
Kto zna prawdę o zaginionych miesz-
kańcach Krosna i powiatu krośnień-
skiego. Obecnie na stronie zaginieni.
policja.pl widnieją 3 na-
zwiska z naszego terenu: 
Mirosław Jasiński, Edward 
Serwa i Dorota Chomicz.

Dlaczego ludzie 
giną bez wieści?

Prokuratura Rejonowa w Krośnie zmieniła zarzut 
wobec Łukasza C. i Wojciecha K., którzy 3 września 
brutalnie pobili Remigiusza L. Mieszkaniec Krosna 
zmarł w szpitalu.
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ŁĘKI DUKIELSKIE

Kółko rolnicze 
w nowej formule

CZYTAJ

NA STRONIE

4

KROSNO

Niebezpieczny 
czwartek na drogach

CZYTAJ

NA STRONIE

6 MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

Sprawdź: www.kromedia.pl

Najstarsza organizacja w Łę-
kach Dukielskich zmienia się. 
Teraz działa jako stowarzy-
szenie i buduje Wielofunkcyj-
ne Centrum Kultury Wiejskiej, 
zwane „Pałacem”.

CZYTAJ

NA STRONIE

3

Do kilku groźnie wyglądających 
zdarzeń drogowych doszło w 
miniony czwartek, 5 listopada, 
na krośnieńskich ulicach.
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BĘDĄ ODPOWIADAĆ 
ZA ZABÓJSTWO 27-LATKA

KROSNO

REKLAMA

Białobrzeżanie 
mają już 35 lat!
Kapela ludowa Białobrzeżanie świę-
tuje w tym roku koralowy 
jubileusz. Przez 35 lat 
przewinęło się przez nią 
40 osób: muzyków oraz 
solistek.
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7

Kolejny numer 
terazKrosno.pl Extra! 

będzie dostępny 
w czwartek, 26 listopada.
Szukaj w placówkach 

handlowych 
w Krośnie i powiecie 

krośnieńskim. 
lista na stronie 

www.kromedia.pl

INFORMACJA WYDAWCY
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12 listopada 

Renaty, Witolda, Arsacjusza, Izaaka
Światowy Dzień Jakości, Światowy 

Dzień Zapalenia Płuc, 
Światowy Dzień Drwala

13 listopada 

Liwii, Stanisława, Stanisławy, Arkady
Międzynarodowy Dzień Niewidomych, 

Dzień Placków Ziemniaczanych, 
Światowy Dzień Dobroci, Dzień Biznesmena

14 listopada

Agaty, Wawrzyńca, Agryppa, Hipacego
Dzień Seniora, Światowy Dzień Cukrzycy

15 listopada 

Alberta, Leopolda, Idalii, Rogera
Święto Wojskowego Centrum Geografi cznego, 

Dzień Uwięzionego Pisarza

16 listopada 

Edmunda, Marka, Otmara, Patroklesa
Dzień Tolerancji, Dzień Służby Zagranicznej RP

17 listopada 

Grzegorza, Hugona 
Światowy Dzień Krwi Pępowinowej, 

Ogólnopolski Dzień Bez Długów, 
Dzień Czarnego Kota, Dzień Studenta, 

Światowy Dzień Wcześniaka

18 listopada 

Romana, Tomasza, Cieszymysłowa
Światowy Dzień Bicia Rekordów, 

Dzień Myszki Miki, 
Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

19 listopada 

Elżbiety, Seweryna, Mironiega
Światowy Dzień Filozofi i, Święto Młodego Wina, 
Dzień Toalet, Międzynarodowy Dzień Mężczyzn

20 listopada 

Feliksa, Rafała, Agapiusza, Ampeli
Dzień Uprzemysłowienia Afryki, Międzynarodowy 

Dzień Praw Dziecka, Dzień Absurdu

21 listopada 

Janusza, Konrada, Rufusa, Heliodora
Światowy Dzień Rybołówstwa, 
Dzień Pracownika Socjalnego, 
Światowy Dzień Telewizji

22 listopada 

Cecylii, Marka
Dzień Kredki, Święto Transportu Wojskowego

23 listopada 

Adeli, Felicyta, Klemensa, Fotyny
Święto Wojskowej Służby Prawnej, 

Dzień Fibonacciego

24 listopada 

Jana, Walentego, Pęcisława, Protazego
Dzień Buraka, Katarzynki

25 listopada 

Erazma, Katarzyny, Tęgomira
Dzień Tramwajarza, Dzień Kolejarza, 

Dzień Bez Futra, Dzień Pluszowego Misia

/opr. JC/
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JEDLICZE

WTZ Lodołamaczem
Ogromne wyróżnienie dla Warsztatu Terapii Zajęciowej PSONI Koło 
w Krośnie w XV Ogólnopolskim Konkursie Lodołamacze 2020.

Włamywacze 
w rękach policji
Jedliccy policjanci zatrzymali dwóch męż-
czyzn, którzy włamali się do zaparkowanego 
volkswagena. Włamywacze odpowiedzą 
również za wybicie szyby w oplu i zniszczenie 
koszy na śmieci.

Złóż życzenia...
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12 listopada 2003 – 17 
lat temu – w rozegranym na 
Stadionie Wojska Polskiego 
w Warszawie towarzyskim 
meczu piłkarskim Polska 
pokonała Włochy 3:1.

13 listopada 1962 – 58 
lat temu – założono Ligę 
Obrony Kraju.

13 listopada 1974 – 46 
lat temu – zakończono bu-
dowę Obserwatorium Wy-
sokogórskiego na Śnieżce.

14 listopada 2006 – 14 
lat temu – 23 górników zgi-
nęło w wyniku wybuchu 
metanu w KWK Halemba w 
Rudzie Śląskiej.

14 listopada 1982 – 38 
lat temu – do Gdańska po-

wrócił zwolniony z interno-
wania Lech Wałęsa, spłonął 
drewniany kościół św. Waw-
rzyńca w Bytomiu.

15 listopada 1858 – 62 
lata temu – otwarto dwo-
rzec Rzeszów Główny.

16 listopada 1940 – 80 
lat temu – Niemcy utworzyli 
getto warszawskie. 

17 listopada 1939 – 81 
lat temu – Niemcy zamknęli 
Katolicki Uniwersytet Lu-
belski.

18 listopada 1914 – 106 
lat temu – I wojna świato-
wa: zakończyła się bitwa 
pod Krzywopłotami.

18 listopada 2011 – 9 lat 
temu – został zaprzysiężony 

drugi rząd Donalda Tuska.
19 listopada 1995 – 25 

lat temu – w II turze wybo-
rów prezydenckich Aleksan-
der Kwaśniewski pokonał 
ubiegającego się o reelekcję 
Lecha Wałęsę.

20 listopada 1990 – 30 
lat temu – do Polski został 
wysłany pierwszy e-mail.

22 listopada 1931 – 89 
lat temu – „Dar Pomorza” 
po raz pierwszy przepłynął 
równik.

22 listopada 2013 – 7 lat 
temu – otwarto po remoncie 
salę widowiskowo-kinową 
w Dukli.

23 listopada 2007 – 13 
lat temu – premier RP Do-
nald Tusk wygłosił w Sejmie 
najdłuższe w historii III RP 
exposé.

23 listopada 2013 – 7 lat 
temu – rozegrano pierwszą 

w historii kolejkę Dukiel-
skiej Ligi Halowej.

24 listopada 1947 – 73 
lata temu – w Krakowie roz-
począł się pierwszy proces 
oświęcimski.

24 listopada 1998 – 22 
lata temu – z Biblioteki Na-
ukowej PAN w Krakowie 
skradziono pierwodruk 
dzieła Mikołaja Kopernika 
„O obrotach sfer niebie-
skich”.

25 listopada 1952 – 68 
lat temu – powstała Gru-
pa Beskidzka Górskiego 
Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego.

25 listopada 1976 – 44 
lata temu – Telewizja Polska 
wyemitowała premierowy 
odcinek serialu kryminalne-
go „07 zgłoś się” w reżyserii 
Krzysztofa Szmagiera.

/opr. JC/

W poniedziałek (2 listopada) po godz. 22 policjanci 
otrzymali informację o włamaniu do dostawcze-
go volkswagena zaparkowanego przy ul. Trzecie-

skiego w Jedliczu. Przestępcy wybili szybę w samochodzie i 
ukradli z niego torbę z narzędziami, a następnie uciekli. – Na 
miejsce skierowano patrol z jedlickiego komisariatu. Policjanci 
podczas przeczesywania osiedlowych zakamarków, zauważyli 
na ulicy Łukasiewicza dwóch młodych mężczyzn. Jeden z nich 
rozbijał właśnie szybę w zaparkowanym oplu, drugi natomiast 
stał na czatach – informuje asp. sztab. Paweł Buczyński z KMP 
w Krośnie.

Mężczyźni zostali zatrzymani na gorącym uczynku. Prze-
stępczy tandem to dwaj mieszkańcy gminy Jedlicze w wieku 
22 i 20 lat. – Badanie stanu trzeźwości 20-latka wykazało bli-
sko 2 promile alkoholu w jego organizmie – dodaje asp. sztab. 
Paweł Buczyński.

Mundurowi odzyskali skradzioną torbę z narzędziami, 
a 22-latek oraz jego młodszy kompan trafi li do policyjnego 
aresztu. Po wytrzeźwieniu zostali przesłuchani i usłyszeli 
zarzuty kradzieży z włamaniem oraz uszkodzenia opla. Męż-
czyźni odpowiedzą również za zniszczenie koszy na śmieci, 
których zawartość rozrzucali na jedlickich ulicach.

/JC/

Marek Bargieł (1957-2020)
3 listopada w wieku 63 lat 

zmarł Marek Bargieł, właściciel 
Wytwórni Ciast i Lodów Santos. 
Był wieloletnim wiceprezesem 
Stowarzyszenia Cukierników, 
Karmelarzy i Lodziarzy RP, w la-
tach 2002-2014 Starszym Cechu 
Rzemiosł Różnych w Krośnie. 
Do perfekcji doprowadził dosko-
nalenie kunsztu cukierniczego, 
zdobywając za wyroby swojej 
fi rmy kilkadziesiąt międzynarodowych i krajowych nagród. 
Reprezentował również Polskę w Mistrzostwach Świata w 
Barcelonie (1998 r.), w Brnie (1999 r.), w Rimini (2004 r.), 
w Stuttgarcie i Berlinie (2006 r.). Wykształcił wielu znakomi-
tych cukierników. 6 października 2006 r. odznaczony został 
medalem „Za zasługi dla Miasta Krosna” za dzielenie się swo-
ją wiedzą i umiejętnościami oraz za zaangażowanie w mi-
strzowskie wyszkolenie uczniów i promocję miasta Krosna.

Witold Śliwiński (1963-2020)
3 listopada w wieku 57 lat 

zmarł Witold Śliwiński, artysta 
rzeźbiarz, specjalizujący się w 
tworzeniu w szkle. Należał do 
Związku Polskich Artystów Pla-
styków „Polska Sztuka Użytko-
wa” w Warszawie. Od 1996 roku 
tworzył szklane dzieła sztuki. 
Współpracował z Krośnieńskimi 
Hutami Szkła, Hutą Szkła „Sa-
bina” oraz innymi fi rmami tej 
branży na terenie Krosna. Był laureatem wielu konkursów. 
Rzeźby szklane jego autorstwa znajdują się w wielu gale-
riach w kraju, za granicą, a także we Krośnie, gdzie tworzył.
Był członkiem Fotoklubu RCKP w Krośnie.

KROSNO

W sali balowej Zam-
ku Królewskiego 
w Warszawie od-

była się uroczysta XV Gala 
Ogólnopolskiego Konkur-
su Lodołamacze. W trakcie 
uroczystości przedstawiciele 
Polskiego Stowarzyszenia na 
rzecz Osób z Niepełnospraw-
nością Intelektualną Koło w 
Krośnie: Bernarda Gorczy-
czewska – kierownik WTZ 
PSONI Koło w Krośnie oraz 
Grzegorz Bliźniak – przewod-
niczący Zarządu Koła i Zbi-
gniew Hus – wiceprzewodni-
czący Zarządu Koła odebrali 
statuetkę Ogólnopolskiego 
Lodołamacza 2020 dla WTZ 
Krosno za zajęcie I miejsca w 
kategorii rehabilitacja spo-
łeczna i zawodowa. Presti-
żowa nagroda przyznawana 
jest tym, którzy przełamują 

stereotypy i dają szansę na 
lepsze życie osobom z niepeł-
nosprawnościami. Statuetki 
Lodołamaczy przyznawane 
są od 15 lat w siedmiu kate-
goriach przez Fundację Ak-
tywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych FAZON, 

której założycielem jest Pol-
ska Organizacja Pracodaw-
ców Osób Niepełnospraw-
nych (POPON). Konkurs 
odbywa się pod Honorowym 
Patronatem Małżonki Pre-
zydenta RP Agaty Kornhau-
ser-Dudy. Ambasadorem 

jest Anita Włodarczyk.
Warsztat Terapii Zaję-

ciowej w Krośnie powstał 1 
września 1992 r. jako trzeci 
z kolei warsztat w Polsce i 
pierwszy w województwie 
podkarpackim. Wyróżnienie 
Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej PSONI Koło w Krośnie 
to uhonorowanie 28-letniej 
pracy na rzecz osób z nie-
pełnosprawnością intelek-
tualną i sprzężonymi niepeł-
nosprawnościami W okresie 
swojej działalności Warsztat 
wprowadził na rynek pracy 
68 osób z niepełnosprawnoś-
cią intelektualną i sprzężony-
mi niepełnosprawnościami, 
które z uwagi na posiada-
ną niepełnosprawność są 
najbardziej zagrożone wy-
kluczeniem w dostępie do 
zatrudnienia. Wszyscy absol-
wenci WTZ utrzymują się w 
zatrudnieniu, co jest potwier-
dzeniem skuteczności form 
rehabilitacji prowadzonych 
w placówce, jak również 
znaczenia tych jednostek w 
systemie wsparcia dorosłych 
osób z niepełnosprawnością 
intelektualną.

/AJ/
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Przedstawiciele PSONI Koło w Krośnie podczas gali w War-
szawie z Agatą Kornhauser-Dudą

Odeszli
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KROSNO

BĘDĄ ODPOWIADAĆ 
ZA ZABÓJSTWO 27-LATKA
Prokuratura Rejonowa w Krośnie zmieniła zarzut wobec Łu-
kasza C. i Wojciecha K., którzy 3 września brutalnie pobili 
Remigiusza L. Mieszkaniec Krosna zmarł w szpitalu.

Komenda Miejska 
Policji w Krośnie 
pod nadzorem 
miejscowej Pro-
kuratury Rejo-

nowej prowadzi śledztwo 
w sprawie brutalnego po-
bicia, do jakiego doszło w 
czwartkowe popołudnie (3 
września) przy ul. Krakow-
skiej, między ulicami Naf-
tową i Magurów.

NIEPRZYTOMNY, 
TWARZĄ DO ZIEMI

Policja o zdarzeniu po-
wiadomiona została około 
godziny 18.20. Przybyły 
na miejsce patrol zastał 
między dwoma blokami 
leżącego, nieprzytomnego 
mężczyznę. Leżał twarzą 
do ziemi z zakrwawioną 
głową i obrażeniami na 
twarzy. Na miejsce wezwa-
no karetkę pogotowia, któ-
ra zabrała poszkodowane-
go 27-letniego Remigiusza 
L. do szpitala.

PIJANY NAPASTNIK
Okazało się, że 27-latek 

z Krosna został zaatakowa-
ny przez dwóch mężczyzn. 
Po pobiciu obydwaj uciekli. 
Na podstawie zebranych 
informacji policji udało się 
ustalić osoby, które mogły 
mieć związek z tym zda-
rzeniem. Chwilę później 
w mieszkaniu, niedaleko 
miejsca zdarzenia, funk-
cjonariusze z KMP w Kroś-
nie zatrzymali 33-letniego 
Łukasza C. W momencie  
zatrzymania był pijany, 
miał ponad 1,8 promila al-
koholu. Jak informowała 
wówczas prokurator re-
jonowy w Krośnie Iwona 
Czerwonka-Rogoś, męż-
czyźnie postawiony został 
zarzut udziału w pobiciu 
i spowodowanie ciężkie-
go uszczerbku na zdrowiu 
w postaci choroby realnie 
zagrażającej życiu. Czynu 
tego dopuścił się w warun-
kach recydywy. Wcześniej 
odbywał już kilka razy karę 
pozbawienia wolności. 
Na wniosek Prokuratury 
Rejonowej w Krośnie, Sąd 
Rejonowy zastosował wo-
bec 33-letniego mieszkań-
ca Krosna trzymiesięczny 
areszt tymczasowy.

DRUGI ZATRZYMANY
Drugi z podejrzanych 

skutecznie ukrywał się do 
poniedziałku, 7 września. 
Tego dnia policjanci zatrzy-
mali 36-letniego Wojciecha 
K. z Krosna. On również 
usłyszał zarzut w Prokura-

turze Rejonowej w Krośnie.
– 36-letni mężczyzna jest 

podejrzany o to, że 3 wrześ-
nia w Krośnie, działając 
wspólnie i w porozumieniu 
z 33-letnim krośnianinem, 
wziął udział w pobiciu 27-
letniego mężczyzny. Zada-
wali mu uderzenia pięściami 
i kopali po tułowiu oraz gło-
wie. Pokrzywdzony doznał 
licznych obrażeń ciała, które 
spowodowały u niego ciężki 
uszczerbek na zdrowiu w 
postaci choroby realnie za-
grażającej życiu, przy czym 
czynu tego dopuścił się pub-
licznie i bez powodu, przez 
co okazał rażące lekcewa-
żenie porządku prawnego 
– poinformowała Iwona 
Czerwonka-Rogoś, proku-
rator rejonowy w Krośnie.

Sąd Rejonowy w Kroś-
nie również Wojciecha K. 
aresztował na 3 miesiące.

POBICIE ZA NIC
Obydwaj podejrza-

ni w trakcie przesłuchań 
umniejszali swoją rolę w 
pobiciu Remigiusza L. Choć 
przyznali się do udziału w 
pobiciu 27-latka, to przed-
stawiali swoje wersje wyda-
rzeń. Z ustaleń prokuratury 
wynika, że 3 września Łu-
kasz C. i Wojciech K. mieli 
pić alkohol nad Wisłokiem. 
Później przenieśli się w re-
jon ul. Krakowskiej, gdzie 
dalej mieli pić alkohol w 
większej grupie. Następnie 

obydwaj „odwiedzili” znaj-
dujący się w pobliżu sklep i 
po wyjściu z niego natknęli 
się na 27-latka, który jadł 
kanapkę. Do pobicia mia-
ło dojść, gdy Remigiusz L. 
odmówił im pieniędzy na 
alkohol.

ŚMIERĆ 
I MARSZ MILCZENIA
Stan brutalnie pobite-

go 27-letniego mieszkańca 
Krosna był tak poważny, że 
jego życia nie udało się ura-
tować. Remigiusz L. zmarł 
w krośnieńskim szpitalu 
16 września. Po śmierci, 3 
października z krośnień-
skiego rynku wyruszył 
marsz przeciwko obojęt-
ności i brutalnej przemo-
cy. Przy ul. Krakowskiej, w 
miejscu brutalnego pobicia 
27-letniego Remigiusza, 
zapalono znicze. Apelowa-
no o powstrzymanie fali 
nienawiści. Organizatorem 
Białego Marszu Milczenia 
była Kamila Bogacka, pre-
zes Stowarzyszenia „Czyń 
Dobro, Mimo Wszystko”.

ZARZUT ZABÓJSTWA 
DLA PODEJRZANYCH
Również po śmier-

ci młodego krośnianina 
Prokuratura Rejonowa w 
Krośnie zdecydowała się 
na zmianę zarzutów wobec 
obydwu podejrzanych. De-
cyzja ta została poprzedzo-
na między innymi dodat-

kową opinią biegłego oraz 
przesłuchaniami świad-
ków. Obydwaj mieszkań-
cy Krosna usłyszeli zarzut 
zabójstwa Remigiusza L. z 
zamiarem ewentualnym.

– Łukasz C. zadawał mu 
liczne uderzenia pięściami 
po całym ciele, kopał go po 
całym ciele, zwłaszcza tuło-
wiu i głowie, skacząc po niej. 
Pozostawił go nieprzytom-
nego w ciężki stanie. Liczne 
obrażenia doprowadziły do 
śmierci pokrzywdzonego – 
poinformowała prokurator 
Iwona Czerwonka-Rogoś.
Łukasz C. czynu tego 

dopuścił się w warunkach 
recydywy. 

Z kolei Wojciech K. za-
dawał swojej ofi erze ude-
rzenia pięściami i kopał po 
całym ciele, zwłaszcza tuło-
wiu i głowie. Ponadto przy-
trzymując Remigiusza L., 
uniemożliwił mu ucieczkę, 
pozostawiając nieprzytom-
nym w ciężkim stanie. 

NIE PRZYZNALI SIĘ
W trakcie przesłucha-

nia w Prokuraturze Rejo-
nowej w Krośnie obydwaj 
mężczyźni nie przyznali się 
do zabójstwa Remigiusza 
L. i odmówili składania wy-
jaśnień.

Zabójstwo zagrożone 
jest karą pozbawienia wol-
ności od lat 8 do nawet do-
żywocia. 

Andrzej Józefczyk
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Biały Marsz Milczenia po śmierci Remigiusza L.

Godzinę później na ul. Powstańców Śląskich 44-letni 
kierujący fi atem skręcając w lewo nie udzielił pierwszeń-
stwa przejazdu podróżującemu w kierunku ul. Szarych 
Szeregów motorowerzyście. – Uczestnicy byli trzeźwi, nikt 
nie odniósł poważnych obrażeń. 44-latek został ukarany 
mandatem – dodał asp. sztab. Paweł Buczyński.

/opr. AJ/

KRONIKA POLICYJNA

Niebezpieczny czwartek 
na drogach
Do kilku groźnie wyglądających zdarzeń drogo-
wych doszło w miniony czwartek, 5 listopada, 
na krośnieńskich ulicach.

Seria rozpoczęła się już około godz. 7 na ul. Rzeszow-
skiej. 20-letni kierujący fordem, jadąc w kierunku 

ul. Bema, stracił panowanie nad pojazdem i zjechał do 
przydrożnego rowu. – Mężczyzna przewieziony został 
do szpitala. Na szczęście obrażenia nie okazały się zbyt 
groźne. 20-latek był trzeźwy, został ukarany mandatem 
– poinformował asp. sztab. Paweł Buczyński z KMP w 
Krośnie.

20-letni kierowca forda wjechał do przydrożnego rowu
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Na przejściu dla pieszych potrącona została kobieta

Przed godziną 15 na ul. Bieszczadzkiej kierujący volks-
wagenem nie zachował należytej ostrożności i potrą-

cił znajdującą się na oznakowanym przejściu dla pieszych 
kobietę. – 64-latka doznała obrażeń i została przetranspor-
towana do krośnieńskiego szpitala. Obrażenia pieszej oka-
zały się poważne – powiedział Paweł Buczyński.

Badanie stanu trzeźwości wykazało, że kierujący 
volkswagenem był trzeźwy.
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Kierująca mitsubishi nie udzieliła pierwszeństwa

Z kolei około godz. 17 na skrzyżowaniu ulic Powstańców 
Śląskich i Bohaterów Westerplatte 34-letnia kierują-

ca mitsubishi, skręcając w lewo nie udzieliła pierwszeń-
stwa przejazdu jadącemu z naprzeciwka volkswagenowi. 
Uczestnicy kolizji byli trzeźwi, nikt nie odniósł poważnych 
obrażeń. Sprawczyni została ukarana mandatem.
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Kolizja na ul. Powstańców Śląskich

KROSNO
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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. 13 438 69 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 84710

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. 13 431 51 90
e -mail: urzad@kroscienko-

wyzne.pl
www.kroscienkowyzne.pl

Urząd Gminy 
Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14, 
38-430 Miejsce 

tel. 13 43 530 12
e -mail: gmina@miejscepia-

stowe.pl
www.miejscepiastowe.pl

Urząd Gminy Rymanów
ul. Mitkowskiego 14a, 

38-480 Rymanów
tel. 13 43 550 06

e -mail: gmina
@rymanow.pl

www.rymanow.pl

Urząd Gminy 
Wojaszówka

Wojaszówka 115, 
38-471Wojaszówka 

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

www.wojaszowka.pl 

ŁĘKI DUKIELSKIE

Kółko rolnicze 
w nowej formule
Najstarsza organizacja w Łękach Dukielskich zmienia się. 
Teraz działa jako stowarzyszenie i buduje Wielofunkcyj-
ne Centrum Kultury Wiejskiej, zwane „Pałacem”.

WAŻNE DANE
TELEADRESOWE

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

najstarszą organizacją w 
tej miejscowości. To kółko 
zakładało w tej miejscowo-
ści szkołę, czytelnię, sklepy, 
zbudowało nieistniejący 
już dom ludowy, organi-
zowało kursy i szkolenia, 
zaopatrywało rolników w 
środki produkcji czy sprzę-
ty rolnicze do uprawy.

POWSTAJE 
DOM KULTURY

Po prawie 130 latach 
Kółko Rolnicze w Łękach 
Dukielskich kontynuuje 
prace na rzecz społeczności 
lokalnej, działając obecnie 
jako stowarzyszenie.

– Jednym z głównych za-
dań realizowanych przez nas 
jest budowa Wielofunkcyj-
nego Centrum Kultury Wiej-
skiej. Centrum będzie pełnić 
funkcję domu ludowego, w 

Pierwszy z grobów na 
skutek warunków at-

mosferycznych pochylił się. 
Ciężki krzyż z fi gurą prze-
ważył i ukruszył się, przez 
co upadł na ziemię. Upadek 
spowodował pokaźne pęk-
nięcie. Drugi grób również 
był mocno pochylony i bar-
dzo prawdopodobne było, 

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Kroś-
nieńskie prosi w tym roku o przekazywanie datków na 

Jadłodajnię Brata Alberta w formie bezpośrednich wpłat 
na konto. 

Wpłaty można kierować na rachunek bankowy: PKO 
BP O/Krosno 40 1020 2964 0000 6302 0039 6408. W ty-
tule przelewu trzeba wpisać: Doroczna zbiórka na Jadło-
dajnię Brata Alberta w Krośnie. Koło posiada osobowość 
prawną – nr KRS 0000 717 128 i jest organizacją pożytku 
publicznego.

Towarzystwo mieści się przy ul. Wojska Polskiego 26. 
Funkcjonuje tam jadłodajnia dla ubogich oraz 15 miejsc 
dla mężczyzn.

/AJ/

Nowa nawierzchnia mi-
neralno-bitumiczna na 

długości ponad 134 metrów 
tzw. drogi przez wieś popra-
wi bezpieczeństwo ruchu 
drogowego pieszych oraz 
pojazdów. W ramach re-
montu przewiduje się m.in.: 
mechaniczne profi lowanie i 
zagęszczenie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne, 
wykonanie podbudowy, 
ułożenie ścieków betono-
wych, umocnienie skarp 
rowów płytą ażurową, wy-

Zadanie obejmowało w szczególności wykonanie na dro-
dze gminnej robót przygotowawczych i rozbiórkowych, 

odwodnienia, podbudowy, nawierzchni, zjazdów i robót wy-
kończeniowych. Wykonane prace miały na celu nie tylko za-
pewnienie komfortu przejazdu dla zamieszkujących przy tej 
ulicy osób, ale również ograniczenie skutków intensywnych 
opadów deszczu.                      /UG KROŚCIENKO WYŻNE/
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którym znajdzie się również 
siedziba nie tylko Kółka Rol-
niczego, ale i Koła Gospodyń 
Wiejskich – mówi Małgorza-
ta Tomkiewicz, prezes Sto-
warzyszenia „Kółko Rolni-
cze w Łękach Dukielskich” i 
sołtys tej miejscowości. 

700 TYSIĘCY 
DOFINANSOWANIA

Jak podkreślają członko-
wie stowarzyszenia, Kółko 
Rolnicze w Łękach Dukiel-
skich przekształci się w pro-
fesjonalną instytucję, która 
będzie efektywniej działać 
na rzecz swojej społeczno-
ści i obywateli. Umożliwi 
to projekt realizowany w 
ramach Programu Rozwoju 
Organizacji Obywatelskich 
(PROO) Narodowego In-
stytutu Wolności – Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego. Udało się 
na ten cel pozyskać 700 
tys. zł dofi nansowania w 
ramach Konkursu PROO-1a 

Edycja 2020. Wkład własny 
nie był wymagany.

KÓŁKO ROLNICZE 
ODRODZI SIĘ

Za te pieniądze Kółko 
Rolnicze w Łękach Dukiel-
skich zbuduje „instytucję”, 
która będzie bardziej pro-
fesjonalnie służyć miesz-
kańcom.

– A to oznacza, że Kółko 
Rolnicze odrodzi się, czy po-
wstanie „na nowo”. Dlatego 
tak ważne jest oddanie do 
użytku siedziby Kółka Rol-
niczego: dwóch budynków 
wraz z zagospodarowanym 
terenem. Bo siedziba to insty-
tucja, to biuro i wreszcie pro-
fesjonalna organizacja, która 
może działać na rzecz swojej 
społeczności i obywateli. Bo 
mieć swój dom to mieć wszyst-
ko poukładane i wtedy moż-
na bezpiecznie i z pełną odpo-
wiedzialnością podchodzić do 
strategicznego planowania 
swojej działalności – opowia-

da Dorota Chilik, autor i ko-
ordynator projektu.

PROMOCJA TRADYCJI
W ramach projektu 

wykonane zostaną prace 
wykończeniowe wewnątrz 
i na zewnątrz budynków 
przeprowadzone zostaną 
warsztaty rękodzieła, w 
tym warsztaty hafciarstwa 
i koronkarstwa; warsztaty 
z decoupage, jak i imprezy 
wiejskie promujące lokalne 
zwyczaje i tradycje kulinar-
ne (kuchnia i wielkanocny 
stół tradycyjny, Sobótki Łę-
ckie, Andrzejkowy wieczór 
– wiejska impreza nawią-
zująca do tradycji związa-
nych z kiszeniem kapusty i 
tzw. zapustami).

Wydane zostaną rów-

nież wydawnictwa rekla-
mowe promujące działal-
ność Kółka Rolniczego w 
Łękach Dukielskich.

ZESPÓŁ DS. PROJEKTU
W skład zespołu ds. 

realizacji projektu wcho-
dzą: Dorota Chilik – autor 
i koordynator, Małgorzata 
Tomkiewicz – prezes Kółka 
Rolniczego (koordynator 
administracyjny), Joanna 
Reczkowska – wiceprezes 
Kółka Rolniczego (koordy-
nator księgowy), Piotr Wę-
grzyn – członek Zarządu 
(koordynator techniczny), 
Jolanta van Grieken-Ba-
rylanka – członek Kółka 
(administrator informacji i 
promocji).

/AJ/

W Łękach Dukielskich powstaje Wielofunkcyjne Centrum 
Kultury Wiejskiej

WĘGLÓWKA

Uratowano 
zabytkowe 
nagrobki
Na cmentarzu para-
ialnym w Węglów-

ce uratowano dwa 
kamienne groby.
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że skończy się tak samo jak 
w pierwszym przypadku.

Dzięki interwencji Sek-
cji Obsługi Gminy udało 
się uratować niszczejące 
pamiątki historyczne. Oko-

pane zostały nietrzymające 
pionu cokoły, naprostowa-
no je i ponownie osadzono 
na swoim miejscu krzyż. 
Prace umożliwiło wsparcie 
fi nansowe udzielone przez 
parafi ę. Umocowanie na-
grobków zostało wzmoc-
nione, by uniemożliwić po-
nowne przekrzywianie się.

Na terenie gminy, na 
cmentarzach parafi alnych, 
znajduje się jeszcze wiele 
grobów wymagających za-
bezpieczenia i konserwa-
cji. Obowiązek należytego 
utrzymania ciąży na para-
fi ach rzymskokatolickich, 
administrujących nekropo-
liami. W miarę możliwości, 
we współpracy z admini-
stratorem, gmina służyć 
będzie wsparciem w rato-
waniu najbardziej znisz-
czonych obiektów.

/UG KORCZYNA/

Prace przy kamiennych gro-
bach na cmentarzu w Wę-
glówce

KROSNO

Zbiórka na 
jadłodajnię 
online

Z powodu pa-
nującej sytuacji 
epidemicznej do-
roczna zbiórka na 
Jadłodajnię Brata 
Alberta w Kroś-
nie nie mogła się 
odbywać w trady-
cyjnej formie. Jak 
można pomóc?

ZALESIE
Remontują 
drogę
2 listopada rozpoczęły się 
prace związane z remon-
tem drogi gminnej w Zale-
siu, gm. Miejsce Piastowe.

konanie warstwy wiążącej 
i ścieralnej, a także poboczy 
z kruszywa. Kolejno remon-
towana będzie ul. Niebylec 
w Miejscu Piastowym i ul. 
Księża we Wrocance. Całość 
inwestycji kosztować będzie 
623 225.00 zł i w 60 proc. 
dofi nansowana zostanie w 
ramach Funduszu Dróg Sa-
morządowych. 

Wykonawcą tego zada-
nia jest fi rma STRABAG z 
siedzibą w Pruszkowie.

/UG MIEJSCE PIASTOWE/

KROŚCIENKO WYŻNE
Przebudowa zakończona
27 października dokonano odbioru prac po przebudo-
wie ul. Żwirowej w Krościenku Wyżnym.
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Przebudowana ul. Żwirowa w Krościenku Wyżnym
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Remont drogi w Zalesiu
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Rokrocznie policjanci w 
całym kraju odnotowują 
kilkanaście tysięcy za-
ginięć Polaków czy to w 

kraju, czy za granicą.

KONFLIKTY I PRZEMOC
Według specjalistów zaginię-

cia małych dzieci związane są 
najczęściej z niewłaściwą opieką 
dorosłych.

– W przypadku młodzieży są 
to głównie konfl ikty czy przemoc w 
rodzinie, brak akceptacji w grupie 
rówieśniczej czy też ze strony rodzi-
ców i wynikające stąd poczucie od-
rzucenia (niespełnianie oczekiwań 
rodziców, także w zakresie identy-
fi kowania się z płcią), problemy z 
komunikacją (niezrozumienie lub 
bagatelizowanie problemów na-
stolatka), kłopoty w szkole (w tym 
także nadmiar nauki powodujący 
zmęczenie i wyczerpanie). Młodzież 
w okresie buntu, chce także w ten 
sposób zwrócić uwagę na siebie i 
swoje problemy lub też „ukarać” 
rodziców, albo po prostu przeżyć 
przygodę – tłumaczy emerytowa-
ny psycholog policyjny Sylwia Pu-
chalik.

ROZPOCZĄĆ NOWE ŻYCIE
Z kolei dorośli często chcą ze-

rwać kontakty z rodziną i rozpo-
cząć nowe życie. Powodem może 
być przeżywany stres wynikający 
z utraty pracy, problemów fi nan-
sowych związanych na przykład 
z brakiem możliwości spłaty kre-
dytów, koniecznością zamknięcia 
fi rmy, ale także osłabienie więzi 
rodzinnych, a czasem po prostu 
bezsilność i bezradność.

– Wówczas, dla części osób, je-
dynym wyjściem jest ucieczka. Ta-
kie osoby często nie chcą, żeby bliscy 
wiedzieli, co się z nimi dzieje – do-
daje Sylwia Puchalik.

Inną grupą są osoby z proble-
mami zdrowotnymi, mające ten-
dencje samobójcze, cierpiące na 
depresję czy amnezję, spowodo-
waną chorobą, wypadkiem bądź 
wstrząsem psychicznym. Trzeba 
też pamiętać, że zaginięcie może 
być skutkiem działań przestęp-
czych – uprowadzenia, ogranicze-
nia wolności czy zabójstwa. 

WYJAZD ZA GRANICĘ…
Rodziny zgłaszają również za-

ginięcie bliskich, którzy wyjechali 
do pracy za granicę.

– Taki wyjazd ma rozwiązać 
wszystkie problemy fi nansowe ro-
dziny. Tak jednak nie jest. Nie wszy-
scy potrafi ą znaleźć dobrą pracę i 
wstydzą się do tego przyznać bli-
skim w kraju. Stają się np. osoba-
mi bezdomnymi żyjącymi na ulicy 
lub w przytułkach. Mogą też stać 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych KMP w Krośnie
p.o. asp. szt. Andrzej Jakieła
tel. 47 828 34 10

REJON I – DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE
p.o. sierż. szt. Marek Mikoś
tel. 47 828 34 11, 572 908 400
e-mail:dzielnicowy.krosno1@rz.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego obejmuje ulice: Blich, Bursaki od nr 2-10, 

Czajkowskiego (od pl. Konstytucji do Podwale), Forteczna, Francisz-
kańska, Grodzka (od pl. Konstytucji do Tkackiej), Kapucyńska, Kazi-
mierza Wielkiego, Legionów, Lwowska (od Staszica do Niepodległo-
ści), Niepodległości (nr nieparzyste 1-23, od Grodzkiej do rz. Wisłok), 
Ordynacka, Pawła z Krosna, Piłsudskiego (nr 1-25), ks. Skargi, pl. Kon-
stytucji 3-go Maja, pl. Monte Cassino, Podwale, Portiusa, Powstańców 
Warszawskich (od Staszica do Niepodległości), Rynek, Sienkiewicza, 
Słowackiego, Spółdzielcza, ks. Staszica, Szczepanika, Tkacka, Walsle-
bena, Wisłocza, Wojska Polskiego (od pl. Monte Cassino do Niepodle-
głości), Zjazdowa.

Przyjmuje we wtorki i czwartki w godz. 17-19; dyżuruje w punkcie 
przyjęć dzielnicowych przy ul. Ordynackiej 5, Krosno.

REJON II – DZIELNICA ZAWODZIE, BIAŁOBRZEGI
asp. Jakub Świdrak
tel. 47 828 34 17, 572 908 401
e-mail: dzielnicowy.krosno2@rz.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego obejmuje ulice: Bergmana, Białobrzeska, 

Bieszczada, Cicha, Cmentarna, Człowiekowskiego, Fredry, Goszczyń-
skiego, Graniczna, Jeleniówka, Karłowicza, Kilińskiego, Kochanka, 
Konopnickiej, Kopernika, Korczyńska, Kręta, Krótka, Kwiatowa, Le-
nika, Mazurkiewiczów, Moniuszki, Mostowa, Nadbrzeżna, Niepodle-
głości (od rz. Wisłok do Korczyńskiej nr nieparzyste 29-49 i parzyste 
52-62), Okrzei, Opłotki, Orzeszkowej, Piesza, marsz. Piłsudskiego (nr 
parzyste), Prochownia, Prządki, Rossa, ks. Sarny, Sąsiedzka, Skrajna, 
Spacerowa, Spokojna, Stapińskiego, Szuby, ks. Ściegiennego, Tebicha, 
Wierzbowa, Willowa, Św. Wojciecha, Wisze, Zagórze.

Przyjmuje we wtorki i czwartki  w godz. 17-19 dyżuruje w punkcie 
przyjęć dzielnicowych przy ul. Ordynackiej 5, Krosno.

REJON III – DZIELNICA POŁUDNIE
asp. Grzegorz Pukajło
tel. 47 828 34 12, 510 997 447
e-mail: dzielnicowy.krosno3@rz.policja.gov.pl
Rejon dzielnicowego obejmuje ulice:  Balkonowa, Czajkowskiego 

(od Podwale do Podkarpackiej), Jagiellońska, Kletówki, Krukierka, 
Łukasiewicza (od Paderewskiego do Czajkowskiego), Mięsowicza, 
Nad Lubatówką, Okulickiego, Olejarska, Paderewskiego, Platter, 
Pochyła, Podkarpacka (numery parzyste do wiaduktu), Pużaka, ks. 
Szpetnara.

Przyjmuje we wtorki i czwartki w godz. 17-19 dyżuruje w punkcie 
przyjęć dzielnicowych przy ul. Kolejowej 23, w Krośnie.

/opr. JC/

Do groźnie wygląda-
jącego zdarzenia 

doszło 28 października 
około godz. 22.35 w 
Posadzie Jaśliskiej. – Z 
naszych wstępnych usta-
leń wynika, że 32-letnia 
kobieta kierująca renault 
straciła panowanie nad 
pojazdem, zjechała z dro-
gi uszkadzając ogrodzenie 
prywatnej posesji. Kobie-
ta nie odniosła obrażeń, a 
badanie stanu trzeźwości 
wykazało, że kierowała 
samochodem w stanie nietrzeźwości. Miała 1,5 promila alkoholu w orga-
nizmie – poinformował asp. sztab. Paweł Buczyński z KMP w Krośnie.
Policjanci zatrzymali prawo jazdy 32-letniej kierującej. Po wykonaniu 
wszystkich czynności, sprawa trafi  do sądu.

Do działań ratowniczych skierowano zastęp z JRG PSP z Krosna, 
jednostki OSP z Posady Jaśliskiej, Jaślisk, Tylawy i Dukli oraz załogę 
karetki pogotowia. Na miejscu pracowali również funkcjonariusze z 
KMP w Krośnie.

/JC/

Dlaczego ludzie 
giną bez wieści?

KROSNOKto zna prawdę 
o zaginionych 
mieszkańcach 
Krosna i powiatu 
krośnieńskie-
go? Obecnie na 
stronie zaginieni.
policja.pl widnie-
ją 3 nazwiska z 
naszego terenu: 
Mirosław Jasiński, 
Edward Serwa i 
Dorota Chomicz.

się ofi arami przestępstwa, w tym 
pracy przymusowej. Przy dłuższych 
wyjazdach może też dochodzić do 
sytuacji, w której czują się samotni, 
rozluźniają się ich więzi rodzinne. 
Bliscy stają się obcy i dlatego zaczy-
nają budować nowe związki. Stres 
związany z koniecznością wyjazdu, 
tęsknota za rodziną, może także do-
prowadzić do popadnięcia w nałogi 
oraz do zaburzeń w psychicznym 
funkcjonowaniu – podkreśla Syl-
wia Puchalik.

ZAGINIONY 
MIROSŁAW JASIŃSKI

Ponad 14 lat temu wyszedł z 
domu blisko 20-letni Mirosław 
Jasiński. Do tej pory nie wiadomo, 
co się dzieje z mieszkańcem Luba-
tówki w gminie Iwonicz-Zdrój.

Wiadomo na pewno, że wy-
szedł z domu 27 marca 2006 r. 
około 6 rano i pojechał do szkoły 
– Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 1 w Krośnie. Po zakoń-
czeniu zajęć, około godziny 15, 
widziany był na rynku w Krośnie. 
Ze znajomymi przebywał na scho-
dach prowadzących z ul. Blich na 
ul. Legionów. I tyle wiadomo na 
pewno. Nikt go już później nie wi-
dział. Efektów nie przyniosły po-
szukiwania, rozpytywanie znajo-
mych. Także trop wskazany przez 
jasnowidza, który twierdził, że 
chłopak nie żyje, nie potwierdził 
się. Sprawdzono między innymi 
pola w okolicy Głowienki, Szcze-
pańcowej, Łężan. 

Informacje o zaginionym 
prezentowano w programie tele-
wizyjnym „Ktokolwiek widział, 
ktokolwiek wie”, w prasie. 6 lat 
po zaginięciu specjaliści z Labo-
ratorium Kryminalistycznego 
Komendy Wojewódzkiej Policji w 
Rzeszowie przygotowali tzw. pro-
gresję wiekową, czyli jak zaginio-
ny mógłby wyglądać w 2012 r. 

GDZIE JEST 
EDWARD SERWA?

Nie udało się też rozwiązać 
zagadki zaginięcia w 2009 r. 
Edwarda Serwy. 57-letni męż-
czyzna mieszkał czasowo blo-
ku przy ul. Niepodległości w 
Krośnie. Zaginięcie zgłosił jego 
brat 16 listopada 2009 r. Nie 
miał z nim kontaktu od połowy 
września. Jak ustalono, Edward 
Serwa w mieszkaniu ostatni raz 
był widziany 31 sierpnia i od 
tego czasu słuch po nim zaginął. 
W mieszkaniu pozostawił rzeczy 
osobiste i nic nie wskazywało, 
żeby miał zamiar, gdzieś dalej 
wyjeżdżać.

DOROTA CHOMICZ
Do tej pory nie wiadomo też, 

co się stało z Dorotą Chomicz. 
Urodzona w 1958 r. kobieta ostat-
nio była zameldowana w Poraju, 
gm. Chorkówka. 

 
POSZUKIWANI 
PRZEZ POLICJĘ

– Osoby te w dalszym ciągu 
są poszukiwane przez policję. 
W policyjnych bazach danych fi -
gurują jako zaginione. Ponadto 
ich oznaczony profi l DNA znajduje 
się w bazie Centralnego Laborato-
rium Kryminalistycznego Policji. 
W przypadku odnalezienia niezi-
dentyfi kowanej osoby bądź zwłok, 
profi l DNA może okazać się pomoc-
ny w ustaleniu personaliów takiej 
osoby – informuje asp. sztab. Pa-
weł Buczyński z Komendy Miej-
skiej Policji w Krośnie.

NAJGORSZA NIEPEWNOŚĆ
Specjaliści twierdzą, że publi-

kowanie w mediach informacji o 
osobach zaginionych często pro-
wadzą do rozwikłania zagadek.

– Dla rodzin każda informa-
cja o bliskim jest bardzo cenna. 
W efekcie może doprowadzić do 
ustalenia miejsca jego pobytu, albo 
chociaż tego, że żyje, a w „czar-
nym” scenariuszu o śmierci osoby. 
Ale nawet to jest lepsze, niż ciągła 
niepewność i czekanie – zaznacza 
Sylwia Puchalik. 

Osoby, które posiadają jakie-
kolwiek informacje o zaginionych 
osobach, mogą dzwonić pod nu-
mer alarmowy 112. Niejedno-
krotnie zdarza się, że z pozoru 
błaha informacja może dopro-
wadzić do rozwikłania zagadki 
nawet sprzed wielu lat.

Andrzej Józefczyk

Edward Serwa

Mirosław Jasiński Tak Mirosław Jasiński mógł wyglą-
dać w 2012 r.

Poznaj swojego dzielnicowego
Miasto Krosno – cz. I

POSADA JAŚLISKA

Pijana kierująca wypadła z drogi
Samochód osobowy Renault Clio wypadł z drogi, wjechał 
w ogrodzenie i zatrzymał się na prywatnej posesji. 32-let-
nia kierująca była pijana.
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Samochód kierowany przez pijaną kobietę 
wypadł z drogi
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Białobrzeżanie mają już 35 lat!
Kapela ludowa Białobrzeżanie świętuje w tym roku koralowy jubileusz. Przez 35 lat przewinę-
ło się przez nią 40 osób: muzyków oraz solistek.

HUMOR

BARAN (21 III - 20 IV)
Czas  sprzyja ważnym przemy-

śleniom, a twoje podejście do życia 
będzie mniej brawurowe. To czas na 
oczyszczanie emocji, ale też ustalanie 
na czym najmocniej ci jednak zależy. 
Dobry moment na większe zakupy, 
podpisywanie umów i mądre decy-
zje zawodowe. 

BYK (21 IV - 20 V)
Tydzień sprzyja sprawom miłos-

nym. Wenus pomoże ci pokonać 
przeszkody, a nawet pozbyć się nie-
chcianej konkurencji. Szczególnie 
wykorzystaj ten czas, by naprawić 
to, co popsuło sie w twoim związku. 
Zadbaj koniecznie o dobre relacje z 
dalszą rodziną.

BLIŹNIĘTA (21 V - 21 VI)
Wykorzystaj najbliższe dni na 

rozwój zawodowy. Będziesz pewny 
siebie i wymagający, zawalcz o swoją 
przyszłość. Nie wszystkim się to spo-
doba, ale musisz też zadbać o własną 
wygodę. Nie lubisz nudy, ale lękasz 
się nowości. Zaufaj partnerowi.

RAK (22 VI - 22 VII)
Pewne zdarzenie sprawi, że do-

świadczysz na własnej skórze po-
czucia straty. Zrozumiesz jak bardzo 
odsunąłeś się od bliskich i  jak wiele 
ważnych chwil ci umknęło. Wyko-
rzystaj czas społecznej izolacji na na-
prawę relacji z partnerem i rodziną.

LEW (23 VII - 22 VIII)
Planety zapowiadają czas pełen to-

warzyskich atrakcji, gdy tymczasem 
epidemia zatrzymuje wszystkich w 
domach. Nie narzekaj, tylko znajdź al-
ternatywne wyjście z tej sytuacji. Użyj 
swojej niezwykłej kreatywności. 

PANNA (23 VIII - 23 IX)
Nie zawsze ty musisz wieść prym, 

daj innym szansę się wykazać.  Skup 
się raczej na sprawach rodzinnych, 
a szczególnie w sferze uczuć, które 
mocno zaniedbałeś. Pamiętaj, że nie 
podsycany płomień wygaśnie.

WAGA (23 IX - 23 X)
Zamiast czekać nie wiadomo na 

co i narzekać, walcz o swoje. Pozy-
cja słońca pomoże ci pokonać różne 
przeszkody, ale ty sam nie możesz 
zatrzymywać się wpół drogi. Pamię-
taj, by nie wchodzić drugi raz do tej 
samej rzeki. 

SKORPION (24 X - 22 XI)
Przymusowe domatorstwo nie 

musi być nudne. Masz okazję wró-
cić do porzuconych zainteresowań 
sprzed lat czy odszukać dawnych 
przyjaciół w internecie. Pogaduchy 
– z konieczności zdalne – na pewno 
każdemu przyniosą ulgę.

STRZELEC (23 XI - 21 XII)
Zamiast czekać na krok partnera, 

sam zacznij działać. W domowych 
pieleszach też może być ciekawie. 
Zapomniałeś, jak to jest być razem? 
Masz okazję rozpalić na nowo pło-
mień w swoim związku. Trzymaj 
rękę na pulsie.

KOZIOROŻEC (22 XII - 20 I)
Znajdź trochę czasu na luźniejsze 

rozmowy ze współpracownikami, bo 
zaczynają cię postrzegać jako egoi-
stę i egocentryka. To nie spartańskie 
wojsko i wiek już trochę inny... Nie 
bądź sztywniakiem, wyluzuj. Stara 
znajomość bardzo ci pomoże.

WODNIK (21 I - 19 II)
Zadbaj o relaks, odpocznij. Nie za-

niedbuj też ducha. Czas na powrót 
do książek, medytacji, rozwoju du-
chowego. Praca pracą, ale rodzinne 
sprawy też są ważne. Najpierw jed-
nak zrób porządek w starych pud-
łach. Odkurzysz coś ciekawego.

RYBY (20 II - 20 III)
Przestaniesz się litować nad znajo-

mymi, którzy cię wykorzystują lub na 
coś naciągają. Dla nich zwyczajnie  nie 
będziesz miał czasu i nie możesz mieć 
z tego powodu wyrzutów sumienia. 
Na pierwszym miejscu postaw to, cze-
go ty sam pragniesz i potrzebujesz. 

HOROSKOP

Dokładnie 35 lat temu, 
12 listopada 1985 r. 
w sali domu ludowe-
go w Krośnie – Biało-
brzegach, z inicjaty-

wy przewodniczącego Komitetu 
Osiedlowego Stanisława Bajgra 
odbyło się zebranie poświęcone 
projektowi zorganizowania ze-
społu instrumentalnego. Miał on 
uświetniać imprezy organizowane 
dla środowiska. W zebraniu wzięli 
udział: Stanisław Kątny, Stani-
sław Łanda, Jan Zajdel, Edward 
Frączek, Marian Jaśkiewicz, Sta-
nisław Chciuk oraz Stanisław Baj-
ger. Jednogłośnie zdecydowano, 
że będzie to kapela ludowa. – I 
tak w jeden wieczór powstała kape-
la ludowa od dzielnicy nazwana 
„Białobrzeżanie”. Tego samego wie-
czora odbyła się pierwsza próba, a 
rezultat był niespodziewanie dobry. 
Dalszym etapem miało być poszuki-
wanie solistki i uzupełnienie składu 
muzyków – czytamy w publikacji 
przygotowanej z okazji 35-lecia 
istnienia kapeli „Białobrzeżanie”

Jej opracowania podjął się An-
drzej Kątny, syn Stanisława Kątne-
go, skrzypka z pierwszego składu. 
Materiały zebrał na podstawie 
Księgi Wydarzeń i Faktów Kapeli 
Ludowej Białobrzeżanie oraz pra-
cy dyplomowej Krzysztofa Zajdla. 
Projektem grafi cznym i składem 
zajął się Sebastian Wieczorek.

Pierwszy nieofi cjalny koncert 
kapela dała 8 grudnia 1985 r., zaś 
19 stycznia 1986 r. odbył się pierw-
szy ofi cjalny koncert dedykowany 
seniorom i weteranom pracy z Bia-
łobrzeg. Honorowymi gośćmi byli 
ks. prałat Bronisław Jastrzębski, 
proboszcz krośnieńskiej fary oraz 
ks. kanonik Karol Telesz – nauczy-
ciele białobrzeskiej młodzieży.

W ciągu pierwszych trzech 
lat działalności kapela opracowa-
ła 115 tematów muzycznych i 41 
razy wystąpiła przed publicznoś-
cią. Bardzo ważnym wydarze-
niem w historii działalności Biało-
brzeżan była wizyta 5 lipca 1988 r. 
delegacji Związku Francusko-Pol-
skiego. W 1997 r. przyszedł czas 
na rewizytę i kapela z Białobrzeg 
wyjechała do Francji. 

Od 2010 r. Białobrzeżanie 
przeszli pod patronat Regional-
nego Centrum Kultur Pogranicza 
w Krośnie. Dla kapeli była to ko-
rzystna zmiana. Uzyskała większą 
stabilizację i możliwości koncerto-
wania. Występowała między inny-

mi na Słowacji, w tym w Bardejo-
wie, Trebiszowie, Koszycach. 

Kapela w swoim dorobku arty-
stycznym ma około 300 utworów 
muzycznych, których tematyka 
jest związana z kulturą i folklorem 
ziemi krośnieńskiej. W 1992 r, na-
grała kasetę magnetofonową, a 
w 2015 płytę CD z 22 melodiami. 
Wznowiono ją w 2019 r. 

Przez 35 lat Białobrzeżanie 
brali udział w wielu imprezach 
artystycznych organizowanych na 
terenie Krosna i okolic, w przeglą-
dach kapel ludowych, świętach 
dożynkowych, Karpackich Klima-
tach, Juwenaliach, uroczystoś-
ciach regionalnych i opłatkowych, 
piknikach rodzinnych. W tym cza-
sie występowało w niej 40 osób: 
Stanisław Blicharczyk (skrzypce), 
Janina Bryś (śpiew), Ryszard Bła-
żejowski (kontrabas), Dorota Bo-
gaczyk (śpiew), Stanisław Chciuk 
(kontrabas, altówka), Albina 

Czekaj (śpiew), Sylwia Dobrek 
(śpiew), Edward Frączek (śpiew), 
Władysław Frydrych (śpiew), Jan 
Glazar (akordeon, cymbały), Jan 
Hawrot (cymbały), Marian Jaś-
kiewicz (trąbka), Stanisław Kątny 
(skrzypce), Janina Kielar (śpiew; 
najdłuższy staż 1986-2014), Wie-
sława Kielar (śpiew), Stanisław 
Kiełtyka (akordeon), Władysław 
Kurek (akordeon), Eugenia Kurek 
(śpiew), Danuta Klekot (śpiew), 
Marian Kustra (trąbka), Janusz 
Kuźniar (kontrabas), Marian La-
wera (skrzypce), Gabriela Lipka-
Maciejowska (śpiew), Zygmunt 
Liwosz (kontrabas), Stanisław 

Łanda (klarnet), Tadeusz Mordar-
ski (kontrabas), Zofi a Nawrocka 
(śpiew), Władysław Niżnik (klar-
net), Michał Patla (kontrabas), 
Tadeusz Prajsner (cymbały), Ste-
fan Pasterczyk (altówka), Józef 
Rajs (akordeon), Marian Rusyn 
(altówka), Zbigniew Sporniak 
(śpiew), Wiesław Węgrzynek 
(akordeon), Zygmunt Wojtoń 
(klarnet), Jan Zajdel (akordeon), 
Czesław Ziemba (II skrzypce), 
Adam Ziobro (śpiew), Stanisław 
Zych (skrzypce).

Andrzej Józefczyk

Kapela Białobrzeżanie w 2020 roku

Białobrzeżanie w roku 1995
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Obecny skład kapeli Białobrzeżanie: 
Zygmunt Wojtoń (od 1989; kierownik kapeli od 1992 – klarnet)
Jan Hawrot (od 1999 – cymbały)
Stanisław Zych (od 2000 – skrzypce)
Marian Kustra (od 2006 – trąbka)
Janusz Kuźniar (od 2009 – kontrabas)
Wiesław Węgrzynek (od 2010 – akordeon)
Gabriela Lipka-Maciejowska (od 2016 – śpiew)
Wiesława Kielar (od 2019 – śpiew)

Wychodzi pijany facet z baru 
i zatrzymuje taksówkę. Wsiada i 
mówi: – Do domu proszę! – Ale 
gdzie? – odpowiada taksówkarz. 
– Do domu proszę! – krzyczy pa-
sażer. – Dobrze, do domu, ale 
gdzie? – ponownie pyta kierow-
ca. – Do domu proszę! – nadal 
krzyczy. – Panie, do domu, ale 
konkretnie gdzie? – zapytał po 
raz ostatni kierowca. – Konkret-
nie do dużego pokoju!

– – – – – 
Na przystanku autobusowym 

spotykają się dwie stare kole-
żanki. Jedna pyta drugą: – Wan-
da, a masz ty dom? – Nie mam. 

– A chłopa masz? – Nie mam. – A 
dzieci? – Nie mam. – To na co ty 
czekasz?! – Na autobus.

– – – – – 
Szkot pyta fryzjera: – Ile 

kosztuje strzyżenie? – Trzy fun-
ty. – A golenie? – Dwa funty. – To 
w takim razie proszę mi ogolić 
głowę.

– – – – – 
Sekretarka mówi do zapraco-

wanego biznesmena: – Panie pre-
zesie, zima przyszła! – Nie mam 
teraz czasu, powiedz jej, żeby 
przyszła jutro! A najlepiej niech 
wcześniej zadzwoni, to umówisz 
ją na konkretną godzinę.

– – – – – 
Kupiłem twoją płytę – mówi 

jazzman do jazzmana. – Ach..., 

to ty – odpowiada drugi.
– – – – – 

Przechwalają się dwaj kie-
rowcy: – Któregoś dnia jechałem 
tak szybko, że słupki przydrożne, 
wyglądały jak by to był płot! – To 
jeszcze nic. Ja kiedyś tak gwał-
townie skręcałem, że zobaczy-
łem własny numer rejestracyjny 
z tyłu samochodu...

– – – – – 
Ojciec ze zdziwieniem do 

swojej córki, która zawsze godzi-
nami rozmawia przez telefon: 
– Nie mogę uwierzyć, tylko 15 
minut?! Pewnie ten chłopak był 
wyjątkowo małomówny. – Nie, 
to była pomyłka.

– – – – – 
Z pamiętnika urzędnika: 

„Życie to ciągła walka: do obia-
du z głodem, a po obiedzie ze 
snem”.

– – – – – 
Facet cały wieczór topi smut-

ki w kieliszku. W końcu posta-
nawia się zwierzyć barmanowi: 
– Jutro wyprowadzam się do in-
nego miasta, znajomi urządzili z 
tej okazji huczną zabawę. – Mu-
szą pana bardzo lubić. – To dla-
czego mnie nie zaprosili?

– – – – – 
Dwóch rozbitków dryfuje w 

szalupie po pełnym morzu: – O 
Boże, czy ktoś nas tu znajdzie? 
– martwi się jeden. – Dopóki ja 
jestem na łodzi, można na to li-
czyć. Szuka mnie policja w sied-
miu krajach!
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Medalowy październik 
Anny Bednarz
Utalentowana judoczka UKS Piętnastka Krosno wróciła z 
medalami z Pucharu Europy i Mistrzostw Polski. Ambitne 
plany ma również na przyszły rok. 

Anna Bednarz 
na co dzień jest 
uczennicą II 
Liceum Ogól-
nokształcącego 

w Krośnie. W wieku ośmiu 
lat zaczęła trenować judo. 
– Stało się ono moją praw-
dziwą pasją. W szkole pró-
bowałem wielu dyscyplin 
sportowych, była lekkoatle-
tyka, piłka nożna, unihokej, 
ale najbardziej odpowiadało 
mi judo. Dyscyplina ta, to 
dla mnie nie tylko sport. Jak 
walczę na macie, musze szyb-
ko podejmować decyzje, a to 
się przydaje również w szko-
le. Judo to również porażki 
na macie i staram się z nimi 
sobie poradzić, więc myślę, że 
jak pojawią się jakieś prob-
lemy życiowe, to z nimi też 
sobie łatwiej poradzę właś-
nie dzięki judo – opowiada 
Anna Bednarz. 

Trenując judo, odnosi co-
raz większe sukcesy. Szcze-
gólnie udany był paździer-
nik. Na Pucharze Europy, 
który odbył się w Szczyrku, 
judoczka kadry narodowej, 
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a zarazem zawodniczka 
UKS Piętnastka Krosno zdo-
była brązowy medal. Był to 
pierwszy turniej tak dużej 
rangi na którym wystąpiła 
Ania. Stoczyła bardzo dobre 
walki z zawodniczkami ze 
Słowenii, które ukończy-
ła przed czasem, ulegając 
tylko zawodniczce klubu 
Czarni Bytom – również re-
prezentantce kady narodo-
wej. – Moim marzeniem było 

powołanie mnie do kadry 
narodowej i reprezentowanie 
Polski podczas ważnych za-
wodów. To marzenie się speł-
niło, kiedy na początku roku 
zostałam powołana do ka-
dry. Dziś jestem szczęśliwa, 
że wystartowałam na dużym 
międzynarodowym turnieju 
i zdobyłam brązowy medal. 
To najcenniejszy medal w 
mojej kolekcji – mówiła Ania 
po sukcesie w Szczyrku.

Dwa tygodnie po sukce-
sie w Szczyrku została wice-
mistrzynią Polski juniorek 
młodszych w judo. Zawody 
odbywały się w Zamościu, a 
w fi nale uległa zawodniczce 
Czarnych Bytom.

Tato Ani, pan Marcin 
Bednarz podkreśla, że judo 
to dyscyplina wymagająca 
ogromu pracy. – Widzę, jak 
Ania codziennie ciężko pra-
cuje na swoje sukcesy. Są to 
też wyrzeczenia, gdyż trze-
ba dbać o utrzymanie wagi. 
W osiągnięciu sukcesu po-
trzebna jest też odrobina 
szczęścia i trafi enia na odpo-
wiednich ludzi. Ania miała 

to szczęście, że trafi ła na tre-
nera Mirosława Nowickiego 
i Grzegorza Morawskiego, 
którym za wszystko dziękuję 
– mówi Marcin Bednarz.

Zdaniem trenera Miro-
sława Nowickiego, Ania po-
siada wszystkie cechy, jakie 
powinien posiadać człowiek 
i sportowiec stanowiący 
wzór do naśladowania. 
– Jest sumienna, pracowita, 
koleżeńska, niezwykle ambit-
na, idąca do przodu nawet, 
gdy wiatr innych porywa i 
spycha z drogi. Jeżeli dodać 
do tego bardzo dobre wyni-
ki w nauce oraz to, że Ania 
jest Anią dla wszystkich, nie-
zależnie od wieku i stopnia 
zaawansowania, to mamy 
wspaniałego człowieka i kom-
pletnego sportowca w pełnym 
tego słowa znaczeniu – pod-
kreśla Mirosław Nowicki.

Sama zawodniczka 
chciałaby wrócić do nor-
malnego trenowania, co nie 
jest możliwe ze względu na 
pandemię. Przez nią odby-
ło się też w tym roku mało 
zawodów. – Jeżeli chodzi o 

przyszły rok, to moim naj-
ważniejszym celem będą Mi-
strzostwa Polski Juniorek i 
Juniorów Młodszych. Bardzo 
chciałbym zdobyć mistrzo-
stwo, dlatego dużo pracuję, 
aby ten sukces osiągnąć, a 
czas pokaże, czy moje ma-
rzenie się spełni. Drugim 
ważnym dla mnie celem na 
przyszły rok jest otrzymanie 
powołania na Mistrzostwa 
Europy Juniorów Młodszych. 

Już sam występ na tak dużej 
imprezie sportowej byłby dla 
mnie wielkim zaszczytem 
– opowiada Anna Bednarz.

Pytana, czy ma jakieś 
rady dla młodszych ko-
legów i koleżanek, które 
zastanawiają się nad wybo-
rem dyscypliny sportowej, 
odpowiedziała, że judo to 
sztuka walki, w której nie 
ma tak naprawdę ciosów, 
a jedynie rzuty, chwyty i 
obezwładnienia przeciwni-
ka. Dlatego jest to świetny 
sposób na samoobronę. 
– Jeśli więc ktoś chce poznać 
techniki samoobrony, a jed-
nocześnie trenować bardzo 
ciekawą sztukę walki, to judo 
z pewnością spełni jego ocze-
kiwania. Dlatego zapraszam 
wszystkich niezdecydowa-
nych do naszego klubu UKS 
Piętnasta Krosno działają-
cego przy Miejskim Zespole 
Szkół nr 4 na Guzikówce 
– zachęca Ania Bednarz.

Andrzej Józefczyk

Maksymilian Wojtuń, 6-letni reprezentant Kroś-
nieńskiego Klubu Szachowego „Urania” MOSiR 
Krosno, zdobył złoty medal w Poroninie, uzysku-

jąc 7 pkt. na 9 partii. Zawody rozegrane zostały systemem 
szwajcarskim na dystansie 9 rund, tempem gry 30 minut 
dla zawodnika na partię. Uczestniczyło w nich 28 najzdol-
niejszych adeptów „królewskiej gry” z całego kraju. – Suk-
ces nie przyszedł łatwo, Maksymilian zmierzył się z przeciwni-
kami z renomowanych szkółek szachowych m.in. Jagiellonii 
Białystok, Polonii Wrocław, Ursynów Warszawa. Ostatecznie 
po zwycięstwie w ostatniej rundzie i wykorzystując potknięcia 
rywali, Maksymilian został mistrzem Polski do lat 6 w sza-
chach – powiedział Marian Lorenc, trener Maksymiliana w 
Uranii. 

Dodał, że po sukcesie w Mistrzostwach Polski Przed-
szkolaków, gdzie zdobył tytuł wicemistrza kraju, Maksymi-
lian solidnie przepracował czas do zdobycia najważniejsze-
go tytułu mistrza Polski. – Wbrew pozorom w szachach liczy 
się nie tylko talent, ale i ciężka praca, godziny spędzone na 
ćwiczeniach, przygotowanie wariantów, nauka gry. Wszyst-
ko musi odbywać się w formie zabawy oraz odpowiednim do-
borem turniejów i przeciwników, aby nie zniechęcić młodego 
zawodnika – dodał Marian Lorenc.

Sam młody Mistrz Polski, na pytanie kogo chciałby po-
konać w szachach, bez wahania wskazuje obecnego mistrza 
świata Magnusa Carlsena i obecnie najlepszego naszego 
szachistę, Jana Krzysztofa Dudę. Wyjazd, przygotowanie i 
udział w mistrzostwach wspierał MOSiR Krosno, MPGK w 
Krośnie, Konsorcjum Olejów Przepracowanych – Organiza-
cja Odzysku Opakowań i Olejów S.A Jedlicze oraz rodzice.

/AJ/

REKLAMA

Anna Bednarz z trenerem 
Mirosławem Nowickim

Na Mistrzostwach Polski w Zamościu Anna Bednarz zdobyła 
srebrny medal

KROSNO 

Maksymilian Wojtuń 
Mistrzem Polski Dzieci
Ogromny sukces młodego szachisty z Kroś-
nieńskiego Klubu Szachowego „Urania” MO-
SiR Krosno na Mistrzostwach Polski Dzieci 
do lat 6 i 7, które odbyły się w Poroninie.
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Maksymilian Wojtuń Mistrz Polski do lat 6


