść 
na jaw. Uporządkuj ważne sprawy i nie 
spóźniaj się na spotkania! Gwiazdy prze-
strzegają przed rozrzutnością w sprawach 
fi nansowych. Jeśli bierzesz pożyczkę, 
przeczytaj umowę dwa razy!

RAK (22 VI - 22 VII)
Nie zmarnujesz okazji do rozwoju czy 

zmian. W pracy jeszcze raz przeanalizu-
jesz sobie swoją sytuację i nakreślisz nowy 
plan. Jeśli jesteś jeszcze wolny, wstrzymaj 
się z wyznaniem uczuć i deklaracjami co 
do wspólnej przyszłości. Czas nie jest zbyt 
korzystny dla spraw sercowych.

LEW (23 VII - 22 VIII)
W tym tygodniu poczujesz przypływ sił 

witalnych. W pracy będziesz pracował za 
dwóch i wcale nie będziesz potrzebował 
odpoczynku. Zajęte Lwy mogą mało by-
wać w domu, co oczywiście nie umknie 
uwadze ich połowie serca. Wolne zaś po-
znają kogoś, kto poprzez zwykłą rozmowę 
poprawi im humor. 

PANNA (23 VIII - 23 IX)
Na wszystkie swoje sprawy popatrzysz 

w wielkim optymizmem. Będziesz w 
dobrym nastroju i odkryjesz, ilu szans i 
swoich talentów po prostu nie wykorzy-
stywałeś. Tydzień sprzyja rozpoczynaniu 
ważnych przedsięwzięć. Rzucisz się na 
głęboką wodę, a okoliczności okażą się 
sprzyjające.

WAGA (23 IX - 23 X)
W tym tygodniu nie staraj się wykonać 

wszystkiego za wszelką cenę. W pracy 
spodziewaj się opóźnień i nic na to nie 
poradzisz. Skup się na sprawach uczucio-
wych. Postaraj się naprawić to, co kuleje w 
twoim związku, zastanów się jednak, czy 
to warte wyrzeczeń. 

SKORPION (24 X - 22 XI)
Czekają cię szczęśliwe wydarzenia. 

Poczujesz się potrzebny i ważny, a ludzie 
będą ci sprzyjać. Ktoś może ułatwić ci za-
łatwienie trudnej sprawy tylko dlatego, 
że cię lubi lub mu się podobasz. Korzy-
staj z nowych możliwości i postaraj się 
zaprezentować otoczeniu z jak najlepszej 
strony.

STRZELEC (23 XI - 21 XII)
Otrzymasz dobrą wiadomość lub za-

proszenie na ciekawą imprezę lub wzru-
szającą uroczystość. Będziesz serdeczny 
i wyrozumiały, co pozwoli ci pogodzić 
zwaśnionych przyjaciół lub zazdrosnych 
współpracowników. W miłości czeka cię 
powodzenie. Przed samotnymi szansa na 
namiętny fl irt!.

KOZIOROŻEC (22 XII - 20 I)
Twoje sprawy nagle nabiorą tempa. 

Będziesz energiczny i pomysłowy. Nie 
będziesz zwlekać z tym, co ważne. Przy-
pomnisz sobie o swoich marzeniach i 
znajdziesz dobrych pomocników. Twój 
przykład pokaże innym, jak działać. Nie 
bądź więc zdziwiony, jeśli okaże się, że 
masz naśladowców lub nawet uczniów.

WODNIK (21 I - 19 II)
Czerwcowa aura zachęci cię do otwar-

tego działania. W pracy nie śpiesz się i nie 
denerwuj, a krytykę szefa przyjmuj na 
spokojnie. Wodniki w związkach będą 
niezadowolone z relacji uczuciowych. 
Trudno im będzie zaakceptować poglądy 
partnera. Trudny okres trzeba po prostu 
przeczekać.

RYBY (20 II - 20 III)
W tym tygodniu pojawi się korzystna 

okazja. Otrzymasz dobrą wiadomość, 
która upewni cię, że jesteś na dobrej dro-
dze. Przelotny romans lub znajomość, 
która dotychczas nie wydawała się waż-
na, może przekształcić się w trwały i uda-
ny związek. Przestań się przechwalać, bo 
pewna wścibska osoba zacznie tropić two-
je powiązania. 

HOROSKOP

HUMOR

Konferencja w BWA

Przychodzi lekarz do pacjen-
ta i mówi. – Mam dla Pana dwie 
wiadomości, dobrą i złą, którą 
chce pan najpierw usłyszeć? 
– Złą. – Zła jest taka, że musi-
my amputować panu obie nogi. 
– A dobra? – Sąsiad z łóżka obok 
chce kupić pana kapcie

– – – – – 
Co robi Aleksander Kwaś-

niewski w Urzędzie Skarbo-
wym? Czeka na pity.

Teściowa dzwoni do zięcia. – 
U mnie w mieszkaniu czuć gaz, 
co robić? – Mamusia jest kobie-
tą wierzącą, niech mamusia 
świeczkę odpali, pomodli się.

– – – – – 
Jak nazywa się śląsko-japoń-

ska wróżka? Jotoczuła.
– – – – – – 

Baca chwali się turyście: 
– Zabiłem 10 ćmów! – Ciem – 
poprawia turysta. – Kapciem.   

– – – – – 
Dzień dobry. Dzwonię w 

sprawie garażu? – Źle pan tra-
fi ł, tu baza rakietowa. – Nie, to 

wy źle trafi liście.
– – – – – 

Co ile miesięcy chemik jeździ 
na wakacje? – CO2.

– – – – – 
Nauczycielka pyta dzieci na 

lekcji przyrody. – Dzieci kto 
wie, ile mucha ma nóg? Jasio 
podnosi rękę i mówi. – Czy pani 
nie ma większych problemów?

– – – – – 
– Jak się czują ogórki w śmie-

tanie? – Mizernie.
– – – – – 

Co robią lekarze w kuchni? 
Leczo.

– – – – – 
– Gdzie w łazience najlepiej 

schować książkę? – Pod ręcznik.
– – – – – 

Jak się nazywa lekarz, któ-
ry leczy pandy? – Pandoktor.

– – – – – 
Jak się nazywa japoński 

szpieg? – Kukazamura.
– – – – – 

Ile szczoteczek ma dentysta? 
– Sto ma to logiczne.

– – – – – 
Dlaczego żona hazardzisty 

nie może wyjechać z garażu? 
– Bo mąż zastawił bramę.

Głównym tematem konfe-
rencji będą zagadnienia 
związane z rolą eduka-

cji kulturowej, ze szczególnym 
uwzględnieniem edukacji fi l-
mowej, w promowaniu dziedzi-
ctwa kulturowego. Wśród pre-
legentów znaleźli się zarówno 
teoretycy, jak też praktycy nie 
tylko z Krosna, ale z całej Polski, 
jak też Ukrainy.

Konferencja będzie okazją do 
prezentacji i wymiany doświad-
czeń osób zajmujących się edu-
kacją, animacją kultury, promo-
cją, oraz osób zainteresowanych 
tematyką promocji i ochrony 
dziedzictwa kulturowego, fi lmu 
i edukacji fi lmowej. 

Organizatorzy zapraszają 
do udziału w czterech sesjach 
tematycznych: Edukacja fi lmo-

Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie zaprasza na konferencję „Eduka-
cyjne projekty ilmowe i artystyczne jako narzędzia promocji dziedzictwa 
kulturowego”, która odbędzie się w dniach 17-18 czerwca 2021.

wa w Polsce, Edukacja fi lmo-
wa w Polsce – dobre praktyki, 
Filmowe dziedzictwo i Wokół 
dziedzictwa. Wydarzeniem do-
datkowym będzie spotkanie i 
warsztat dla osób zajmujących 
się edukacją szkolną i animacją 

kultury.
Specjalną częścią konferencji 

będzie premierowy pokaz fi l-
mów stworzonych przez mło-
dzież w ramach projektu „Pro-
mocja i ochrona dziedzictwa 
kulturowego na obszarze Kros-

na i Użhorodu” oraz prezenta-
cja przebiegu pracy twórczej.

Wydarzeniom towarzyszyć 
będzie wystawa w BWA Krosno, 
zatytułowana „Co kryje plan 
fi lmowy?”, prezentująca sceno-
grafi ę, storyboardy i zdjęcia do-
kumentujące pracę przy fi lmie.

Konferencja odbędzie się w 
formie stacjonarnej, w BWA 
Krosno, jak też online. Udział 
w niej jest bezpłatny, program 
konferencji i formularz rejestra-
cyjny są dostępne na stronie: 
www.bwakrosno.pl.

Konferencja odbywa się w 
ramach projektu pn. „Promo-
cja i ochrona dziedzictwa kul-
turowego na obszarze Krosna 
i Użhorodu” realizowanego 
przez Gminę Miasto Krosno 
wspólnie z Biurem Wystaw Ar-
tystycznych w Krośnie, a tak-
że z Departamentem Kultury, 
Sportu, Młodzieży i Rodziny 
oraz Zakarpacką Komisją Fil-
mową w Użhorodzie. Projekt 
jest współfi nansowany przez 
Unię Europejską na potrzeby 
Europejskiego Instrumentu Są-
siedztwa w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej 
Polska-Białoruś-Ukraina 2014-
2020.
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Dzień dziecka w SOSW w 
Krośnie w Krośnie orga-
nizowany jest w formie 

pikniku, zabaw, zmagań spor-
towych. Dzieci czekają na ten 
dzień bardzo długo i wyjątko-
wo się nim cieszą. – W tym roku 

KROSNO

Dzień 
Dziecka 
w SOSW
Tradycyjnie już, 1 czerw-
ca Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy 
w Krośnie zorganizował 
dla swoich podopiecz-
nych Dzień Dziecka.

przygotowaliśmy między innymi 
bieg po zdrowie, zabawy spor-
towe i zabawy manualne, sta-
nowiska do malowania twarzy, 
robienia fryzur. Nie zabrakło też 
ciepłych posiłków i oczywiście dy-
skoteki – powiedziała Katarzyna 
Bolanowska, dyrektor SOSW w 
Krośnie.

Specjalny Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy w Krośnie 

opiekuje się dziećmi z niepeł-
nosprawnością intelektualną 
w stopniu lekkim, umiarkowa-
nym, znacznym i głębokim.

– Obecnie SOSW opiekuje się 
144 podopiecznymi, nie tylko 
z Krosna i z powiatu krośnień-
skiego, ale także z ościennych 
powiatów – dodała Katarzyna 
Bolanowska.
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1 czerwca w SOSW w Krośnie

Z pomocy mogą skorzystać 
krośnianie, którzy potrzebują 

porad psychologa i psychoterape-
uty oraz pedagoga rodzinnego. 
Na wizytę można się zarejestro-
wać telefonicznie już od 7 czerw-
ca. Rejestracja telefoniczna 
ogólna prowadzona jest pod nr. 
tel. 13 43 262 95 codziennie w 
godzinach 9.00-12.00. Po uru-
chomieniu punktu, czyli po 15 
czerwca, będzie można też zare-
jestrować się bezpośrednio u spe-
cjalistów pod numerem 667 041 
655 w godzinach ich pracy. Po-
radnictwo i wsparcie może mieć 
charakter tradycyjnej osobistej 
wizyty lub porady telefonicznej. 
Specjaliści będą udzielać porad w 
siedzibie CWOP przy ul. Grodzkiej 
10. Psychoterapeuta będzie przyj-
mował we wtorki w godz. 12.00-
14.00, pedagog rodziny w środy 
w godz. 14.00-16.00, a psycholog 
w czwartki w godz. 12.00-16.00.
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KROSNO

Zadbaj o siebie
Od 15 czerwca w siedzibie 
Centrum Wspierania Organi-
zacji Pozarządowych przy ul. 
Grodzkiej 10 będzie działał 
Punkt Porad Psychologicz-
nych dla młodzieży i doro-
słych w Krośnie.

KROSNO

Wakacje 
z Etnocentrum

W lipcu i sierpniu, zapraszamy do Etnocentrum 
Ziemi Krośnieńskiej na tygodniowe turnusy 

wakacyjne, które będą składać się z zajęć z animato-
rami, warsztatów kulinarnych oraz warsztatów ręko-
dzielniczych. Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat 
będą odbywać się od wtorku do piątku w godzinach 
9:30-13:30. Szczegóły na stronie etnocentrum.pl.
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