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Widziane z Cergowej

Obrazki z 
czerwcowych dni

„Pośród niesnasek Pan Bóg uderza w ogromny dzwon 
/ dla słowiańskiego oto papieża otwarty tron.” To Słowa-
cki. Wywieszczył Polakom Jana Pawła, ale taki jest przywi-
lej wieszczów. A w dwieście lat później, ten wywieszczony 
polski papież przyjechał po raz pierwszy jako Ojciec Święty 
do swojej ojczyzny. To był czerwiec roku 1979.

Pamiętam krakowskie Błonia tamtego dnia, 10 czerwca. 
Do Krakowa przybył na samym końcu swojego pielgrzymo-
wania po ojczystej ziemi. A na Błoniach ponad trzy miliony 
ludzi. Więcej niż jedna dwunasta mieszkańców całej Polski! 
Ołtarz papieski był tak ustawiony na tej największej polskiej 
łące niemal pośrodku miasta, że po swojej lewej stronie wi-
dział wieże bazyliki Mariackiej i potem ku prawej swój 
Wawel. Potem wieże kościoła Norbertanek na Salwatorze, 
kopiec Kościuszki i całkiem na prawo kopiec Piłsudskiego. 
Miał cały Kraków w oczach. Miał go w sercu. Mówił do 
Polaków w tym swoistym bierzmowaniu dziejów ... Proszę 
was, abyście całe to dziedzictwo któremu na imię Polska, raz 
jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją, miłością ... Abyście sami 
nie podcinali korzeni z których wyrastacie.

W Warszawie mówił: Niech zstąpi Duch Twój i odno-
wi oblicze ziemi. Tej ziemi. I te dwie wielkie homilie, ta 
warszawska z Placu Piłsudskiego, i ta krakowska z Błoń, 
wieszczące Polsce nadzieje na lepsze jutro, jakby obiecujące 
nowego ducha Polski i wskrzeszenie jej niepodległości, le-
gły u podstaw polskich zmian późniejszych lat. Tak narodził 
się między innymi czwarty czerwca 1989 roku i pierwsze 
wolne wybory w kraju po półwieczu komunizmu. I nie ber-
liński mur, jak się w świecie powszechnie uważa, ale gdań-
ska stocznia i wolne polskie wybory – taka jest polska droga 
obalenia zbrodniczego systemu. Wolności dla świata. 

Był także Jan Paweł w Dukli, gdzie kanonizował błogo-
sławionego Jana. Na ołtarze wyniósł go w roku 1733 papież 
Klemens XII i trzysta lat czekał lwowski franciszkanin na 
swoją świętość. Był Jan z Dukli patronem Korony i Litwy, 
także rycerstwa polskiego; jest Jan z Dukli patronem archi-
diecezji przemyskiej, a jego coroczne święto przypada na 
ósmy dzień lipca. Relikwie Jana z Dukli znajdują się w du-
kielskiej bazylice.

Jan Paweł ogłaszał wobec tysięcy wiernych swoją decy-
zję kanonizacyjną w krośnieńskim kościele, bo tak przewi-
dywał program dukielskiej pielgrzymki. Ale kiedy odprawiał 
liturgię mszalną w Dukli, miał przed sobą górę Cergową, 
która jest niepisanym symbolem tego miasta i jego jakby tu-
rystycznym patronem. Zaś znając turystyczne zamiłowania 
Karola Wojtyły i wcześniejsze jego beskidzkie wędrowania 
można przypuszczać, że zamarzyły mu się ukochane góry 

Do Bodo w Nordland, w Norwegii, 
gdzie byłam od 12 do 16 maja br. wraz 
z 17- osobową grupą osób uczestniczą-
cych w projekcie Karpacka Akademia 
NGO na wyjeździe studyjnym, dotarli-
śmy - nie licząc czekania na lotniskach 
w Balicach i Oslo - w ciągu niespeł-
na czterech godzin. To jest dokładnie 
tyle, ile zajął nam dojazd busem z Sa-
noka do Balic. Zatem Bodo leżące za 
kołem podbiegunowym, odległe od 
Dukli ponad 3250 km okazało się cał-
kiem blisko. Na regionalnym lotnisku 
w Bodo oczekiwał nas Per Eidsvik, 
prawdziwy wiking wysoki blondyn z 
dłuższymi włosami. Na co dzień nasz 
wiking pracuje w norweskim urzędzie 
marszałkowskim i szefuje wydziało-
wi współpracy z zagranicą. Mimo, że 
spodziewaliśmy się białych nocy, to 
jasność o 23 było dla nas ciekawym 
przeżyciem.

Norwegia to kraj 
położony na północy Europy, na 

Półwyspie Skandynawskim. Nazwa 
kraju pochodzi od słowa Nordvegen, 
co oznacza drogę na północ. Od za-
chodu graniczy z Oceanem Atlanty-
ckim, a granica morska jest dłuższa od 
morskiej granicy Stanów Zjednoczo-
nych i prawie taka sama jak granica 
Australii. Kształt Norwegii przypomi-
na mi kijankę, której ogon sięga daleko 
za koło podbiegunowe. Jest Norwe-
gia monarchią konstytucyjną. Według 

jedynie Norwegowie. Oczywiście ob-
sługa samolotu mówi po angielsku i w 
tym języku można się porozumieć nie-
mal z każdym Norwegiem. Linie Nor-
wegian powinny zatem przekazywać 
swoim pasażerom informacje również 
w języku angielskim. Tym bardziej, 
że są to dla Polaków tanie linie tylko 
i wyłącznie z nazwy. Siedzenia w sa-
molocie są bardzo skromne, prawda, 
że wielu pasażerom to nie przeszka-
dza, z kolei jednak Norwegowie to lu-
dzie rośli i to zarówno mężczyźni jak i 
kobiety. Poza tym wszystko było fan-
tastyczne. Polska z lotu ptaka, z wyraź-
ną linią brzegową Bałtyku, a w chwilę 
później już Skandynawia. Na półno-
cy cudowne ośnieżone góry, a między 
nimi tu i ówdzie jeziora.

 Na lotnisku w Bodo było chłodno, 
ale Per nasz norweski opiekun, który 
oczekiwał nas na lotnisku, rozgrzał at-
mosferę. Potem był hotel nad samym 
morzem, tam kolacja i luźne rozmowy. 
Mimo późnej pory prawie wszyscy po-
szliśmy do portu. Słońce już zaszło za 
horyzont, ale ciągle było widno i tak 
przez cały czas. Zero ciemności. Morze 
i góry. Dla tych, którzy kochają to i to, 
mają od razu dwa w jednym. Okazało 
się, ze przywieźliśmy pogodę z Polski, 
następnego dnia i w kolejne dni słońce 
dopisywało i nawet temperatura docho-
dziła do 15 st. Celsjusza.

Bodo okazało się 
cudownym miastem, choć miało 

być małą rybacką mieściną. To stoli-
ca okręgu Nordtland, jednego z 19. na 
jakie podzielona jest Norwegia. Po-
wierzchnia Nordtland to 38, 5 tys. kw., 
a zamieszkuje go około 240 tys. osób. 
Gęstość zaludnienia - 6 osób na kilo-
metr kwadratowy. W Norwegii, która 
po Islandii ma najmniejszą w Europie 
liczbę mieszkańców na takim obszarze, 
jest 15. Bodo jest miastem 40 - tysięcz-
nym, jest nieco mniejsze, jeśli chodzi 
o liczbę mieszkańców, od Krosna. Za-
budowa typowo norweska, drewniane 
parterowe domy, zwykle w kolorach 
bordowym, zielonym i niebieskim, ze 
swoistym „norweskim smaczkiem”. Są 

W kraju, gdzie noce są białe,  
a słońce cały czas nad horyzontem

Korespondencja własna z Norwegii

konstytucji król ma bardzo szeroką 
władzę, m.in. wybiera radę państwa, w 
skład której wchodzi premier i co naj-
mniej siedmiu członków; mianuje tak-
że wszystkich urzędników, egzekwuje 
podatki, jest też głową Kościoła pro-
testanckiego. Tak naprawdę, władzę 
wykonawczą sprawuje rząd z premie-
rem na czele, a władzą ustawodawczą 
jest jednoizbowy parlament Storting. 
Rodzina królewska jest obowiązana 
wyznawać religię ewangelicko-augs-
burską. Do czasów Reformacji w 1537 
roku Norwegia była krajem katolickim, 
dziś katolików jest tu około 60 tys., ale 
liczba ta wzrasta, ze względu na coraz 
liczniejszą emigracje z Polski. W cią-
gu ostatnich 5 lat, z niecałych 500 osób 
w 2003 roku doszła do 14 tys. w 2008 
roku. Dziewięciu na dziesięciu etnicz-
nych Norwegów jest członkami Pań-
stwowego Kościoła Norweskiego, co 
nie oznacza, że wszyscy oni są prakty-
kujący, czy nawet wierzący. W bada-
niach Eurobarometru w 2005 roku 17% 
pytanych o wyznanie Norwegów odpo-
wiedziało, że nie wierzą w Boga, czy 
też w istnienie jakiejś siły wyższej. 

Wrócę na moment do podróży. Otóż 
lecieliśmy do Bodo z przesiadką w 
Oslo tanimi liniami Norwegian. Na tej 
trasie lata wielu Polaków, którzy pra-
cują w Norwegii. Język norweski jest 
dla nas trudny. Co tu dużo mówić – jest 
prawie zupełnie nieznany, a w samolo-
cie wszystkie informacje podawane są 

tylko i wyłącznie w 
języku norweskim. 
Zatem rozumieją je 
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polskie, w których pozostawił nieje-
den swój ślad. Ukochał przede wszyst-
kim Beskid Wyspowy, Gorce i Tatry, 
ale Beskid Niski i Bieszczady także nie 
były mu obce.

Polska pamięta swojego wielkiego 
patrona, modli się do niego i czeka na 
jego kanonizacje. I wierzy, że zostanie 
od razu świętym, bo był nim już za ży-
cia. Zaświadczają o tym także wszyst-
kie polskie miasta, które nawiedził w 
swym ojczystym pielgrzymowaniu. 
W tym również Kraków, Warszawa, 
Gdańsk i Westerplatte. Zaświadcza 
o tym Dukla i zaświadczają krakow-
skie czuwania młodzieży pod papie-
skim oknem na ulicy Franciszkańskiej. 
I zatłoczona cała krakowska Droga 
Królewska, kiedy przebywał na spot-
kaniu z młodymi ludźmi na Skałce, a 
od Rynku Głównego po samą Skałkę 
wędrowały uniesione do góry tysięcz-
ne kwiaty, które słały się pod papieski 
tron Stanisławowy. I Podkarpacie czu-
je się dumne, jak te wszystkie polskie 
ziemie, które Jan Paweł nawiedził. I 
pamięta Janowe słowa z kanonizacji 
Jana z Dukli „ ...To miejsce jest wiel-
kim skarbem tej ziemi, bo tu przema-
wia Duch Pana do ludzkich serc za 
pośrednictwem świętego Rodaka. Jak-
że raduje się moje serce, że dane mi 
jest dzisiaj na moim pielgrzymim szla-
ku stanąć w miejscu, gdzie urodził się 
błogosławiony Jan z Dukli. Wracam 

pamięcią do dnia /.../ kiedy nawiedzi-
łem dukielskie sanktuarium, w szcze-
gólności kaplicę błogosławionego Jana 
„na puszczy” , jak zwykło się mawiać”. 
Postać dukielskiego

„O to Królowo schodząc w ser-
ca głębie / błagam słuchając co mówi 
Duch Boży, / a nowe papiestwo jak dąb 
się rozłoży / przy polskim dębie...” To 
kolejne strofy wieszczące kardynal-
ski wybór Polaka papieża. Tym razem 
wypowiedział to i prześmiewczy i ro-
mantyczny zarazem Ildefons Gałczyń-
ski. Niemniej proroczy, a te słowa, 
to rok trzydziesty dziewiąty. Widać, 
poeci wiedzą więcej niż my, zwykli 
śmiertelnicy. 

 Czerwiec, to także pamiętna data 
alianckiego desantu w Normandii 
w 1944 roku. To był ranek szóstego 
czerwca, kiedy setki łodzi desanto-
wych dobijały do francuskich brzegów, 
tysiące żołnierzy, głównie amerykań-
skich dobiegały do piaszczystych plaż 
pod ogniem niemieckich dział i karabi-
nów. Padły tysiące, ale kolejne tysiące 
dobiegały gniazd zionących ogniem. 
To był początek końca drugiej wojny. 
Gdyby nie aliancki desant, normandz-
ki D-Day zapewne wojna trwałaby 
jeszcze długie miesiące. I nie Stalin-
grad wytyczył zwycięstwo, ale właśnie 
brzegi Normandii. I kiedy dzisiaj pre-
zydent Obama wybiera się do Drezna 
i ma przepraszać Niemców za zbom-
bardowanie tego miasta przez alian-
ckie samoloty w lutym czterdziestego 
piątego, to nie wiadomo co bardziej 
podziwiać. Czy złowieszczą politykę 
obecnego prezydenta USA, czy jego 
ograniczoność i kompletnie nierozu-
mienie historii. Gdyby dalej iść tym 
tropem, to Lech Kaczyński niechby 
przeprosił kanclerkę Niemiec za zwy-
cięstwo Jagiełły pod Grunwaldem  
i pogonienie krzyżackich szwabów, a 
także za zdobycie wzgórza Monte Cas-
sino, bronionego przez wyborowe od-
działy niemieckich spadochroniarzy. 
Rocznice tej zwycięskiej polskiej bi-
twy, dowodzonej przez generała An-
dersa świętowaliśmy 18 maja. 

Chciało by się zapytać, czy to 
na pewno Niemcy przegrały wojnę  
w czterdziestym piątym?

Zbigniew Ringer 
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System Informacji 
Prawnej LEX  
w Bibliotece Publicznej w Dukli

W kwietniu br. w Bibliotece Publicznej w Dukli został zainstalowa-
ny System Informacji Prawnej LEX. Zapraszamy wszystkich poszuku-
jących informacji z dziedziny prawa do bezpłatnego korzystania z tego 
programu. 

System Informacji Prawnej LEX jest profesjonalnym narzędziem 
przygotowanym z myślą o wszystkich, którzy potrzebują aktualnej i 
kompleksowej informacji prawnej. Zakupiona przez nas wersja LEX 
GAMMA to obszerne zestawienie metryk i tekstów aktów praw-
nych opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. LEX 
GAMMA oferuje również komplet orzeczeń opublikowanych w zbio-
rach urzędowych sądów oraz pozostałych zbiorach orzecznictwa, jak 
również orzeczenia niepublikowane, dla których System Informacji 
Prawnej LEX jest pierwszym źródłem publikacji. Ważnym elementem 
programu jest jego zawartość praktyczna – wzory umów i pism proce-
sowych, akty korporacyjne czy kalkulatory. 

Zakupiono również moduł Komentarze, czyli zbiór komentarzy i mo-
nografii autorstwa wybitnych autorytetów środowiska prawniczego.

Zawartość programu sukcesywnie powiększa się o nowe publika-
cje renomowanych wydawnictw. Dzięki Komentarzom użytkownik zy-
skuje dostęp do publikacji bieżących, pisanych na zamówienie Wolters 
Kluwer Polska, obejmujących swoim zakresem nowelizacje ustaw ze 
wszystkich dziedzin prawa. 

Należy także zaznaczyć, że program ten jest co miesiąc aktualizo-
wany. Zakup programu LEX to dość kosztowna inwestycja, jednak 
mamy nadzieję, że system ten będzie dobrze służyć naszym Czytelni-
kom. Zatem zapraszamy do biblioteki!

 
Joanna Szczurek

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dukli

też budowle z metalu i stali, ale tych 
jest niezbyt dużo; to są zwykle banki, 
duże hotele, terminal lotniska.

 Norwegowie jakby na totalnym lu-
zie. Przechodzisz ulicą nie koniecznie 
po pasach - samochód się zatrzyma. 
Nikt się nie śpieszy, nikt nie zatrą-
bi. Wszyscy są punktualni, co nas Po-
laków specjalnie zadziwi. I tu warto 
wziąć przykład ze Skandynawów, bo 
oni wszyscy podobni. 

 To bardzo piękny region podobnie 
jak cała Norwegia. Bogaty i mimo, że 
położony na peryferiach Europy, zu-
pełnie nie peryferyjny. Swoje boga-
ctwo Norwegowie zawdzięczają, tak 
się przynajmniej wydaje, nie tyle swo-

jej jakiejś nadzwyczajnej pracowitości, 
ile naturze która wyposażyła ten kraj w 
te bogactwa naturalne, przede wszyst-
kim zaś w ropę na Morzu Północnym. 
I w cudowny krajobraz i w niepowta-
rzalne cuda natury, jakim są białe noce. 
Idziemy ulicą, zegar na wieży wybi-
ja dziewiąta późnym wieczorem, a tu 
słońce nad horyzontem. Nie ma kli-
matu do spania, jest cudowny zupełnie 
czas i chciało by się tak chodzić i cho-
dzić bez końca. Program norweskiego 
pobytu jest jednak bardzo napięty, trze-
ba wrócić do hotelu, jutro czeka nas 
ciężki dzień. 

 Norwegia nie jest członkiem Unii 
Europejskiej, bo jej to specjalnie nie 
jest potrzebne. PKB per capita wyno-

sił nominalnie 72306 dolarów (2. miej-
sce po Luksemburgu), a po zmierzeniu 
parytetem siły nabywczej 43574 dola-
rów (3. miejsce na świecie). Podatki 
stanowią 46% PKB, przy czym dużą 
cześć dochodów budżetowych sta-
nowią dochody z państwowych firm 
wydobywczych. 

Rano spotykamy się 
z przedstawicielami organizacji 

pozarządowych i z pracownikami sa-
morządu. Dowiadujemy się, że wolon-
tariat jest tu bardzo rozpowszechniony, 
w prace te zaangażowanych jest ponad 
7 mln ludzi, co przy 5 - milionowej 
społeczności norweskiej może wyda-
wać się wręcz nieprawdopodobne. 

Tak jednak jest i to oznacza, że wie-
le osób działa wolontariacko w kilku 
organizacjach. Rząd norweski kładzie 
duży nacisk na organizacje kobiece i 
na angażowanie się kobiet w życie spo-
łeczne, publiczne i polityczne, a także 
na rozwijanie przedsiębiorczości już od 
przedszkola. Uczestniczyliśmy w tar-
gach przedsiębiorczości dzieci i mło-
dzieży, zorganizowanych jako impreza 
towarzysząca konferencji INOVUS, w 
której uczestniczyliśmy.

A potem było muzeum lotnictwa 
i tu zaskoczenie: bilet wstępu to 100 
NOK, czyli 50 zł w przeliczeniu na zło-
tówki. Warto jednak było wydać pie-
niądze, Norsk Luftfarstmuseum, jest 
norweskim krajowym muzeum lotni-
ctwa, największym tego rodzaju w kra-
jach nordyckich. Można tu prześledzić 
historie lotnictwa cywilnego i militar-
nego Norwegii. W budynku w kształ-
cie skrzydła odbywam pasjonującą 
„podróż w czasie” od początków lata-
nia, aż po czasy współczesne. Jakby od 
Ikara po dzisiejsze boeingi.

Za miesiąc opowiem o Lofotach, 
o ludziach tam mieszkających . O gó-
rach, fiordach i parkach narodowych. 
To wszystko nam bliskie, bo nieska-
żona przyroda to nasza przyszłość. 
Norwegia, to klasyczny przykład chro-
nienia przyrody.

Krystyna Boczar-Różewicz

O G Ł O S Z E N I E !
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 43/08 

Burmistrza Gminy Dukla z dnia 16 
czerwca 2008 r i regulaminem przy-
znawania wyróżnienia

„Zasłużony dla 
Dukielszczyzny”

stanowiącym załącznik Nr 1, pro-
szę o zgłaszanie kandydatów do 
wyróżnienia.

Stosownie do § 4 regulaminu, kan-
dydatów do otrzymania wyróżnienia 
mogą zgłaszać osoby fizyczne, praw-
ne, organizacje pozarządowe. Wnioski 
należy składać wyłącznie Burmistrzowi 
Gminy Dukla.

Jednocześnie informuję, że nastą-
piła zmiana w regulaminie w § 6 pkt.4 
zapisano: nie przyznaje się medalu 
„Zasłużony dla Dukielszczyzny„ osobie 
czynnej zawodowo, za prace związane 
z wykonywanym zawodem. 

Kategorie w których przyznawane są 
wyróżnienia to : 

samorządowiec
społecznik
kultura 
sport
edukacja
osobowość

Zgłoszenia na piśmie wraz z uza-
sadnieniem można składać w terminie 
do 19 czerwca 2009 r. 

Druki do pobrania na stronie  
www.dukla.pl/zasluzeni.php

Najlepsza 
w woj. podkarpackim

W konkursie internetowym 
„Nowego Podkarpacia”, na 
podstawie głosowań internau-

tów strona internetowa naszego 
miasta i gminy otrzymuje tytuł 
Miasta posiadającego naj-
lepszą stronę Internetową 
wśród miast województwa 

podkarpackiego w 2009 
roku.

Wszystkim internautom, 
którzy na nasza stronę głosowa-

li serdecznie dziękujemy.
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Trzcionka w Trzcianie, 
czyli prasa lokalna  
na Podkarpaciu

Ja wiem, że redaktorzy prasy lokal-
nej nie lubią określenia „gazetki” w od-
niesieniu do periodyków jakie wydają, 
podobnie jak nie podobają im się „małe 
gazety” kiedy jest mowa o mediach 
gminnych, powiatowych, zakładowych 
i tych wszystkich, które są zrzeszone w 
Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokal-
nej. Tu mówimy o gazetach lokalnych 
wysoce komunikatywnych i czytelni-
czo dobrze oddziaływujących, chcemy 
także pokazać sens ich istnienia i coraz 
wyższy poziom redaktorski i wydawni-
czy. Prasa lokalna zdobyła sobie pełne 
obywatelstwo, zasięg i poważanie. To 
są dziś rzeczy tak ewidentne, że byłoby 
truizmem udowadnianie tego faktu. W 
różnych regionach kraju odbywają się 
spotkania redaktorów tych gazet, gdzie 
nie tylko dyskutuje się o trudnościach 
w wydawaniu (bo one nieodmiennie 
istnieją), o poruszanej w gazetach te-
matyce, ale także zaprasza się ludzi, 
którzy znają fach dziennikarski, uczą 
dziennikarstwa, mówią o sprawach fi-
nansowych i samorządowych. Bowiem 
większość gazet lokalnych związana 
jest z samorządami, ale są także gaze-
ty prywatne, zakładowe, szkolne, i tak 
można by wymieniać.

Ta „Trzcionka” w tytule, to gaze-
ta gminna, ukazująca się w Trzcianie 
na Podkarpaciu, a tytuł to swoisty ma-
riaż słowa czcionka i nazwy miejsco-
wości i z tego utworzono logo gazety. 
Śmieszne i ładne. W tejże Trzcianie 
w gminie Świlcza w województwie 
podkarpackim, Podkarpackie Stowa-
rzyszenie Samorządów Lokalnych 
zorganizowało w maju br. VI Podkar-
packie Forum Lokalnej Prasy Samo-
rządowej. Zjechało sporo redaktorów 
naczelnych małych gazet, jest wśród 
nich wiele pań, bo dziennikarstwo i 
redaktorowanie, to dziś zawód także 
bardzo kobiecy. I w Trzcianie tylko 
kobiety odbierały nagrody w konkur-
sie na najlepsze gazety Podkarpacia, 
wzięło w nim udział trzydzieści gazet 

lokalnych z tego terenu. W kategorii 
gazet miejsko-gminnych najwyżej oce-
niono kwartalnik Gminy Bukowsko i 
miesięcznik Kurier Sokołowski; gaze-
ty miejskie Tygodnik Sanocki, gazety 
powiatowe - dwumiesięcznik Kurier 
Lubaczowski .

Odnotujemy tu również ciekawy 
wykład prof. dr hab. Zofii Sokół z Wyż-
szej Szkoły Informatyki i Zarządzania 
w Rzeszowie. Mówiła między innymi o 
specyfice prasy lokalnej, która od dzie-
sięcioleci ukazuje się w wielu krajach 
na całym świecie. Istnieje natomiast 
obawa, że nadejdzie kiedyś kres prasy 
drukowanej, zastąpi ją internet, który 
staje się coraz bardziej ekspansywny. 
Gazety lokalne, poruszające małe prob-
lemy małych społeczności mają tu jed-
nak duże szanse przetrwania. Będzie 
się internet zajmował dziurą w moście i 
sołtysem w małej wiosce? W prasie lo-
kalnej zawsze znajdzie się miejsce dla 
tego rodzaju informacji. Prasa lokalna 
zaświadcza także o rozwoju intelektu-
alnym i społecznym regionu, w którym 
jest rozprowadzana, świadczy o jego 
kulturze, tradycji, dniu dzisiejszym. W 
województwie podkarpackim wycho-
dzi około czterdziestu gazet lokalnych 
o różnym zabarwieniu, różnym stopniu 
zaangażowania w lokalne problemy, 
różny jest także status prawny gazety.

Najogólniej prasę można podzie-
lić na centralną czyli ogólnokrajową, 
prasę regionalną i regionalistyczną 
(podkreślającą odrębność regional-
ną obszaru), mikroregionalną (np. po-
wiatową) i lokalną. Ta ostatnia, to są 
najczęściej miesięczniki, rzadziej dwu-
tygodniki i tygodniki. Prasy politycznej 
dziś na Podkarpaciu nie ma, choć są tu 
spore tradycje w wydawaniu tego typu 
gazet. Brak jest na Podkarpaciu gazet 
o tematyce kulturalnej, politycznej, 
ekonomicznej, sportowej. Także przed 
wojną wychodziły tu gazety samorzą-
dowe, tuż po wojnie było ich około 
pięćdziesięciu. Natomiast stolica woje-

wództwa, Rzeszów ma swoje wkładki 
regionalne w kilku centralnych gaze-
tach w Polsce. Niemniej najbliżej czy-
telnika jest prasa lokalna i co do tego 
nikt nie ma wątpliwości.

Dr Edward Malisiewicz przedstawił 
ogólną sytuacje w regionie, zaznaczył, 
że jest to obszar, który nie znajduje peł-
nego uznania we władzach centralnych. 
Przedstawił bardzo ciekawy heksagon, 
czyli pewnego rodzaju szkic ukazują-
cy plany rozwoju kraju, w którym Rze-
szów i cały ten obszar znajduje się poza 
zainteresowaniem planistów. Obszar 
na wschód od Wisły jakby był mniej 
wartościowy, nie zasługujący na wiel-
kie inwestycje, jakby poza centralnym 
planem. Znajdują się w nim natomiast 
takie miasta-obszary jak Warszawa, 
Kraków, Katowice, Wrocław, Poznań, 
Gdańsk. Rzeszów jest dziś miastem  
V kategorii, natomiast władze rzeszow-
skie zabiegają o stworzenie tu metro-
polii. Niemniej Rzeszów ma jedną z 
najgorszych dostępności w kraju, czy-
li jest bardzo słabo skomunikowany z 
resztą Polski.

W swoim wystąpieniu na zjeź-
dzie w Trzcianie prezes Polskiego 
Stowarzyszenia Prasy Lokalnej, red. 
Zdzisław Sroka, mówił m.in. o coraz 
większej liczbie gazet lokalnych zrze-
szonych w PSPL, o korzyściach z tego 
płynących, o wzrastającym poziomie 
wydawniczym i czytelniczym. Temu 
również będzie służył ogłoszony przez 
PSPL ogólnopolski konkurs na najle-
piej redagowaną gazetę lokalną pod 
względem tematycznym i edytorskim, 
zakończenie konkursu pod koniec bie-
żącego roku. 

Może warto tu jeszcze wspomnieć o 
infrastrukturze podkarpackiej, wycho-
dzącej naprzeciw dzisiejszym wymaga-
niom. Otóż w tej niewielkiej Trzcianie, 
kilkanaście kilometrów od Rzeszowa 
wybudowano kompleks nowoczesnych 
hoteli, m.in. „Nowy Dwór”. Niby tylko 
trzy gwiazdki, ale takiego obiektu i nie-
opodal całego kompleksu hotelowego, 
nie powstydziło by się żadne duże mia-
sto w Polsce. Czy zjadą tu goście, czy 
jest sens stawiania tak wielkich obiek-
tów na, bądź co bądź, prowincji? Otóż 
większość zjazdów i konferencji odby-
wających się w Rzeszowie, po prostu 
śpi w Trzcianie. I w ten sposób promu-
je się region. 

(r)

Trzy światy
To tytuł nowej wystawy otwartej 29 kwiet-

nia br. w Muzeum Historycznym – Pałac w Du-
kli, która zachęca oglądającego do przeniesienia 
się w świat malarstwa Zbigniewa Brońskiego, 
świat rzeźby Piotra Burgera oraz świat dokonań 
twórczych młodzieży Liceum Ogólnokształcące-
go w Dukli realizowanych w ramach projektu 
pt. „Tworzenie warunków równych szans eduka-
cyjnych uczniom Liceum Ogólnokształcącego w 
Dukli oraz wzmocnienie atrakcyjności oferty edu-
kacyjnej”. Wystawa ta jest efektem współpracy 
artystów z młodzieżą dukielskiego liceum, a za-
razem swego rodzaju podsumowaniem projektu. 

Największym dorobkiem arty-
stycznym może poszczycić się Zbi-
gniew Broński, twórca związany z 
Krosnem. Był uczniem Stanisława Ko-
chanka - znanego krośnieńskiego arty-
sty.  Zbigniew Broński, podobnie jak 
jego mistrz, uprawia rysunek, karykatu-
rę, rysunek satyryczny, grafikę wydaw-
niczą, warsztatową i artystyczną oraz 
malarstwo sztalugowe. Prace realizuje: 
w ołówku, piórkiem i tuszem, w pasteli, 
temperą, w akwareli, technice akrylowej 
i olejnej oraz w technikach mieszanych. 
Twórca, zanim podjął samodzielną 
działalność w usługach plastycznych i 
reklamie, był przez blisko 20 lat projek-
tantem grafiki i konstrukcji opakowań w 
Krośnieńskich Hutach Szkła „Krosno”. 
Tam też współpracował w latach 1979-
1991 z gazetą zakładową „Szklane Za-
głębie”, zamieszczając swoje rysunki 
i karykatury w rubryce pt. „Sylwetki 
z przymrużeniem oka”. Ma na koncie 
szereg publikacji i prezentacji praso-
wych, należą do nich karykatury, ry-
sunki satyryczne, projekty winiet. Jego 
prace znalazły się m. in. w jubileuszo-
wym wydaniu najlepszych prac na 20-
lecie istnienia Stowarzyszenia Polskich 
Artystów Karykatury („20 lat WSPAK” 
1987-2007), a także w „Witty World 
Publication” (1994) - amerykańskim 
magazynie – uznawanym za najlepszy 
na świecie w dziedzinie karykatury, sa-
tyry i humoru. Od 1989 roku Zbigniew 
Broński jest członkiem zwyczajnym 
Stowarzyszenia Polskich Artystów Ka-
rykatury. Artysta uczestniczył w blisko 
stu wystawach międzynarodowych, kra-
jowych i zagranicznych, miał kilkana-
ście wystaw indywidualnych. W Polsce 

wystawiał prace w wielu miastach na 
Podkarpaciu, a także w Suwałkach, Tar-
nowie, Wrocławiu, Skawinie, Zielonej 
Górze, Krakowie, Legnicy, Warszawie; 
za granicą w Belgii, Francji, Brazylii, 
Holandii, Iranie, Japonii, Meksyku, Ru-
munii, Turcji, USA, Niemczech, Wło-
szech oraz na Ukrainie i Węgrzech. 
Jego prace były wielokrotnie nagradza-
ne i wyróżniane w kraju oraz w Belgii i 
Włoszech. Jedna z prac została też za-
kwalifikowana do zbiorowej prezentacji 
najlepszych prac w 15 edycji Między-
narodowej Wystawy Rysunku Saty-
rycznego „Satyrykon” w Legnicy (z lat 
1978 – 1993), a następnie do cyklu wy-
staw w Niemczech (1993-1995). Jego 
prace znajdują się w zbiorach muzeów 
we Włoszech, Japonii i Turcji. Zapre-
zentowane na wystawie prace będące 
częścią dorobku artystycznego Zbignie-
wa Brońskiego, ukazują różnorodność 
podejmowanych przez niego tematów i 
technik artystycznych. Zostały pokaza-
ne autoportrety oraz portrety rodziny i 
innych osób, jak również obrazy, w któ-
rych Artysta stara się przede wszystkim 
zgłębić i opisać te aspekty realności, 
które w szczególny sposób, w otaczają-
cej nas rzeczywistości zostały przezeń 
zauważone, wybrane lub stanowią źród-
ło osobistych przeżyć. Nie pozostawiają 
oglądającego obojętnym. Osobną grupę 
stanowią karykatury i rysunki satyrycz-
ne, które pochodzą z lat 1980 – 2000. 
Andrzej Szwast w artykule „Miłośnik 
natury i sztuki – o twórczości Zbignie-
wa Brońskiego”, trafnie określił, że „Są 
one rodzajem artystycznego dziennika i 
światopoglądowego komentarza, który 
najwięcej mówi o ich twórcy”.

Autor rzeźb - Piotr Burger rów-
nież pochodzi z Krosna. W 1979 r. 
ukończył Państwowe Liceum Sztuk 
Plastycznych im. Stanisława Wyspiań-
skiego w Jarosławiu. Kilka lat później 
w 1986 r. razem z kilkoma znajomymi 
założył pracownię plastyczną. Od 1993 
r. sam prowadzi warsztat reklamy. Na-
leży do Związku Polskich Artystów 
Plastyków w Krakowie. Brał udział w 
kilkunastu wystawach indywidualnych 
i zbiorowych w Polsce, m. in. w Kra-
kowie i za granicą na Słowacji. Piotr 
Burger specjalizuje się w rzeźbie, asam-
blażu (fr. assemblage – gromadzenie, 
zbieranie, zbiór), pracy złożonej z róż-
nego rodzaju przedmiotów codziennego 
użytku, bezużytecznych fragmentów, 
form naturalnych i wszelkich możli-
wych obiektów. Wypracował technikę 
własną, polegającą na składaniu form 
przestrzennych bez klejenia, trwałe-
go montażu, itp. Na Krośnieńskim 10 
Biennale Sztuk Plastycznych otrzymał 
III nagrodę za zestaw prac „Bez tytułu”. 
Zainteresowania Piotra Burgera są bar-
dzo szerokie i różnorodne. Najbardziej 
jednak lubi zajmować się antykami, 
konserwacją zniszczonych przedmio-
tów, by później nadać im nowe znacze-
nie. Jest otwarty na wszelkie materiały, 
pomysły ich zestawień i połączeń, by 
w konsekwencji stworzyć nowe dzie-
ło. Inspiracje czerpie Artysta na ogół 
ze świata natury, który odnajduje w ro-
dzinnych podkarpackich stronach. Przy 
tworzeniu prac Piotr Burger stara się 
połączyć przeszłość ze współczesnoś-
cią, jak sam mówi: „dzięki asamblażom 
na nowo ożywiać, to co utracone”. 

Trzecia z wystaw to prace młodych 
adeptów sztuki. Realizowany przez Li-
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dokończenie ze str. 7 „Każde pokolenie 
ma własny czas”

Pożegnanie klasy maturalnej w dukielskim LO 

24 kwietnia, ciepłe popołudnie. W 
auli profesorowie i uczniowie dukiel-
skiego liceum. Pożegnają tegorocznych 
maturzystów, którzy – chcąc nie chcąc 
– opuszczą dobrze znane mury i pójdą 
w świat. Błyskają flesze, jest uroczy-
sty nastrój. Po chwili ustaje gwar. Po 
prawej stronie zasiedli trzecioklasiści, 
jest swoisty przegląd wiosennej mody. 
Obok standardowych czerni i bieli po-
jawiają się fiolety, róże i czerwienie. W 
kącie sali duża tablica z tekstem letnie-
go hitu Kombi „Każde pokolenie ma 
własny czas”... Po lewej stronie zajęli 
miejsca pierwszo- i drugoklasiści. 

Zabiera głos dyrektor Liceum, swój 
wywód zaczyna od słów: „Powoli nad-
chodzi czas pożegnań, jakże szkoła 
pusta będzie bez tych kilkudziesięciu 
młodych ludzi...” A potem jest punkt 
kulminacyjny, czyli wręczenie abitu-
rientom świadectw ukończenia szkoły. 
Uczniowie szczególnie wyróżniają-
cy się w nauce otrzymują nagrody za 
udział w konkursach przedmiotowych 
i osiągnięcia sportowe. 

Po części 
oficjalnej sło-
wami piosenki 
„W drogę… już 
na was czas …” 
jest czas na re-
laks, zaczyna się 
przedstawienie, przygotowane przez 
klasę drugą. Drugoklasiści wpadli też 
na świetny pomysł wręczenia dyplo-
mów nie za osiągnięcia naukowe, ale 
za „licealny wizerunek”. Na pierwszy 
ogień idzie kategoria „żywa encyklo-
pedia”, „kulturka osobista” i „młoda 
gniewna”. Wywołuje to salwy śmie-
chu, jest dużo zabawy. Na finisz zosta-
wiono „nagrody główne” przyznawane 
w kategoriach „dziewczyna jak mali-
na” i „złote usta”. Zapewne miło mieć 
taki dyplom w swojej kolekcji... 

Kolejnym punktem tegorocznego 
pożegnania jest program „997” w wy-
daniu dość zaskakującym. Zgroma-
dzeni w szkolnej auli dowiadują się 
– o zgrozo – iż klasa trzecia wcale nie 
jest taka święta, na jaką wygląda! Abi-

turienci zostają oskarżeni o... prowa-
dzenie gangu, wyłudzającego kanapki, 
szurającego bucikami i co najgorsze – 
propagującego ściąganie! Okazuje się 
jednak, że zarzuty nie są końcem skan-
dalu. Prowadzący program demaskuje 
szefa, a właściwie szefową gangu, o 
pseudonimie prof. Matematykowa! 

W ostatniej części akademii absol-
wenci naszego LO wspominają sta-
re, dobre czasy... Piosenka „Ale to już 
było” i pokaz slajdów, zamykający trzy 
cudowne lata nauki liceum w kilkuna-
stu fotografiach wywołuje i śmiech i 
wzruszenie.... 

I kiedy przyszedł czas na zakończe-
nie spotkania, nasi koledzy i koleżanki, 
opuszczający już szkolne mury zaśpie-
wali piosenkę, okazując w ten sposób 
wdzięczność nauczycielom za trzy 
spędzone wspólnie lata. Podziękowali 
i poszli w świat...

Jesteśmy pewni, że tegoroczni ab-
solwenci, tak jak wielu przed nimi, 
będą miło wspominać czas spędzony w 
dukielskim Liceum. Przed nimi nowa 
droga, nowe wyzwania i nowo posta-
wione cele. Życzymy im wytrwałości 
w dążeniu do ich realizacji i szczęścia 
w dorosłym, trudniejszym życiu.

Monika Jakieła
Iwona Puchalik, kl. I

Szalone, piękne lata 
Dlaczego wybrałeś właśnie tę szkołę? 
Czym kierowałeś się przy podejmowa-
niu decyzji ? 
Tomasz Skrzęta: Myślę, że to liceum na 
poziomie. Przy podejmowaniu decyzji kie-
rowałem się przede wszystkim opinią ab-
solwentów i ciekawą ofertą edukacyjną. 
Barbara Belczyk: Korzystając z takiej 
możliwości, podobnie jak większość absol-
wentów gimnazjum, złożyłam podanie do 
trzech szkół. Decyzja była trudna, wiedzia-
łam, że jej podjęcie rozpocznie dla mnie 
nowy etap życia. Zdecydowałam, że wybio-
rę Duklę, bo jest blisko, więc czas, który 
trzeba byłoby przeznaczyć na dojazdy do 
szkoły w Krośnie będę mogła poświęcić na 
naukę lub rozwijanie własnych pasji.
Jak zapamiętałeś te trzy lata spędzone  
w dukielskim liceum ?

Tomasz Skrzęta: To były najbardziej sza-

Barbara Belczyk: Nie zmieniłabym tej 
szkoły na żadną inną! Atmosfera w niej jest 
cudowna, wszyscy się znają, a nauczyciele 
traktują uczniów indywidualnie. Poza tym 
to szkoła z tradycjami!

Wywiad przeprowadziły Daria Kordyś 
i Karolina Jasińska, uczennice klasy I

ceum Ogólnokształcące w Dukli projekt 
„Tworzenie warunków równych szans 
edukacyjnych…” obejmował warsztaty 
psychologiczne, zajęcia technologicz-
no-informatyczne, labolatoryjno-ćwi-
czeniowe z fizyki, chemii i biologii, 
zajęcia dziennikarskie z elementami 
warsztatów literackich, teatralnych i 
plastycznych, zajęcia wyrównawcze z 
matematyki, fizyki i chemii, organiza-
cję sesji popularnonaukowych z fizy-
ki, debatę polityczną oraz dwudniową 
wycieczkę dydaktyczną do Krakowa i 
Chorzowa. Jego przebieg można zoba-
czyć aż na ponad stu zdjęciach prezen-
towanych na wystawie. Prowadzone w 
ramach tego projektu warsztaty arty-
styczne miały na celu odkrycie i rozwi-
nięcie talentów uczniów, wyzwalanie 
inicjatyw twórczych, uwrażliwienie na 
sztukę, przybliżenie sylwetek wybit-
nych artystów światowych i twórców 
regionalnych, umożliwienie głębsze-
go zrozumienia bogactwa kulturowe-
go własnego regionu. W czasie zajęć 
uczniowie zapoznali się takimi techni-
kami jak: rysunek, grafika i malarstwo. 
Zajęcia te były skorelowane z dzien-
nikarskimi, w ramach integracji tych 
dwóch dziedzin młodzież starała się 
uatrakcyjnić szatę graficzną szkolne-
go pisma „Jednorożec”, poprzez wyko-
nywanie do niego ilustracji. Warsztaty 
artystyczne odbywały się nie tylko na 
terenie szkoły, ale również w Muzeum 

w Dukli oraz w pracowni rzeźby Piotra 
Burgera. Zwieńczeniem tych warszta-
tów jest wystawa najciekawszych prac 
plastycznych młodych adeptów sztuki. 
A są nimi: Izabela Aszlar, Beata Bu-
giel, Natalia Cyran, Sabina Chomen-
towska, Diana Dereniowska, Natalia 
George, Natalia Głód, Mariola Głód, 
Monika Jakieła, Karolina Jasińska, 
Dawid Konieczko, Daria Kordyś, An-
drzej Krajeński, Angelika Niwińska, 
Iwona Puchalik, Sylwia Puchalik, Ję-
drzej Szczurek, Marek Szczurek, Ju-
dyta Torba, Diana Walaszek, Rafał 
Walaszek i Tomasz Zieliński. Ich pra-
ce zaskakują poziomem artystycznym, 
wyborem motywów i różnorodnością 
zastosowanych technik artystycznych. 

lone lata w moim życiu.
Barbara Belczyk: Czas spędzony w liceum 
był piękny. Zdobyłam nowe doświadczenia, 
zawarłam znajomości, a nawet przyjaź-
nie. Szkoda tylko, że ten okres tak szybko 
minął. Będzie mi brakowało osób, które 
poznałam...
Na jakie studia się wybierasz? 

Tomasz Skrzęta: Myślę o dziennikarstwie 
lub politologii. 
Barbara Belczyk: Studia zależą w główniej 
mierze od wyników, jakie osiągnę na ma-
turze. Chciałabym studiować fizjoterapię i 
mam nadzieję, że mi się to uda!
Czy gdybyś miał po raz drugi wybrać 
szkołę ponadgimnazjalną, to czy byłoby 
to ponownie dukielskie LO ?

Tomasz Skrzęta: Zdecydowanie tak! Ta 
szkoła posiada niezwykły klimat. 

Pielgrzymka 
Wdzięczności w Iwli

Są tu prace wykonane ołówkiem, wę-
glem, sangwiną, piórkiem i piórkiem 
lawowane, pastelami, farbami plaka-
towymi oraz technikami mieszanymi. 
Wśród podjętych tematów nie zabrakło 
wątków dukielskich, również akcentów 
pochodzących z dukielskiego Muze-
um. Wszystkie poczynione starania w 
ramach przeprowadzonych warsztatów 
miały uatrakcyjnić ofertę edukacyjną 
oraz przygotować uczniów do współ-
uczestnictwa w kulturze wysokiej.

Warto zobaczyć tę wystawę, zatrzy-
mać się w każdym z trzech światów 
sztuki i spróbować skonfrontować je ze 
sobą.

Aleksandra Żółkoś

Po raz trzeci zorganizowana została 
Pielgrzymka Wdzięczności w Iwli do 
krzyża postawionego przed trzema laty 
przez parafian wdzięcznych za ocale-
nie w II. wojnie światowej.

Tym razem pielgrzymka połączona 
była z poświęceniem odbudowanej ka-
pliczki pw. Ducha Świętego. Kaplicz-
ka została odbudowana w tym samym 
miejscu, gdzie stała jeszcze przed woj-
ną. Widoki stąd są piękne na całą Iwlę 
i okolicę. Obraz i ceramika do kaplicz-
ki wykonana była we Włoszech. Skła-

da się ona z trzech części. 
Obraz główny, ikona Trój-
cy Świętej oraz dwie ce-
ramiki przedstawiają św. 
Jana z Dukli i Papieża 
Jana Pawła II. Fundatorem 
obrazu i ceramiki św. Jana 
z Dukli był ks. Ryszard Szwast. 

W uroczystości  wzięli udział miesz-
kańcy Iwli oraz goście spoza parafii w tym 
wierni z parafii Gualdo Tadino we Wło-
szech, którzy sponsorowali wykonanie ce-
ramiki z Papieżem Janem Pawłem II.

Ze względu na pogodę celebrowa-
na msza święta pielgrzymkowa została 
odprawiona w kościele w Iwli. Zachę-
cam wszystkich do odwiedzenia bar-
dzo ciekawego i pięknego miejsca.

Naka
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i n f o r m u j e
Strofy o świętych
W sali kina „Promień” odbył się 3 mają br. uroczysty 

koncert laureatów XVII Gminnego Przeglądu Piosenki 
Religijnej oraz Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy 
zatytułowanego „Piękne Strofy o Świętych”. Wręczono 
nagrody za udział w konkursach: Pisanka, kraszanka, ma-
lowanka zorganizowanym przez Ośrodek Kultury w Dukli 
oraz w IV Gminnym Konkursie Wiedzy Ekologicznej zor-
ganizowanym przez Gminę Dukla. 

Wyniki XVII Przeglądu Piosenki Religijnej, Poezji  
i Plastyki

KATEGORIA I
Piosenka: Wiktoria Brekiesz, Głojsce; Julia Pasterczyk, 
Dukla; Karina Buczek, Julia Sztrumf. Dukla.
Wiersz: Izabela Szczepanik, Równe.

KATEGORIA II
Piosenka: Katarzyna Murdzek, Jasionka; Justyna Długosz, 
Aleksandra Knap, Równe; Aleksandra Bogaczyk, Równe.
Wiersz: Weronika Mazurek, Jasionka; Weronika Cabaj, 
Łęki Dukielskie; Kinga Wróbel, Jasionka.

KATEGORIA III 
Piosenka: Klaudia Wiśniewska, Równe; Elizabet Nasrii, 
Jasionka; Klaudia Dereniowska, Dukla; Karolina Jastrząb, 
Wietrzno.
Wyróżnienie: Katarzyna Lorenc, Jaśliska, Małgorzata Lo-
renc, Jaśliska; Weronika Dziadowicz, Wietrzno. 
Kat. zespół: Amira Nasrii, Elizabet Nastrii, Barbara Głód, 
Jasionka. 
Wiersz: Anna Trzebunia Anna – Tylawa; Aleksandra Ry-

czak, Łęki Dukielskie.

KATEGORIA IV 
Piosenka: JagodaMer-
mon, Wietrzno; Natalia 
Fydryk Natalia, Iwla; 
Anna Kogut, Iwla; Ju-
styna Stanosz, Głojsce.
Wyróżnienie: Barba-
ra Szczurek, Jasionka; 
Gabriela Matyka, Du-
kla; Angelika Pyter, 
Iwla.

Kat. zespół
Małgorzata Bossekota, Jagoda Mermon, Beata Jastrząb, 
Wietrzno, Barbara Szczurek, Sylwia Jakieła, Jasionka.
Wiersz
Arleta Blok, Tylawa ; Joanna Jadach, Tylawa; Angelika 
Leśniak, Głojsce.
Wyróżnienie: Izabela Głód, Jasionka; Izabela Jakieła, 
Jasionka. 

KATEGORIA V
Piosenka: Wioletta Madej, Dukla; Diana Dereniowska, Du-
kla; Anna Magdziak, ŚDS Cergowa.
Wiersz: Halina Goresz, ŚDS Cergowa; Wiesław Książkie-
wicz, ŚDS Cergowa Maciej Pelczar Maciej, ŚDS Cergowa. 

Małgorzata Walaszczyk-Faryj

Kinga Wróbel - laureatka Kat.II (wiersz)

Andrzej Bytnar z-ca burmistrza wręcza dyplom Beacie Jastrząb-  
1.miejsce w Gminnym Konkursie Wiedzy Ekologicznej (kat. Gimnazjum), 

z prawej p. Halina Cycak - organizator konkursu.

Prezentacje były na 
wysokim poziomie

14 maja 2009 r. w sali kina „Promień” Ośrodek Kul-
tury w Dukli zorganizował II. Gminny Konkurs „Mini 
Playback show”. W konkursie wzięło udział 40 dzieci w 14 
prezentacjach konkursowych. Wszystkie prezentacje były 
na wysokim poziomie co 
oznacza duże zaangażowanie 
dzieci i ich nauczycieli. 

Komisja w składzie: El-
żbieta Ocias, Norbert Uliasz, 
Piotr Jakieła postanowiła 
przyznać następujące miejsca

Kategoria II (kl.I-III) 
Marta Bożętka, Grzegorz 
Moskal, Diana Nowak, To-
masz Szwast- ZSP w Iwli – 1. 
miejsca

Kategoria III (kl.IV-VI)
Patryk Gniady -ZSP w Równem – 1. miejsce

Kategoria IV (gimnazjum)
Karolina Kasińska, Angelika Pyter ,Michał Szymko – ZSP 
w Iwli- 1. miejsce
Agnieszka Palcar, Ewelina Kusz , Barbara Fornal, Magda-
lena Kuczała, Natalia Nowak, Klaudia Olszyk, Ilona Czup 
– ZSP w Głojscach – 2. miejsce
A. Józefczyk, A. Matyka, A. Chłap, I. Majer – ZSP w Dukli 
– 3. Miejsce

MW-F

KINO „Promień” w Dukli 
zaprasza

N i e d z i e l a  3 1  m a j a

Poranek bajek godz. 11.00 wstęp wolny

godz. 18.00 film pt „WYSPA NIM”
CENA BILETU 6 zł

„Gabi” na podium 
w Jedliczu

16 maja br. na hali sportowej w Jedliczu odbył się 
Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Form Tanecz-
nych. Do Jedlicza zjechały grupy m.in. z Rzeszowa, Sta-
lowej Woli, Lalina, Grabownicy Starzeńskiej, Krosna, 
Leżajska i Żołyni. 33 prezentacje taneczne. oceniało facho-
we jury, w skład którego weszli instruktorzy tańca i choreo-
grafowie. W trakcie obrad jury dla czekających na wyniki 
organizatorzy przygotowali pokaz tańca break dance i pokaz 
sztuk walki - karate. O godzinie 13.00 komisja konkursowa 
ogłosiła werdykt. W kategorii III zespół „Gabi” z Ośrodka 
Kultury w Dukli zajął III. miejsce. Organizatorem przeglądu 
był Gminny Ośrodek Sportu I Rekreacji w Jedliczu. Zespo-
łowi „Gabi” gratulujemy.

      kbr

Praca dyplomowa 
Pauliny

      3 kwietnia 2009 roku w sali widowiskowej Regio-
nalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie odbył 
się Koncert Tańca Współczesnego - praktyczna reali-
zacja pracy dyplomowej Pauliny Leśniak, słuchaczki 
Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Anima-
torów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie, a jednocześnie już 

wieloletniej członkini zespołu „Gabi” Ten koncert to jedna 
z części VIII Krośnieńskich Dni Tańca, które trwały w tym 
roku 13 dni od 16 do 29 kwietnia. Koncert podzielony był 
na dwie części. W pierwszej zostały zaprezentowane etiudy 
taneczne autorki spektaklu - zespół „Gabi” zatańczył tu cho-
reografię pt.: „Technologic”. W drugiej części prezentowa-
ne były układy absolwentów Studium i tu zespół zatańczył 
choreografię Norberta Uliasza. W ramach podziękowania 
zespół otrzymał pamiątkowy dyplom, a każdy z uczestni-
ków otrzymał tomik poezji „Zatańczona przestrzeń III”. Na 
podsumowanie VIII Krośnieńskich Dni Tańca, 29 kwietnia 
o godz. 18:00, wszyscy mieli możliwość spotkania się muzą 
Terpsychorą podczas spektaklu „Tango z Lady M.” w wy-
konaniu Polskiego Teatru Tańca - Baletu Poznańskiego. 

      Norbert Uliasz

Jako organizator koncertu chciałam serdecznie podzię-
kować za pomoc Ośrodkowi Kultury i koleżankom z zespołu, 
które pomogły mi w przygotowaniu imprezy i wystąpiły na 
niej. Dobrze wiem, ile czasu trzeba było poświęcić, aby po-
wstał układ. Pozostawiony pot na sali świadczył o tym jak 
bardzo byli wszyscy zaangażowani w to przedsięwzięcie. Fi-
nałem tego była moja praca dyplomowa, która zbiera teraz 
bardzo pozytywne opinie. Dziękuję, że mogłam na Was li-
czyć i się nie zawiodłam. 

      Paulina Leśniak
      

Gościnne występy 
zespołu „Gabi”

13 maja br. zespół „GABI” wystąpił gościnnie na XXI 
Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Tanecznych „KA-
CZUCHA 2009 „ w Krośnie. Zespół zaproszony został 
przez Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Ani-
matorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie i Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Krośnie, aby w czasie obrad Jury 
uświetnić czas dzieciom czekającym na werdykt komisji 
konkursowej. Zespół z rąk organizatorów otrzymał podzię-
kowanie - pamiątkowy dyplom.

      Norbert Uliasz
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Najlepsi z informatyki 
pośród gimnazjalistów 

Cuda  natury 
w rezerwacie „Przełom Jasiołki”

Święto Polskiej Niezapominajki uczniowie dukielskie-
go liceum obchodzili w uroczym lesistym zakątku Beskidu 
Niskiego, w rezerwacie „Przełom Jasiołki”. Na ścieżce przy-
rodniczej „W przełomie Jasiołki” obserwował kamieniste 
koryto pięknie meandrującej Jasiołki oraz liczne osobliwości 
botaniczne. Rezerwat chroni drzewostan o charakterze natu-
ralnym a zwłaszcza: jaworzynę górską z języcznikiem zwy-
czajnym jedyną paprocią całobrzegom i buczynę karpacką z 
miesiącznicą trwałą, której cudny zapach kwiatów unosił się 
w powietrzu. Z osobliwości botanicznych zwrócił ich uwa-
gę: pióropusznik strusi, wawrzynek wilcze łyko, parzyd-
ło leśne, ciemiężyca zielona, lulecznica kraińska, kopytnik 

8 maja 2009 r. w pracowni infor-
matycznej Zespołu Szkół Publicz-
nych w Dukli odbył się etap gminny 
Konkursu Informatycznego. Wzięli 
w nim udział uczniowie z gimnazjów 
w: Dukli 5 uczniów, Jaśliskach 4 ucz-
niów, Równem 5 uczniów, Tylawie 3 
uczniów, Wietrznie 2 uczniów.

Konkurs składał się z części prak-
tycznej (wykonanie prezentacji 
multimedialnej na temat związany  
z bezpieczeństwem komputera w sie-
ci Internet) oraz części teoretycznej 
(test złożony z 40 pytań). Test został 
wykonany i przeprowadzony przy po-
mocy Szkolnej Platformy Zarządzania 
Testami. Pytania testowe oraz zadanie 

praktyczne były konsultowane z eks-
pertami Podkarpackiego Centrum Edu-
kacji Nauczycieli.

Celem konkursu jest:
- rozwijanie zainteresowania ucz-

niów informatyką; 
- zwrócenie uwagi na rangę przed-

miotu oraz możliwość wyko-
rzystania umiejętności z zakresu 
informatyki w praktyce; 

- rozwijanie korelacji 
międzyprzedmiotowych; 

- poszukiwanie utalentowanej mło-
dzieży i zapewnienie możliwości 
rywalizacji w wybranej dziedzi-
nie wiedzy. 

Zwyciężyli uczniowie: Marcin 
Bogacz (Gimnazjum w Równem) –  
1. miejsce, Maciej Pikuła ( Gimnazjum 
w Dukli ) – 1. miejsce, Rafał Kurdy-
ła (Gimnazjum w Dukli) – 3. miejsce, 
Robert Leńczyk (Gimnazjum w Du-
kli) – 4. miejsce, Daniel Sadowski 
(Gimnazjum w Jaśliskach ) – 5. miej-
sce, Sebastian Kosior (gimnazjum w 
Tylawie ) – 6. miejsce. 

Na potrzeby konkursu została wy-
konana strona internetowa zawierająca 
regulamin konkursu, pomoce, przykła-
dowe pytania wraz z odpowiedziami, ze-
stawy pytań z konkursów kuratoryjnych. 
Strona jest udostępniona pod adresem  
http://dukla.no-ip.info/inf

W przyszłym roku organizatorzy 
planują poszerzyć formułę konkursu.

Jarosław Drobiniak
Stanisław Kalita

Kościół parafialny w Jasionce

pospolity, marzanka wonna. Idąc do rezerwatu podziwiali-
śmy pawia w gospodarstwie w Tylawie. Na tych terenach 
są również ślady wojny w postaci okopów pochodzących 
z krwawych walk o Przełęcz Dukielską. Ciekawostka jest 
stara droga trawersująca zbocze, którą wykonali z kamie-
nia Łemkowie, dawniej zamieszkujący te okolice. Rezerwat 
to również bogactwo gatunków drzew: buka, jawora, jodły, 
wiązu górskiego /brzostu/, a także graba, lipy, olszy czarnej 
i brzozy. Jasiołka płynie między górami: Piotrusiem /728m.
n.p.m./ i Ostrą /687m.n.p.m./ tworząc piękny krajobraz.  
Po zajęciach terenowych było ognisko na polu namiotowym 
w Stasianem. 

Nie zapominajmy o pięknej naszej beskidzkiej przyro-
dzie bo to są CUDA NATURY.

Uczniowie kl. II wraz z opiekunką Marią Walczak

To murowana, trójnawowa budow-
la z przylegającą od zachodu kruchtą, 
dobudowaną prawdopodobnie w 1907 
r. Ściany wewnętrzne zdobi polichro-
mia wykonana przez malarza Ignacego 
Sroczyńskiego. Ołtarz główny i ołta-
rze boczne są replikami ołtarzy XVIII. 
wiecznych, odtworzonych przez kroś-
nieńskiego rzeźbiarza Andrzeja Lenika. 
W ołtarzu głównym obraz Wniebo-
wzięcia Najświętszej Marii Panny, w 
sukience i koroną, barokowy, wzmian-
kowany w wizytacji kościoła w 1720 

roku, przemalowany, obecnie odre-
staurowany. Dwa boczne ołtarze w le-
wym św. Barbara, w prawym św. Józef 
z Dzieciątkiem, w zwieńczeniu św. Jan 
Chrzciciel. Ambona z 1905 r. wyko-
nana przez Andrzeja Lenika na wzór 
dawnej z ok. 1756 roku, fundacji Ma-
cieja Zachariasza. 

W świątyni znajduje się interesująca 
chrzcielnica w kształcie łodzi, rokoko-
wa z około 1756 r. z bogatą dekoracją 
snycerską, z pokrywą zwieńczoną rzeź-
bą chrztu Chrystusa. Ambona, również 

kopia ambony z 1756 r. wykonana przez 
A. Lenika. W przęśle zachodnim nawy 
głównej kościoła znajduje się chór 
muzyczny wsparty na profilowanych 
arkadach filarowych, odsklepiony ko-
lebkowo – krzyżowo, parapet wklęsło 
– wypukły, zwieńczony profilowanym 
gzymsem. Ciekawe są również rzeźby, 
które obecnie znajdują się w tzw. skar-
bczyku: Chrystus Zmartwychwstały – 
barokowa z XVII – XVIII wieku, św. 
Wojciech (z dawnego ołtarza główne-

ciąg dalszy na str. 15
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Kącik muzyczny
Klub80 Summer 
vol.3

Płyty opatrzo-
ne nazwą Klub80 to 
obecnie jedne z najlepszych składanek 
na rynku muzycznym, dobór utworów 
ich jakość, oraz staranność wykona-
nia czynią je zdecydowanym lidem na 
rynku płyt z tematyką disco i nie tylko. 
Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, 
więc najwyższa pora na kolejne mocne 
uderzenie tym razem jest to już trzecia 
cześć składanki Summer Klub80. Znaj-
dziemy na niej wakacyjne kawałki w 
wersjach, które nie były promowane w 
rozgłośniach radiowych, lecz były po-
pularne na klubowych parkietach i 12” 
krążkach tamtych lat są to m.in. Fan-
cy - Raving Queen (Original 12’’ Ver-
sion), Numero Uno - Tora Tora Tora 
(Extended Version), Silent Circle - I 
Am Your Believer (Remix), Bad Boys 
Blue - Come Back And Stay (Audio 
Classic Mix). Gorąco polecam!!

Ksiądz abp Ignacy Tokarczuk 
z wizytą w Dukli

13 maja 2009 roku dukielskie sanktuarium św. Jana z Dukli nawiedził ks. abp Ig-
nacy Tokarczuk senior. Wizyta była podziękowaniem patronowi parafii św. Janowi z 
Dukli. Modlił się za siebie, za to, że przeżył 92 lata, za czas posługi kapłańskiej oraz 
biskupiej w archidiecezji przemyskiej. Modlił się również za sługę bożego Jana Pa-
wła II, który 28 lat temu 13 maja 1981 roku został cudownie uratowany dzięki wsta-
wiennictwu Maryi. Dziękował również, za pielgrzymki na Podkarpacie Jana Pawła 
II między innymi za pielgrzymkę do Dukli w 1997 roku. Za OO. Bernardynów, z 
którymi jest związany od rodzinnego Zbaraża i pobytu we Lwowie w czasie II wojny 
światowej, za nową prowincję bernardyńską na Ukrainie i ojca Martyniaka Wojcie-
cha Darzyckiego, który po 1945 roku pozostał na tamtych terenach i wychował wielu 
zakonników, a wśród nich trzech biskupów: Leona Dubrawskiego, Stanisława Szy-
rokoradiuka, Herkulana Malczuka.

Przypomnijmy, że to Ignacy Tokarczuk 25 lat temu powołał parafię św. Jana z 
Dukli oraz parafię Trzciana oraz Zawadka Rymanowska. Na zakończenie swojej nie-
oficjalnej wizyty ks. abp Ignacy Tokarczuk prosił o rozwój kultu naszego patrona św. 
Jana z Dukli we Lwowie i lwowskim kościele oraz liczny udział w odpuście u tam-
tejszych Bernardynów. 

Księdzu arcybiskupowi towarzyszyli: ks. Franciszek Rząsa i Franciszek Marczak 
z Rzeszowa.

Ks. abp. Ignacy Tokarczuk w latach 1965-92 biskup, potem arcybiskup przemyski 
- zasłynął jako budowniczy świątyń. Mimo braku zezwoleń władz PRL, za jego rzą-
dów w diecezji zbudowano 430 kościołów. Od 1993r. jest Honorowym Obywatelem 
miasta Przemyśla, a 3 maja 2006 został odznaczony Orderem Orła Białego - najwyż-
szym odznaczeniem w Polsce - przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Zgodnie z Naturą 2000…
W najbliższym czasie w kościółku na Puszczy zostaną odnowione polichromie 

związane z życiem św. Jana z Dukli. Renowacja rozpocznie się w czerwcu i lipcu. 
Prace będą prowadzić konserwatorzy z Rzeszowa. Ojciec Dobromił Godzik powie-
dział: „Zgodnie z Naturą 2000 staramy się zabezpieczyć nietoperze, które mieszkają 
na poddaszu kościoła. Jeżeli uda się nam wspólnie uporać z tym problemem to być 
może wymienimy jeszcze więźbę dachową na kościołku”. Trwa także trzeci etap prac 
związanych z odwodnieniem klasztoru w Dukli.

Stanisław KalitaV/A - NEW! Summer 2009 
Pozostając w letnich klimatach, 

proponuję najnowszą składankę od My 
Music Grup, na 3 krążkach podzielo-
nych tematycznie (Pop, Dance, Club) 
znajdziemy 60 hitów, które umilają 
wakacyjny czas i staną się obowiązko-
wym wyposażeniem na każdą waka-
cyjną prywatkę. Wśród wykonawców 
znajdziecie: Red Rhythm, Funkagenda, 
Laurent Wery, Jay Delano, Katerine, 
Rotary, Mezo, Rimini Project, Neros, 
CJ Stone.NEW! Summer 2009 to esen-
cja najlepszych kawałków znanych z 
rozgłośni radiowych i tych które będą 
królować na wakacyjnych listach prze-
bojów. Premiera 29 maja Polecam!!!

Błażej i Stanisław Szczurek

go), św. Stanisław bp, Mojżesz, anioł 
(dawne zwieńczenie ołtarza). 

Dzwonnica 
Kościół pierwotnie posiadał drew-

nianą dzwonnicę przybudowaną do 
świątyni. Obecna zbudowana w 1840, 
odnawiana 1907 i 1945 roku. Położo-
na na zachód od kościoła. Murowa-
na z cegły i kamienia, potynkowana. 
Na rzucie kwadratu, dolna kondygna-
cja sklepiona kolebkowo z lunetami. 
Wejście na drugą kondygnację scho-
dami grubości muru. Elewacje jedno-
kondygnacyjne na wysokim cokole, 
podzielone pilastrami. Pod gzymsem 
okna prostokątne, zamknięte półkoli-
ście ujęte w ciosowe, sfazowane wę-
gary, zachodnie zamurowane. Dach 
namiotowy z czterema lukarnami, kry-
ty blachą, zwieńczony ośmioboczną 
wieżyczką na sygnaturkę, ażurową.

Jeden z dzwonów pochodzi z końca 
XV w. na którym widnieje napis „Król 
Wieczności przybywa z radością”. 
Niestety dwa dzwony straciła Jasion-
ka w czasie II wojny światowej. Zosta-
ły wywiezione przez Niemców w głąb 
III Rzeszy. Na szczęście dwa ocalały, 
dzięki ukryciu ich pod ziemią. 

Małgorzata Kowalewska
nauczyciel historii w ZSP w Jasionce

dokończenie ze str. 13 W Jasionce ludzie są ofiarni…
Rozmowa z ks. Zbigniewem Kaszubą, proboszczem parafii w Jasionce

Redaktor: Od kiedy zaczął ksiądz pracę w parafii w Jasionce?
Ks. Z. Kaszuba: Od 1998 roku jestem proboszczem w parafii Jasionka. Zaraz rozpoczęła 
się budowa plebani, ponieważ stara była zagrzybiona i koszty jej remontu przewyższały 
budowę nowej. We wrześniu 2000 roku plebania została oddana do użytku. Natomiast od 
2001 roku zaczęliśmy remont kościoła.
R: Od czego zaczął ksiądz remont kościoła?
Ks. Z. Kaszuba: Od posadzki, którą zrobiliśmy w 2001 roku, w 2002 była wymiana dachu, 
okien i zrobiono witraże. Ołtarz główny i prezbiterium zostały odnowione w 2006 roku, w 
2007 nawa boczna i polichromia nawy głównej. W ubiegłym roku ołtarz św. Barbary i po-
lichromia nawy bocznej. Mamy jeszcze sporo do zrobienia zakrystia, elewacja kościoła.
R: Skąd parafia ma pieniądze na tak kosztowne prace?
Ks. Z. Kaszuba: W Jasionce ludzie są ofiarni, jest tu 330 rodzin, każda rodzina co miesiąc 
składa datki na remont kościoła. Prace były robione systemem gospodarczym, co pota-
niło koszty remontów. Z gminy otrzymaliśmy 30 tys. do 2008 roku, a w tym roku 20 tys. 
zł., z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 10 tys. zł., z Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony zabytków do ubiegłego roku 60 tys. zł., a z Podkarpackiego Urzędu Marszał-
kowskiego 25 tys. zł. do ubiegłego roku, w tym roku mamy otrzymać 10 tys. zł.
R: Proszę powiedzieć, ile wynosi całkowity koszt przeprowadzonych do tej pory 
remontów?
Ks. Z. Kaszuba: To 800 tys. zł , zatem większość sfinansowała wieś, jak mówiłem ludzie 
są tu ofiarni i pracowici i dzięki temu mamy to co mamy. Kościół, plebania pozostanie 
dla przyszłych pokoleń.

R: Dziękuje księdzu za rozmowę i szczęść Boże!
Ks. Z. Kaszuba: Szczęść Boże, a mieszkańcom Jasionki składem serdeczne Bóg zapłać.

Rozmawiała: Krystyna Boczar-Różewicz

Myszkowskie wiatraki 
produkują energię 

W Myszkowskim, przysiółku Łęk Dukielskich stoi 5 wiatraków, każdy  
o mocy 2MGW. Inwestorem całego przedsięwzięcia jest portugalska firma MAR-
TIFER Renewables sp. z o.o. Energię pozyskaną firma sprzedaje do GPZ w Iwo-
niczu – Zdroju. Stacje przesyłowe mają obowiązek taką energię kupić. Zgodnie 
bowiem z polityką energetyczną naszego państwa, do 2020 roku 15% energii 
produkowanej w Polsce ma pochodzić z energii odnawialnej. Dzięki temu, że w 
naszej gminie produkowana będzie tania energia nie będziemy mniej płacić za 
energię elektryczną, gdyż mamy monopolistę w kraju, który dyktuje ceny. Ko-
rzyścią dla mieszkańców gminy będą podatki od budowli, które zapłaci inwestor 
i wpłyną do kasy gminy.

kbr

Szkolna Liga Piłki 
Nożnej – sezon 2009

Tegoroczne rozgrywki Szkolnej Ligi 
Piłki Nożnej przeprowadzone zosta-
ły na nowoczesnym gminnym stadio-
nie ze sztuczną murawą przy ul. ks. 
Antoniego Typrowicza w Dukli. W me-
czach eliminacyjnych, które odbyły się 
15 maja wzięły udział reprezentacje 
Zespołów Szkół Publicznych: Iwli, Dukli, 
Wietrzna, Jasionki, Łęk Dukielskich, 
Tylawy i Jaślisk. Rozgrywki prowadzo-
ne były w dwóch grupach eliminacyj-
nych. Z pierwszej grupy do finału za-
kwalifikowały się drużyny Iwli i Dukli, 
natomiast z drugiej Jasionki i Tylawy. 
Wyniki finału :
Dukla – Tylawa 6 : 2 – 1. miejsce 

Jasionka – Iwla 2 : 0 - 2.
Tylawa - Jasionka 2 : 2  

rzuty karne 4 : 2 – 3.
Dukla  - Jasionka 6 : 0 – 4.

Ufundowane przez organizatora ligi 
dukielski ośrodek kultury nagrody pu-
chary i piłki wręczył zwycięzcom sędzia 
główny zawodów Jan Dembiczak.

wijFot. Drużyna ZSP Dukla
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Uczniowie 
wykładowcami

27 kwietnia w Liceum Ogólnokształcącym w Dukli 
odbyła się sesja popularnonaukowa poświęcona medy-
cynie. Zaproszeni goście: dr Maria Fornal i dr Stanisław 
Zieliński to absolwenci dukielskiego liceum. Przybyli  do 
szkoły, którą niegdyś ukończyli – jako wykładowcy i uzna-
ni lekarze, docenieni na polu naukowym. 

Zakaz jazdy crossami i kładami  
na terenach leśnych i objętych ochroną

W ostatnim czasie w naszej gminie zauważa się dość częstą i nieostrożną jaz-
dę crossami i kładami. Należałoby pamiętać o przepisach, które powinny być 
zachowane w obszarach objętych ochroną. Chciałam przypomnieć, że na tere-
nach chronionych np. na terenie rezerwatów przyrody jest to zabronione zgodnie  
z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku: Art. 15.

1. W parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody zabrania się:
18) ruchu pojazdów poza drogami publicznymi oraz poza drogami położo-

nymi na nieruchomościach będących w trwałym zarządzie parku narodowego, 
wskazanymi przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody – przez 
organ uznający obszar za rezerwat przyrody.

Przy okazji przypominam też o odpowiednim zachowaniu nie tyle, co na tere-
nach objętych ochroną, ale po prostu w lesie. Na drogach leśnych poruszanie się 
pojazdami również jest zabronione zgodnie z ustawą o lasach z dnia 28 września 
1991 roku: Art. 29

1. Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolo-
ny jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony 
tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po 
tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystoso-
wanymi do ich potrzeb.

Jeżdżąc kładami i crossami niszczymy drogi leśne i zaburzamy naturę. Pamię-
tajmy o tym, aby nie zakłócać ciszy i nie zaśmiecać lasów, gdyż od tego zależy to 
jak będzie wyglądała nasza przyroda w przyszłości.

stała czytelniczka

Ach wakacje to rzecz miła….
Czerwiec to miesiąc ważny dla wielu osób, gdyż kończy się rok szkolny, a roz-

poczynają się wakacje. Są one oczekiwane nie tylko przez dzieci i młodzież, ale 
i przez nauczycieli. Jak przeżyć wakacje? Wszyscy mają swoje plany. Jedni na-
uczyciele myślą gdzie wyjechać: w góry czy nad morze, inni pragną odpocząć w 
domu i porządnie się wyspać itp. Plany są różne. I tak te plany snuło się i snuło, 
a czas szybko płynął, aż nadeszła emerytura. Jedni czekali na nią ochotnie inni 
chcieliby w szkole trochę popracować, lecz niestety trzeba zrobić miejsce nowej 
kadrze nauczycieli. Podczas emerytury jest wiele czasu do zrobienia czegoś, do 
przemyślenia ale też na przyjemności. Nasze panie emerytki i panowie( jest ich 
kilku) zrzeszeni w swoim Związku Nauczycielskim od czasu do czasu urządzają 
jakaś sympatyczną imprezę. Zawsze jestem zapraszana, abym mogła przyjemnie 
spędzić czas, tyle że nie zawsze mogłam w spotkaniach uczestniczyć. Dziękuje 
serdecznie drogim Koleżankom i Kolegom za zaproszenie na czerwcowe spotka-
nie, w którym uczestniczyłam razem z Wami. Dziękuję Zarządowi i paniom prze-
wodniczącym byłej p. Karasiewicz i obecnej p. Hanas. Wraz z podziękowaniami 
składam Wam Wszystkim moi Drodzy i składam szczere i serdeczne życzenia: 
dużo zdrowia i dużo lat życia w zdrowiu, bądźcie zawsze weseli, uśmiechnięci bez 
troski. Niech na was nie padnie żaden cień. Spotykajcie się nadal, unikajcie sa-
motności i kochajcie swoje wnuczęta.

Szczęść wam Boże!

Stanisława Zaniewiczowa
emerytka

Jakie wybrać 
liceum  

– podpowie 
Dzień Otwarty 

28 kwietnia 2009 roku był Dniem 
Otwartym dukielskiego liceum. Gim-
nazjaliści, stojący przed trudną decyzją 
– wyborem odpowiedniej szkoły po-
nadgimnazjalnej – zapoznali się z ofer-
tą edukacyjną, dowiedzieli się co ma 
im do zaoferowania LO. Był to dzień 
pełen atrakcji, nie tylko dla gości, ale 
i samych licealistów biorących udział 
w jego przygotowaniu. Gimnazjaliści 
uczestniczyli w zawodach sportowych 
i w pokazach ciekawych doświadczeń 
chemicznych. 

Korzystając z tego spotkania, 
uczniowie wypowiadali się na temat 
szkoły.

Michał: Szkoła bardzo mi się po-
doba, szczególne wrażenie zrobiła na 
mnie dobrze wyposażona aula.... Apele 
czy dyskoteki zorganizowane w takim 
pomieszczeniu na pewno są bardziej 
sympatyczne niż w sali gimnastycznej. 
Poza tym wyczuwa się tu przyjazną 
atmosferę.

Agnieszka: W szkole są świetni na-
uczyciele! Szczególnie dobre wrażenie 
zrobiła na mnie pani od chemii, która 
przeprowadziła bardzo ciekawe ekspe-
rymenty. Przyznam się, że obawiałam 
się wyczarowanego przez nią płonące-
go pieniążka.

Paweł: Super, że zorganizowano 
zajęcia na świeżym powietrzu, piłkę 
plażową, czy przeciąganie liny. Moja 
drużyna była najlepsza!

Iwona: Mieszkam w Dukli i zależy 
mi na tym, aby nie tracić niepotrzebnie 
czasu na dojazdy do szkoły. Cieszę się, 
że mogłam zobaczyć liceum od środ-

O godzinie 10.00 w auli zebrał się 
tłum zainteresowany tematem prelek-
cji. Zebranych powitał dyrektor liceum, 
Jan Drajewicz. Wśród gości znaleźli 
się m.in. burmistrz Dukli, pan Marek 
Górak, senator Stanisław Piotrowicz, 
dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w 
Dukli, pan Jerzy Pęcak, docent Bogdan 
Fornal i inni.

Po powitaniu głos zabrali zapro-
szeni lekarze. Pani doktor Maria For-
nal, pracująca w Katedrze Kliniki 
Chorób Wewnętrznych i Gerontolo-
gii krakowskiego Collegium Medicum 
UJ przedstawiła wykład „Erytrocyty 
– mali wędrowcy”. W bardzo intere-
sujący i przystępny sposób wyjaśniła 
jak wyglądają i jaką rolę pełnią w or-

ganizmie krwinki czerwone. Interesu-
jąco opowiadała o swojej pracy, a by 
ją niejako unaocznić, za pomocą łącza 
internetowego połączyła się z docent 
Małgorzatą Lekką, która opowiedziała 
o mikroskopie sił atomowych, jego bu-
dowie i zastosowaniu. W dalszej części 
wykładu pani doktor mówiła o choro-
bach układu sercowo – naczyniowego, 
ich przyczynach i profilaktyce. 

Kolejnym punktem programu był 
wykład doktora Stanisława Zielińskie-
go, chirurga dziecięcego z Krakowa. 
Opowiedział o pracy lekarzy, którzy 
niejednokrotnie walczą z czasem, by 
ratować życie dzieci. Doktor nie po-
przestał tylko na słowach, pokazywał 
również ciekawe zdjęcia, związane z 
jego zawodowymi obowiązkami.

Temat niełatwy, wzbudził jednak 
wielkie zainteresowanie uczestników, 
na co dowodem były liczne pytania 
zadawane gościom. Sesję zakończy-
ła seria braw i podziękowań. Wszyscy 
biorący w niej udział wyszli wzbogace-
ni o nową wiedzę i doświadczenia.

Izabela Aszlar, kl. I

ka, bo prawdopodobnie zdecyduję się 
złożyć podanie właśnie do tej właśnie 
szkoły.

Rafał: Nie podoba mi się sala gim-
nastyczna – ale na szczęście siłownia 
zrekompensowała kiepskie pierwsze 
wrażenie! Nie wiem jeszcze, którą szko-
łę wybiorę, ale na pewno wezmę pod 
uwagę dukielskie LO.

 Natalia George,
Natalia Cyran, kl. I

Czytelnicy piszą
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Mnie się Jaśliska 
spodobały

Rozmowa z Andrzejem Stasiukiem autorem książki 
„Opowieści galicyjskie” i scenariusza do filmu „Wino 
truskawkowe.

Redaktor: Dlaczego film Dariusza Ja-
błońskiego „Wino truskawkowe” nie 
został zatytułowany tak jak brzmi tytuł 
Pana książki „Opowieści galicyjskie” 
A. Stasiuk: Nie wiem dlaczego. Ja nie spie-
rałem się o tytuł filmu. Darkowi spodobało 
się „Wino truskawkowe” , wino o, którym 
pisałem w książce. To jest jego film, ja się 
nie upieram, ja się zgadzam.
R: W wywiadzie „Ja nie myślę , ja prze-
czucie mam” przeprowadzonym przez 
studentkę dziennikarstwa Agnieszkę 
Czerwonkę do gazety „Pismo Warszta-
tu Dziennikarskiego WSHE Szklary” (Nr 
3, sierpień 2004) przeczytałem bardzo 
mądrą Pana myśl, że obszary wiejskie 
są „twarzą tego kontynentu”. Czy zatem 
miasta i wielkie metropolie zatraciły już 
zupełnie „własną twarz”?
A. Stasiuk: Dla mnie Polska jest krajem 
bardziej wiejskim. Moi rodzice są ze wsi. 
Ja czuję się bardziej ze wsi niż z Warszawy, 
gdzie mieszkałem. Uważam, że wieś i małe 
miasteczka są twarzą tego kraju, naszego 
kraju. Nie wiem, czy kontynentu, ale Polski 
na pewno.
R: W takich małych, peryferyjnych miej-
scowościach też nie dzieje się najlepiej. 
Wspomnę tutaj o kwestii bezrobocia czy 
pijaństwa.
A. Stasiuk: Myśli Pan, że w miastach się to 
nie dzieje (śmiech)
R: Też się dzieje, tak
A. Stasiuk: jeszcze bardziej się dzieje
R: Czy film „ Wino truskawkowe” nie 
jest antyreklamą Jaślisk i okolic? Ukazu-
ję on również ciemne strony tutejszych 
mieszkańców
A. Stasiuk: Wcale nie ma takich ciemnych 
stron. Film jest bardziej łagodny. Zresztą 
zobaczycie Państwo. To jest ballada, to jest 
opowieść. A to że chłopcy piją, no to o co 
chodzi, przecież chłopcy piją (śmiech)
R: W artykule Mileny Kindziuk „Życie bez 
telewizora” wydanym w katolickim ty-
godniku „Niedziela” z 22.03.2009, prze-
czytałem informację, że nie ogląda Pan 
telewizji.
A. Stasiuk: Nie oglądam, bo nie mam od 20 
lat telewizora. Nie jest mi potrzebny. Jesz-
cze nie mam obowiązku jego posiadania. 

Jestem szczęśliwy 
bez telewizora.
R: Czy w takich ma-
łych , peryferyjnych 
miejscowościach, 
które Pan opisuje 
w swoich książkach może odrodzić się 
nowe, lepsze „oblicze świata”, lepszy 
porządek rzeczy i nowy człowiek?
A. Stasiuk: Nie mam pojęcia. Ja nie jestem 
prorokiem. Mnie się po prostu Jaśliska spo-
dobały. Mieszkam niedaleko i pomyślałem, 
że akcję książki i filmu umieszczę w podob-
nym miejscu. Ona nie dzieje się w Jaśli-
skach. Ona rozgrywa się w takim pejzażu, 
w takim klimacie. To nie jest film dokumen-
talny. Wielkie miasta mają swoje zalety  
i wady podobnie jak małe miasteczka.  
Z tego się składa cały świat. Ja nie wybie-
ram, mnie interesuje całość. Akurat tę rze-
czywistość bardziej znam, bo w niej żyję. 
Mnie nie interesują wielkie miasta i tyle.

R: W takich cichych miejscach lepiej do 
świata i człowieka przemawia Bóg, moż-
na usłyszeć Jego głos. Co o tym Pan 
sądzi? 
A. Stasiuk: Poważne pytanie Pan zadał.  
Ja myślę, że Pan Bóg lepiej w górach do 
człowieka dociera.
R: Ale w pustynnych miejscach też.
A. Stasiuk: No też. Myślę, że w mieście bę-
dzie miał pewien kłopot
R: Bardzo dziękuje za rozmowę i ży-
czę dobrych scenariuszy do kolejnych 
filmów
A. Stasiuk: A ja życzę dobrego oglądania.

Rozmawiał: Jan Grzywacz
Fot: Joanna Czyżewska

Na łemkowską nutę
Kermesz w Olchowcu, to impreza o charak-

terze religijno – kulturalnym prezentująca kultu-
rę i obyczaje Łemków. Przez dwa dni mogliśmy 
oglądać liczne koncerty i występy zespołów z 
Polski i Słowacji. XIX już Kermesz rozpoczął 
się sobotnią Wieczernią w cerkwi i otwarciem 
wystawy malarskiej i fotograficznej. Wieczór 
uświetniła folk kapela DREWUTNIA. 

Niedzielne świętowanie rozpoczęło się liturgią Praznyk św. 
Mikołaja z procesją. Po południu wystąpiły zespołów: zespół 
TERKA z Olchowca, zespół Pieśni i Tańca OSŁAWIANY  
z Mokrego, Kapela PIASTY z Miejsca Piastowego, Żukowia-
nie z Usztrzyk Dolnych, SWYDNYCZANKA ze Svidnika 
(SK), ŁEMKIWSKYJ PERSTENYK z Gładyszowa. Późnym 
popołudniem odbył się konkurs śpiewu i recytacji dla dzieci 
i dorosłych „Śpiewaj Łemkowszczyzno”, po konkursie wy-
stąpił zespół wokalny ZORIA z Uścia Gorlickiego, STEB-
NYCZANKA ze Stebnika i RÓWNIANIE z Rówego. Na 
zakończenie Kermeszu wystąpił znana i lubiana Kapela Folko-
wa DREWUTNIA. Każdy mógł wybrać coś dla siebie. Podczas 
imprezy można było nabyć aktualności wydawnicze oraz asor-
tyment galanterii drzewnej i pamiątki regionalne. Nagłośnienie  
i oświetlenie sceny wykonał Ośrodek Kultury z Dukli.

       Wij

Kapela Drewutnia

Publiczność na  Kermeszu

Wydarzyło się w czerwcu…
1 czerwca, 1434 - zmarł Władysław Jagiełło, najdłużej panu-
jący władca Polski, 48 lat. Jego pomnik znajduje się w Parku 
Centralnym w Nowym Jorku, miał być symbolem Polski na 
wystawie światowej w tym mieście w roku 1939. Wybuchła 
wojna i pomnik nie powrócił do Polski. Napis na pomniku 
głosi „Jagiello, King of Poland, Grand Duk of Lithuania ...”

28 czerwca 1918 – został podpisany Traktat Wersalski, 
główny traktat pokojowy kończący I wojnę światową. Ze stro-
ny Polski podpisali dokument Ignacy Paderewski i Roman 
Dmowski.

22 czerwca 1941 – Niemcy hitlerowskie napadły na Związek 
Sowiecki.

5 – 6 czerwca 1944 – inwazja aliantów w Normandii 
(Francja), co ostatecznie przesądziło o losach II wojny świa-
towej. W nomenklaturze historycznej nosi nazwę „D-Day”.

26 czerwca – podpisano w San Francisco Kartę Narodów 
Zjednoczonych, czyli wielostronną umowę międzynarodo-
wą, powołującą i określającą ustrój Organizacji Narodów 
Zjednoczonych.

28 czerwca 1945 – powstanie w Polsce Tymczasowego 
Rządu Jedności Narodowej. Powstał w wyniku postanowień 
jałtańskich i podporządkowywał Polskę polityce sowieckiej.

28 czerwca 1956 – wybuch tzw. Powstania Poznańskiego. 
Był to pierwszy generalny strajk i demonstracja uliczna  

w Peerelu. Zostały krwawo stłumione przez wojsko i Korpus 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dowodzony przez wy-
wodzącego się z sowieckiej armii generała Stanisława 
Popławskiego. Powstanie zapoczątkowała załoga fabry-
ki lokomotyw „Cegielski”. Do demonstrujących robotników 
Cegielskiego dołączyli tłumnie poznaniacy. W wyniku zbroj-
nej akcji zginęło 57 osób.

30 czerwca – referendum 3 x tak. Pytania w referendum 
miały określić podstawowe dla PPR zadania nowego pań-
stwa: czy jesteś za reformą rolną i nacjonalizacją przemysłu, 
za zniesieniem senatu i utrwaleniem nowych granic Polski 
na Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej.

2 - 9 czerwca 1979 - I pielgrzymka Ojca Świętego Jana 
Pawła II do ojczyzny. Szerzej w felietonie „Widziane  
z Cergowej”.

4 czerwca 1989 – pierwsze w powojennej Polsce wolne wy-
bory do Sejmu i Senatu. Z tym, że pewną liczbę miejsc za-
gwarantowane mieli w obu izbach przedstawiciele dotych-
czasowych komunistycznych władz. Datę tę uważa się za 
przełomową w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. 

W gminie Dukla..
9 czerwca 1997 – przyjazd Ojca Świętego Jana Pawła II do 
Dukli. Szerzej w felietonie „Widziane z Cergowej”.

Wino na granicy
(Źródło: www.stopklatka.pl)

Piękne, ciche, nasycone osobliwą atmosferą miejsce, u styku granic polskiej, sło-
wackiej i ukraińskiej, to sceneria, w jakiej rozgrywa się filmowa adaptacja książki 
Andrzeja Stasiuka, w oryginale zatytułowana „Opowieści galicyjskie”, a w wersji 
ekranowej już jako”Wino truskawkowe”. Reżyser Dariusz Jabłoński stworzył film za-
wierający w sobie pewną dozę magii oraz ulotnej poezji. Powstała historia jest na 
swój sposób pociągająca i hipnotyczna poprzez swoją umowną nierzeczywistość. Film 
niesie w sobie trudną do opisania atmosferę, spowijającą całą fabularną konstrukcję 
niczym niedostrzegalne gołym okiem spoiwo. Inaczej zresztą być nie mogło, skoro w 
powyższej opowieści znalazło się miejsce i na miłość, i na zbrodnię, karę i duchy oraz 
tanie, truskawkowe wino. Natomiast jeśli coś tu szczególnie razi, to z pewnością ak-
torskie wykonanie głównej roli.

Dzieło Jabłońskiego, który właściwie debiutuje tym filmem fabularnym jako re-
żyser, opowiada historię boleśnie doświadczonego przez życie policjanta - Andrzeja. 
Przyjeżdża on z dużego miasta na daleką, położoną na południu kraju prowincję, aby 
tam zapomnieć, uciec od przeszłości, za którą jednocześnie wciąż jednak tęskni. Mała, 
uboga mieścina, w jakiej się znalazł rządzi się swoimi niezmiennymi prawami. Nawet 
komendant policji jest od lat ten sam. Mieszkańcy, a w szczególności ich męska część, 
głównie popija nędzne „jabole” i snuje się bez sensu, w życiu kierując się własnym 
prawem i kodeksem, co w końcu przyczyni się również do tragedii. Jest też lokalna 
piękność, Słowaczka Lubica, w której kochają się niemal wszyscy, a ona kusi ich swy-
mi wdziękami niczym Malena z filmu Tornatore. Niby niespecjalnie ciekawych, za to 
stosunkowo barwnych postaci, okazuje się być tu całkiem sporo i to na nich Jabłoński 
buduje dramaturgię swego filmu.
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120 lat na straży życia i mienia
2 maja 2009 roku Ochotnicza Straż 

Pożarna w Dukli obchodziła 120 lat ist-
nienia. Dzieło to rozpoczęli pod koniec 
XIX wieku Karol Reiss – dr wszechnauk 
medycznych i Juliusz Fiebert – aptekarz, 
Aleksander Obłaza - ówczesny burmistrz 
Dukli, Franciszek Srkal, Maurycy Gold-
hammer, Leon Lalicki i Władysław Zię-
biński. To właśnie wyżej wymienieni 
założyli Towarzystwo Straży Ogniowej 
Ochotniczej Miasta Dukli. Pierwszym 
naczelnikiem został Karol Reiss. Wieża 
strażacka została wybudowana na grun-
cie hrabiego Męcińskiego, na Blichu 
obok folwarku.

W 1892 roku zakupiono pierwszą si-
kawkę ręczną, hełmy mosiężne i dzwo-
nek alarmowy. W latach 1997 – 1900 
został wykonany sztandar dla straży z 
wizerunkiem św. Floriana i św. Jana z 
Dukli (wówczas błogosławionego). Cza-
sy świetności przeżywa dukielska straż 
w okresie międzywojennym, dzięki ks. 
kanonikowi Antoniemu Typrowiczowi, 
który pełnił funkcję burmistrza i preze-
sa straży. W 1935 roku zakupiono pierw-
sza sikawkę motorową. Po II-giej wojnie 
światowej na przełomie lat 50-60 ubie-

głego stulecia wybudowano nowa remi-
zę strażacką przy magistracie. Dukielska 
OSP rozwija się i wyposaża w sprzęt 
przeciwpożarowy, samochody, a straża-
cy regularnie podnoszą swoje kwalifika-
cje. Jednostka bierze udział w licznych 
akcjach ratowniczo-gaśniczych. W 1995 
roku OSP w Dukli została włączona, jako 
jednostka wiodąca na terenie gminy Du-
kla, do Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego. W 2005 roku został oddana 
do użytku Baza Ratownictwa Ogólnego, 
w której znajduje się również siedziba 
załogi karetki Pogotowia Ratunkowego 
i Górskiego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego. OSP w Dukli posiada od 
2006 r. nowoczesny samochód ratowni-
czo-gaśniczy : GBA Mercedes. 2 maja w 
120 rocznicę istnienia dukielscy strażacy 
otrzymali nowy samochód, przystoso-
wany do ratownictwa technicznego Fiat 
Ducato. Został on przekazany strażakom 
właśnie w dzień uroczystości i poświe-
cony przez ks. dziekana Stanisława Siarę 
i o. gwardiana Krystiana Olszewskiego. 
Samochód został zakupiony z funduszy 
gminnych przy dofinansowaniu Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-

dowiska w wysokości 20 tys. zł. i PZU  
w Krośnie – 5 tys. zł. Całkowity koszt sa-
mochodu to 226 tys. zł.

Z okazji Jubileuszu odznaczeni 
zostali:

Wojciech Ukleja – złoty medal za 
zasługi dla pożarnictwa. Srebrnymi me-
dalami za zasługi dla pożarnictwa zosta-
li odznaczeni: Marek Górak, Marcin 
Fornal, Krzysztof Bożętka, Witold 
Pietruszka, Andrzej Fornal, Jan Gro-
chowski. Brązowymi medalami od-
znaczonych zostało 10. zasłużonych 
strażaków, odznakę wzorowy strażak 
otrzymało 10. strażaków. Były też od-
znaczenia młodzieżowe srebrne i brązo-
we medale, a także dyplomy: Zasłużony 
dla pożarnictwa. 

Dukielskim strażakom życzymy 
wszelkiej pomyślności. Wiemy, że za-
wsze śpieszą z pomocą potrzebującym, 
nie tylko w czasie pożaru, ale również w 
czasie innych klęsk żywiołowych jak np. 
powódź. Dziękujemy również za wielkie 
poświecenie, za stanie na straży naszego 
życia i dorobku już od 120 lat.

kbr

Cudze chwalicie, swego nie znacie 

Języcznik zwyczajny 
osobliwość przyrodnicza w Przełomie Jasiołki

Są miejsca na świecie, które potrafią 
nas zachwycić. Coraz częstszym sposo-
bem na letnie urlopy są wyjazdy do in-
nych krajów. Niekoniecznie trzeba jednak 
daleko wyjeżdżać, aby miło i pożytecznie 
spędzić czas. Pozostając wiernym naszej 
bogatej przyrodniczo Dukielszczyźnie 
proponujemy, tym razem wycieczkę do 
Rezerwatu Przyrody „Przełom Jasiołki”. 

Został on utworzony w roku 1976 dla 
zachowania drzewostanów o charakte-
rze naturalnym. Posiada powierzchnię 
123,41 ha. Ochronie podlega przełomo-
wy odcinek Jasiołki porośnięty pierwot-
nym lasem. Wyodrębniono tu 15 leśnych 
zbiorowisk roślinnych w tym tak rzadkie, 
jak jaworzyna karpacka z języcznikiem 
i żyzna buczyna karpacka z miesięczni-
cą trwałą. Na terenie rezerwatu oznaczo-
no 282 gatunki roślin naczyniowych, z 
czego 26 określane jako osobliwości sza-

ty roślinnej. Należą do nich m.in. pióro-
pusznik strusi, tojad dzióbaty, powojnik 
alpejski, wawrzynek wilczełyko, parzyd-
ło leśne, omieg górski, obrazki alpejskie. 
Zaobserwować też można łan smotrawy 
okazałej – rośliny ściśle chronionej. Jej 
stanowisko w tej okolicy jest jednym z 
największych w Karpatach. Z roślin ziel-
nych występuje tu także tojad mołdawski, 
rzadziej wiechowaty. Osobliwością bota-
niczną jest języcznik zwyczajny, nazy-
wany też jelenim językiem. Jest to jedyna 
paproć o pełnych kształtach. Rośnie w 
terenie wilgotnym, zacienionym. Wystę-
puje na kilku stanowiskach w Beskidzie 
Dukielskim i jest całkowicie chronio-
na. Ciekawym miejscem jest największe 
przewężenie doliny Jasiołki, pomiędzy 
górami Piotruś i Ostra. Dno doliny zawę-
ża się miejscami do 20 m szerokości po-
między ściankami skalnymi, obrywami 

i podcięciami osiągającymi 30 metrów 
wysokości. Zróżnicowana budowa geolo-
giczna powoduje, że w tych okolicach po-
wszechnym zjawiskiem są osuwiska. Na 
terenie rezerwatu występują one zwłasz-
cza w okolicach Sinego Brzegu, gdzie 
zbocze Ostrej opada kilkudziesięciome-
trowym uskokiem w dolinę Jasiołki.

Aby zwiedzić rezerwat warto przespa-
cerować się ścieżką przyrodniczą biegną-
cą przez jego teren. Ma ona kształt pętli 
o długości ok. 4 km. Zaczyna się i koń-
czy na polu namiotowym „Stasiane”, bę-
dącym własnością Nadleśnictwa Dukla, 
gdzie można rozpalić ognisko i przyrzą-
dzić posiłek. Ścieżka jest bardzo dobrze 
oznaczona, po drodze spotykamy punk-

ty przystankowe 
informujące nas 
o tym, co wo-
kół się znajduje, 
m.in. o typach 
siedlisk oraz  
o historii terenu.

Katarzyna Ciuła

Czytelników Dukli.pl prosimy o przysy³anie 
ciekawostek fotograficznych.
Ka¿da umieszczona ciekawostka zostanie 
nagrodzona ksi¹¿k¹, któr¹ autor zdjêcia mo¿e 
odebraæ w redakcji.

Redakcja
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SPORT    SPORT    SPORT    SPORT
Tenis stołowy
Uczniowski Klub Sportowy zakończył roz-
grywki ligowe oraz turnieje kwalifikacyjne  
i mistrzowskiego w sezonie 2008/2009.
Zawodnicy pierwszej drużyny po dobrej 
grze w IV Lidze zajęli 3 pozycje. UKS TKKF 
przegrał rywalizację o awans do III Ligi  
z drużynami z Krosna i Iskrzyni. 
1 UKS ISKRA I Iskrzynia 
2 KSTS KONTAP OVB MOSiR III Krosno 
3 UKS TKKF I Dukla 
4 LKS I Górki 
5 LUKS WISŁOK Krościenko Wyżne 
6 GMKS STRZELEC III Frysztak 
7 LUKS BURZA II Rogi 
8 LKS ECK Team Olszanica 
9 LKS STRAŻAK I Bratkówka 
10 LKS II Turze Pole 
11 GLKS BESKID Nowy Żmigród 
12 LKS JASIOŁKA Szebnie 

Kadetki Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Magdalena Jurczyk i 
Aleksandra Chłap wygrały Drużynowe 
Mistrzostwa Województwa Kadetek 
oraz otrzymały prawo startu w 
Półfinałach Mistrzostw Polski w Łodzi. 

SPORT    SPORT    SPORT    SPORT
PierwszyTurniej 

Żeńskiej Piłki Siatkowej
23 maja 2009 r. w gościnnej hali sportowej ZSP w 

Jaśliskach odbył się 1. Turniej Żeńskiej Piłki Siatkowej 
zorganizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Dukielszczyzny, którego pomysłodawcami byli Robert 
Rąpała i Zenon Leńczyk.

Turniej został zorganizowany w kategorii juniorek młod-
szych, do którego zgłosiły się drużyny z ZSP Dukli, ZSP 
Wietrzna, ZSP Iwli, LO Dukla oraz ZSP Jaślisk. Rozegrany 
został systemem każdy z każdym do dwóch wygranych se-
tów. Zaplanowano w sumie 10 spotkań.

 Rozgrywki przebiegały w miłej, sportowej atmosferze. 
Dziewczyny pokazały niezłą siatkówkę, były aktywne i sku-
teczne w ataku i obronie. Emocji nie brakowało, ani wśród 
zawodniczek ani, a tym bardziej wśród trenerów i opieku-
nów zagrzewających swoje podopieczne do walki. W trak-
cie całego turnieju wszyscy uczestnicy mieli zapewniony 
ciepły posiłek oraz napoje i słodycze ufundowane przez fir-
mę ZIKO oraz firmę ŻWIRGEO Trzciana.

Mecze sędziowali Artur Paczkowski oraz Jan Dembiczak. 
Sędziami liniowymi byli dukielscy siatkarze występujący na 
co dzień w Amatorskiej Lidze Siatkówki: Maciej Chłap, Da-
mian Leśniak, Konrad Piróg, Dominik Piróg, Marcin Milan 
i Szczepan Jakieła jako sędzia punktowy. Nad oprawą mu-
zyczną czuwał również siatkarz Michał Okarma. 

Po ciężkich całodziennych zmaganiach najlepsza okaza-
ła się reprezentacja ZSP Dukla trenująca na co dzień pod 
czujnym okiem Roberta Rapały.

Końcowa klasyfikacja zespołowa:
1. miejsce - ZSP Dukla,
2. miejsce - LO Dukla,
3. miejsce - ZSP Wietrzno, 
4. miejsce - ZSP Jaśliska,
5. miejsce - ZSP Iwla.
Oprócz dyplomów i pucharów dla najlepszych drużyn 

organizator przewidział również specjalne nagrody indywi-
dualne dla najlepszych zawodniczek turnieju w poszczegól-
nych kategoriach. Puchary otrzymały otrzymały:
Martyna Dragan z ZSP DUKLA - najlepsza atakująca turnieju
Dominika Dudzik z ZSP DUKLA - najlepsza rozgrywająca 
turnieju
Klaudia Dziadowicz z ZSP Wietrzno - najlepsza przyjmująca 
turnieju

Paulina Kurdyła z ZSP Jaśliska - najwszechstronniejsza zawod-
niczka turnieju

Nagrody i dyplomy ufundowane przez Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Dukielszczyzny wręczyli Jerzy Górka 
v-ce prezes Stowarzyszenia oraz Dyrektor ZSP w Jaśliskach 
Adam Dańczak. Cały turniej został przygotowany w profe-
sjonalny sposób, którego prowadzeniem zajął się p. Zenon 
Leńczyk. W imieniu organizatorów gratulujemy wszystkim 
drużynom, a w szczególności zwycięzcom. Dziękujemy za-
wodnikom, trenerom, obsłudze sędziowskiej za przybycie i 
dostarczenie niezapomnianych wrażeń sportowych.

Podziękowania składamy na ręce dyrektora ZSP w Jaśli-
skach, Pana Adama Dańczaka za udostępnienie obiektów. 

Zapraszamy na kolejne turnieje siatkarskie!
Zel

Towarzyski Turniej 
Piłki Siatkowej 

8 maja 2009 r. w hali sportowo - widowiskowej  
w Jedliczu odbył się Towarzyski Turniej Piłki Siatkowej. 
Organizatorem turnieju był Gminny Ośrodek Sportu  
i Rekreacji w Jedliczu, który zaprosił do miłego, sporto-
wego spędzenia piątkowego popołudnia cztery zespoły: 
GOSiR Jedlicze I, GOSiR Jedlicze II, zespół z Chorków-
ki oraz drużynę z Dukli. 

Forma zawodów miała charakter towarzyski, choć wy-
niki meczy świadczyły o czymś wręcz przeciwnym. Mecze 
rozgrywane systemem każdy z każdym do dwóch wygra-
nych setów kończyły się dopiero w tiebreaku.

Ostatecznie w turnieju zwyciężył III ligowy zespół z Jed-
licza. Nasi zawodnicy zajęli drugie miejsce, ulegając tylko 
trzecioligowcom w stosunku 2:1. Uczestnicy turnieju otrzy-
mali okolicznościowe puchary, które wręczył z-ca burmi-
strza Jedlicza Piotr Rostka.

Zespół z Dukli w tym turnieju wystąpił w składzie:
Jakieła Szczepan, Okarma Michał, Piróg Dominik, Piróg 

Konrad, Chłap Maciej i Milan Marcin.
/ZeL/

Druga drużyna od lewej: Jan Dembiczak, Piotr 
Krowicki, Piotr Cycak, Wiktor Dembiczak, Ka-
mil Karnasiewicz.

Pierwsza drużyna UKS TKKF Dukla od lewej: Jan 
Dembiczak, Piotr Staroń, Marcin Stępień, Tomasz 
Kozubal, Piotr Paszek, Dawid Konieczko. 

Zawodnicy V ligi zdobyli 6 miejsce.
1 UKS ISKRA II Iskrzynia 
2 LUKS STRAŻAK I Niżna Łąka 
3 LKS II Górki 
4 PKS BARTEK Dębowiec 
5 UKS OLIMP Łęki Dukielskie
6 UKS TKKF II Dukla 
7 UKS ISKRA III Iskrzynia 
8 MUKS PODKARPACIE I Jedlicze
9 LUKS STRAŻAK II Niżna 
10 UKS KARPATY Klimkówka 
11 LKS BŁĘKITNI Żeglce
12 UKS GWOŹDZIK Gwoźnica Dolna Juniorki UKS-u Julia Stępień  

i Wioletta Madej zdobyły drugie miej-
sce na Drużynowych Mistrzostwach 
Województwa i otrzymały prawo star-
tu w Półfinałach Mistrzostw Polski w 
Kazimierza Wielka. 
Kolejnym osiągnięciem naszych junio-
rek było wygranie „Podkarpackiej Ligi 
Juniorek”. Zawodniczki zdobyły pierw-
sze miejsce, wygrywając wszystkie 
spotkania. Wystąpiły w składzie: Julia 
Stępień, Wioletta Madej i Magdalena 
Jurczyk. 

Stanislaw Paszek

„Dziękujemy!”
Od 13 lat zajmuję się społeczną pracą z 
młodzieżą. Jestem opiekunem grupy, któ-
ra ma zajęcia rekreacyjno - siatkarskie w 
każdy piątek o godz. 17.00 w sali Szkoły 
Podstawowej w Dukli. Młodzież, która 
uczęszczała na te zajęcia jest już dorosła, 
część osób jest już rodzicami, część się uczy 
lub ukończyło szkoły sportowe. Jednak cią-
gle dochodzi nowe pokolenie. Każdy może 
przyjść, miło spędzić czas, biorąc czynny 
udział w zmaganiach siatkarskich.
Siatkówki nie trzeba reklamować, tylko na-
leży działać, udostępniając miejsce i spo-

sobność, aby młodzież mogła czynnie brać 
udział w tej grze! Nie tylko w godzinach 
lekcyjnych, gdzie jest od dawna przez fa-
chową kadrę w szkołach propagowana  
i upowszechniana, ale również w czasie 
wolnym od zajęć.
W piątkowej sekcji, którą się opiekuję, jest 
obecnie 4 drużyny w różnym przedziale 
wiekowym. Jest również grupa dziewcząt, 
która od kilku lat wspólnie z drużyna chło-
pięcą rywalizuje na boisku w tej dyscyplinie 
sportowej, jaką jest siatkówka. Wszystkie  
4 drużyny były w tym roku na wiosennym 
turnieju w Jaśliskach. Młodzież chętnie 
bierze udział we wszystkich rozgrywkach, 
które od 7 lat są organizowane przez naszą 
gminę. Były to turnieje męskie, więc dziew-
czyny jeździły kibicować lub brały udział 
gościnnie w grze (zawsze „po macoszemu” 
były traktowane). 
2003r. - GMINNY TURNIEJ PIŁKI 
SIATKOWEJ
ŁĘKI DUKIELSKIE – II miejsce
2004r. - TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ 
PLAŻOWEJ W PARKU DUKIELSKIM 
– III miejsce
2006r. - JESIENNY TURNIEJ PIŁKI 
SIATKOWEJ W IWLI – III miejsce
2008r. - WAKACYJNY TURNIEJ PIŁKI 
SIATKOWEJ W DUKLI – I miejsce
We wszystkich turniejach, które do tej pory 
były zorganizowane w naszej gminie nie 
było przedziałów wiekowych, więc mogli 
brać udział w rozgrywkach SENIORZY 
przeciwko MŁODZIKOM. Niespotykane 
jest, aby w seniorskiej piłce siatkowej wy-
stępowali zawodnicy poniżej 15 roku życia. 
A jednak w dukielskiej siatkówce wszystko 
jest możliwe.
Wreszcie organizowany (23 maja br. w 
Jaśliskach) był turniej siatkarski specjal-
nie dla dziewcząt . Oburza mnie i moje za-
wodniczki fakt dyskryminacji dziewcząt, 
gdyż są w wieku powyżej 18. roku życia 
i nie mogą wziąć udziału w tym turnieju! 
Ograniczenia wiekowe jakie postawił or-
ganizator imprezy są zamknięciem drogi 
do zdrowej rywalizacji młodym zawodnicz-
kom, które chciałyby uczestniczyć w pierw-
szej od wielu lat, obiecanej dla nich impre-
zie siatkarskiej. „Gościnny” udział w tym 
turnieju, który się odbył z wielkimi prob-
lemami nas nie satysfakcjonuje. Dlatego 
dziękujemy za przyzwolenie zagrania 2 
setów!
Taka organizacja turnieju zaprzecza ce-
lom, które są przedstawione przez organi-
zatora imprezy.
1) nie jest to promocja piłki siatkowej 
wśród dziewcząt
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OGŁOSZENIA    PRZETARGI    UCHWAŁY

Do każdej ceny netto do-
liczony będzie podatek VAT  
w wysokości 22%. Wszystkie 
krótkie ogłoszenia niekomercyj-
ne, z ofertami pracy lub osób po-
szukujących pracy umieszczane 
są w Dukielskim Przeglądzie Sa-
morządowym  nieodpłatnie.

Cennik reklamy obowiązuje 
również w odniesieniu do strony 
internetowej.

Dukla.pl zamieszcza różne formy reklam. Aktualny cennik:

Moduł
Format reklamy

Reklama czarno-biała 
na okres 6. miesięcy

Cena netto w zł

Reklama czarno-biała 
na okres 1 miesiąca

Cena netto w zł

Reklama kolorowa 
na okres 6. miesięcy

Cena netto w zł

Reklama kolorowa 
na okres 1 miesiąca

Cena netto w zł

A-4 200 60 500 150
1/2 A-4 �00 �0 250 70
1/4 A-4 50 20 125 50
1/8 A-4 25 15 75 �0

1/16 A-4 15 �0 50 15

È

È

È

È

È

È

FHU „Tech - Mal”
Dukla, Trakt Węgierski 9, tel. 0609130387, 0134330387

Handel:
- farby, lakiery, kleje, tynki elewacyjne, narzędzia, płytki posadzkowe i ścienne
- artykuły pirotechniczne, amunicja akustyczna, 
- komputerowe materiały eksploatacyjne, nośniki: 
 płyty CD, DVD 
- dzienniki budowy, tablice budowlane,  
  markery do tablic.
USŁUGI:
- kosztorysowanie, projekty zagospodarowania, 
- szkice i rysunki do zgłoszenia robót budowlanych 
– tel. 0601885063

Centrum Szkoleń i Tłumaczeń „ELG”
ul. Trakt Węgierski 13/38, Dukla

Tłumacz przysięgły j. niemieckiego 
tel. 0609610065

- tłumaczenia, szkolenia,
- korepetycje z j. niemieckiego i angielskiego

SZKOŁA NAUKI JAZDY Tip Top

organizuje kursy na prawo jazdy kat. „A”, „B”

Wykłady i zapisy w każdy czwartek o godz. 17.00  

w Szkole Podstawowej w Dukli, ul. Kościuszki 13

Duże rabaty dla młodzieży. Szkolenie praktyczne samo-

chodem Renault Clio II (jak na egzaminie państwowym)

Kontakt: tel. 508 125 835

Solidna osoba podejmie się prac porządkowych.

tel. kontaktowy: 669 423 253

Wynajmę lokal handlowy
o powierzchni ok. 50 m2 przy ul. Kościuszki 15

Sklep umiejscowiony jest w pobliżu Szkoły Podstawowej i osiedla bloków.
Tel. kontaktowy: 503 012 320, 606 155 749

Burmistrz Gminy Dukla działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 
261, poz.2603 z późn.zm./, § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, 
poz.2108/ o g ł a s z a

 przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego 
Gminy Dukla:

- działka nr 235/1 o pow. 0,65 ha, położona w Zawadce 
Rymanowskiej objęta Księgą Wieczystą nr KS1K /00064560/2 
urządzoną na rzecz Gminy Dukla, zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego położona jest w terenie oznaczo-
nym symbolem „RM1”-teren zabudowy zagrodowej – ok.90%, „ZN1”-
tereny leśne i zieleni – ok.10%.

 Cena wywoławcza wynosi 40 000,00 zł (wartość netto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 4 000,00 zł.

Do kwoty ustalonej w przetargu doliczony zostanie obo-
wiązujący podatek VAT od towarów i usług.

- działka nr 162 o pow. 1,18 ha, położona w Trzcianie obję-
ta Księgą Wieczystą nr KS1K/00064061/4 urządzoną na rzecz Gminy 
Dukla, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego położona jest w terenie oznaczonym symbolem „R1(W)”- tereny 
rolne – ok. 90%, „ZN1(W)”- tereny leśne i zieleni – ok. 5%, projekto-
wana droga KDD1/2 – ok. 5%. Działka zabudowana jest spichlerzem 
zbożowym przeznaczonym do rozbiórki.

 
 Cena wywoławcza wynosi 30 000,00 zł ( wartość 

brutto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi –3 000,00 zł.

Kwota ustalona w drodze przetargu zwolniona jest z po-
datku VAT od towarów i usług.

- działka nr 169/2 o pow. 1,2230 ha, położona w Trzcianie 
objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00064061/4 urządzoną na rzecz 
Gminy Dukla, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego położona jest w terenie oznaczonym symbolem „R1(W)”- 
tereny rolne – ok. 80%, „ZN1(W)”- tereny leśne i zieleni – ok. 20%.

 
 Cena wywoławcza wynosi 30 000,00 zł ( wartość 

brutto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi –3 000,00 zł.

Kwota ustalona w drodze przetargu zwolniona jest z po-
datku VAT od towarów i usług.

- działka nr 168 o pow. 0,10 ha, położona w Trzcianie obję-
ta Księgą Wieczystą nr KS1K/00064061/4 urządzoną na rzecz Gminy 
Dukla, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego położona jest w terenie oznaczonym symbolem „PG(W)”- tereny 
eksploatacji górniczej – udokumentowane złoża żwiru.

 
 Cena wywoławcza wynosi 5 200,00 zł ( wartość netto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 520,00 zł.

Do kwoty ustalonej w przetargu doliczony zostanie 
obowiązujący podatek VAT od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się dnia 2 lipca 2009 r. o godz. 10
00

 w 
sali nr 22 znajdującej się w siedzibie Urzędu Gminy Dukla. W przetargu 
mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w 
określonej wyżej wysokości. 
Wadium należy wpłacić do dnia 29 czerwca 2009 r. w ka-
sie Urzędu Gminy Dukla w godz. od 730 do 1430 lub na konto Podkarpacki 
Bank Spółdzielczy w Sanoku 0/Dukla 58 8642 1096 2010 9600 1833 
0002. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na 
konto.
Przy wpłacaniu wadium należy podać numery i położenie 
nieruchomości.
Wpłacone wadium zostanie: 
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wy-

gra przetarg 
- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu w termi-

nie 3 dni po zamknięciu przetargu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji 
przetargowej:
- oryginał dowodu wpłaty wadium
- w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości
- w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru właściwy dla 

danego podmiotu, pełnomocnictwo, dowody tożsamości osób repre-
zentujących dany podmiot.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż 
jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie po-
wyżej ceny wywoławczej. 
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzozie-
miec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nierucho-
mości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 
1758 z póź.zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomo-
ści nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia 
wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
Jednocześnie informuję, że nie przystąpienie do zawarcia umowy nota-
rialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wpłaconego wadium.
Burmistrz Gminy Dukla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  
z uzasadnionych przyczyn.
Nabywca przy spisywaniu notarialnej umowy kupna- sprzedaży winien li-
czyć się ze skutkami art. 3 /prawo pierwokupu/ ustawy z dnia 11 kwietnia 
2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz. U. Nr 64, poz. 592/.
Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
Szczegółowe informacje odnośnie w/w nieruchomości można uzyskać w 
pok. nr 6 Urzędu Gminy Dukla lub pod nr telefonu (0-13) 432 91 13

2) nie jest to popularyzacja zdrowej - spor-
towej rywalizacji
3) nie było aktywnej formy spędzania cza-
su wolnego
Uważam, że zbędne i niepotrzebne jest za-
chęcanie młodych dziewczyn do gry w pił-
kę siatkową, gdyż one też będą miały po 
18 lat i nie będą mogły wziąć udziału w 
„GMINNYM TURNIEJU ŻEŃSKIEJ PIŁKI 
SIATKOWEJ”, gdy organizator zaznaczy 
kategorie wiekową – juniorki młodsze! 

Z poważaniem
Lucyna Jacek

oraz zawodniczki

dokończenie ze str. 22
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ZETO-RZESZÓW Sp. z o. o.

DLA BEZPIECZEŃSTWA 
I PRZEJRZYSTOŚCI

Szybki i sprawny przepływ informacji to podstawa w 
e-biznesie. Jednak to, co z jednej strony oszczędza czas 
i ułatwia logistykę, z drugiej niesie zagrożenia. Właśnie 
dlatego tak ważna jest ochrona informacji, sprawdzenie 
autentyczności kontrahentów w sieci, wykluczenie moż-
liwości fałszerstwa podczas elektronicznych transakcji, 
czy zapewnienie przejrzystości w publicznych ofertach. 
To wszystko gwarantują e-produkty oferowane przez 
ZETO-RZESZÓW Sp. z o. o..

Czas jest obecnie bezcenny. Nic więc dziwnego, że co-
raz więcej spraw, również tych w urzędach, można załatwić 
za pośrednictwem Internetu. I choć szybkość z pewnością 
jest ważna, to jednak nie można zapomnieć o ochronie po-
siadanych danych. 

Podpisz się wirtualnie
Do niedawna nikomu nawet nie śniło się, że coś może 

zastąpić własnoręczny podpis. 
A jednak. Bezpieczny podpis elektroniczny ma taką samą 

rangę jak podpis odręczny. Jest on nierozerwalnie powiąza-
ny z danymi, do których został dołączony w taki sposób, że 
każda późniejsza zmiana jest rozpoznawalna. 

W roku 2008 najwięcej podpisów kupowali klienci, któ-
rzy byli zobligowani przez ZUS do ich używania w progra-
mie Płatnik. Podpis elektroniczny ma jednak coraz szersze 
zastosowanie.

Klienci mogą go również używać do kontaktów z wszelki-
mi urzędami i bankami. 

Kupić go można wyłącznie w autoryzowanych punktach 
– otrzymujemy tam zestaw do bezpiecznego podpisu elek-
tronicznego. Taki zestaw zawiera czytnik kart kryptograficz-
nych, oprogramowanie do składania i weryfikacji podpisu 
oraz rzecz najważniejszą: kartę kryptograficzną, na której 
umieszczony jest certyfikat kwalifikowany. Każda osoba, 
która posiada taki certyfikat może podpisywać dokumenty 
elektroniczne, które mają taką samą moc prawną, jak doku-
menty podpisane odręcznie. 

Podpis krok po kroku
Uzyskanie certyfikatu nie jest skomplikowane. Pierwszym 

krokiem jest wejście na stronę internetową www.sigillum.pl, 
gdzie należy zarejestrować się w Elektronicznym Punkcie 
Rejestracji. Następnym krokiem jest logowanie i wypełnienie 
odpowiednich formularzy. Na końcu drogą telefoniczną lub 
e-mailową należy ustalić z inspektorem Punktu Rejestracji 
ZETO-RZESZÓW termin dopełnienia pozostałych formalno-
ści oraz datę otrzymania certyfikatu. 

Żeby przetargi były czyste
Oferta e-produktów z każdym rokiem się rozrasta.  

W 2009 roku firma wprowadzi na rynek nowy produkt: Polską 
Platformę Przetargową. - Będzie ona stanowiła dla instytu-
cji państwowych i publicznych jeden z elementów przejrzy-
stości i czystości robienia zamówień publicznych - wyjaśnia 
Ryszard Rzym, prezes ZETO-RZESZÓW. 

Firmy, które startują w przetargu nie mają bezpośrednie-
go kontaktu ze sobą. Polska Platforma Przetargowa pozwala 
również śledzić cały przetarg i jego realizację. ZETO-RZE-
SZÓW oferuje również kompleksową obsługę serwisową,  
a możliwości techniczne firmy pozwalają klientom bezpiecz-
nie realizować tę nowoczesną usługę.

ZETO-RZESZÓW to pewność zasad  
i oszczędność czasu. 

Mając na uwadze jak najlepsze wywiązywanie się z przy-
jętych na siebie zobowiązań wdrożyliśmy System Zarządza-
nia Jakością zgodny z ISO 9001:2000. Nasze dokonania 
zostały zauważone i docenione przez ekspertów ekono-
micznych. ZETO-RZESZÓW Sp. z o. o. otrzymała w 2008r. 
miano PRZEDSIĘBIORSTWA FAIR PLAY 2008, oraz zo-
stała zaliczona do grona najbardziej dynamicznie rozwijają-
cych się firm w Polsce - GAZELE BIZNESU 2008. 

ZETO-RZESZÓW Sp. z o. o.
ul. Rejtana 55
35 - 326 Rzeszów
tel. 017 85 00 669
www.zetorzeszow.pl

   Wydarzyło się 
   w naszej gminie

Żródło:  
strona internetowa KMP w Krośnie
Wybrał: WS

Dziecko wpadło do stawu
Policja wyjaśnia szczegóły wypadku, w którym ucierpiał  
3-letni chłopiec. Dziecko wpadło do niewielkiego ogrodzo-
nego stawu, znajdującego się na sąsiedniej posesji. W cięż-
kim stanie malec trafił do krośnieńskiego szpitala. Nie wia-
domo jak długo chłopczyk  przebywał pod wodą

Do wypadku doszło 8 maja po południu w miejscowości 
Głojsce w gminie Dukla. Według dotychczasowych ustaleń 
3-latek od rana bawił się nad podwórku. Po obiedzie dziecko 
wróciło do zabawy, a jego ojciec odjechał samochodem do 
pracy na budowie.

Kiedy przez dłuższą chwilę chłopiec nie pojawiał się w domu, 
opiekująca się drugim dzieckiem matka zaczęła go szukać. 
Zadzwoniła też do męża z myślą, że być może to on zabrał 
ze sobą syna. Zaniepokojony ojciec natychmiast wrócił do 
domu i przyłączył się do poszukiwań. Chwilę później zauwa-
żył chłopca, w niewielkim stawie na sąsiedniej posesji, kilka-
dziesiąt metrów od domu.

Mężczyzna wyciągnął nie dającego znaku życia malca i za-
czął go reanimować. Po chwili przywrócił dziecku oddech. 
Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. Aktualnie chło-
piec w przebywa w krośnieńskim szpitalu, jego stan jest 
ciężki..

W chwili wypadku obydwoje rodzice byli trzeźwi, a staw jest 
ogrodzony. Przerwy pomiędzy elementami ogrodzenia są 
jednak na tyle duże, że najprawdopodobniej dziecko zdołało 
się tamtędy przecisnąć.

Dalsze czynności w tej sprawie wykonują policjanci z komi-
sariatu w Dukli.

Pijani kierowcy na drodze
Pięciu nietrzeźwych kierowców zatrzymali policjanci w ostat-
ni kwietniowy weekend. W ich organizmach stwierdzono od 
prawie 1,7 do ponad 2,8 promila alkoholu. Jeden z mężczyzn 
spowodował przy tym kolizję i uciekł z miejsca zdarzenia.

Jednym z nich był 38-letni mieszkaniec gminy Dukla, którego 
policjanci zatrzymali w  sobotę ok. godz. 14.30 w Daliowej. 
Mężczyzna siedział za kierownicą Daewoo Matiz, mając  
w organizmie ponad 2 promile alkoholu.

Wszystkim zatrzymanym za popełnione przestępstwo grozi 
kara pozbawienia wolności do lat 2 oraz zakaz prowadzenia 
pojazdów mechanicznych od roku do lat 10. Sprawca koli-
zji odpowie ponadto za spowodowanie zagrożenia bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym oraz niedopełnienie obowiąz-
ków ciążących na nim, jako uczestniku wypadku.

Ratusz w remoncie
Obecny właściciel ratusza rozpoczyna remont ratu-

sza od zmiany dachu. Jak widać na załączonym zdję-
ciu pracy  będzie wiele. Czekamy na efekty.

Sklep „MAG-POL”
Dukla, ul. Łąki 1

Poleca:
- meble na wymiar (pokojowe i kuchenne)
- sprzęt AGD i RTV (z sieci AVANS)
- meble ogrodowe

Gospodarstwo Ogrodnicze „OLA” 
Cergowa 222a

- kwiaty baklonowe (mozliwość zrobienia 
skrzynek i koszy), surfinia, pelargonia, 
dipladenia, bakopa i inne – 3 zł/szt.

- krzewy jagody kamczackiej od 15 zł/szt
-świerk srebrny od 15 zł/szt.

Tel. 013 433 08 32, 0606 782 467
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Taaaka ryba

IV ZAWODY 
SPŁAWIKOWE 

O PUCHAR BURMISTRZA GMINY DUKLA

ORGANIZATOR
Zarząd Koła „Pstrąg” w Dukli

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
13 czerwca 2009 r. godz. 9.00 łowisko specjalne 
„Kamieniec” w Trzcianie

UCZESTNICY I WARUNKI UDZIAŁU
Prawo startu mają dzieci i młodzież szkolna z Gminy Dukla 
od 10. do 17. roku życia, którzy zgłoszą chęć udziału w 
zawodach do 9 czerwca 2009 r. Zawodnicy powinni mieć 
opiekuna. Opiekunem może być rodzic lub nauczyciel (je-
den opiekun na 3 zawodników). Zgłoszenia przyjmowane 
są na adres e-mail kolopstrag@boo.pl
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o prawie startu 
decyduje kolejność zgłoszeń.

ORGANIZACJA I PUNKTACJA
Zawody organizowane są w kategorii indywidualnej na jed-
ną wędkę. Każdy uczestnik zawodów powinien posiadać 
siatkę do przechowywania ryb i podbierak zgodnie z wymo-
gami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb. Klasyfikacja 
oparta jest na punktacji dodatniej. Zawody rozgrywane 
będą na żywej rybie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- W przypadku intensywnych opadów deszczu unie-

możliwiających przeprowadzenie zawodów w termi-
nie, organizatorzy przedstawią inny termin stosownym 
komunikatem.

- Sprawy sporne rozstrzyga organizator.
Fundatorem nagród jest Burmistrz Gminy Dukla.

Zapraszamy do udziału! 

Zarząd Koła Pstrąg

Okoń  
– Perca fluviatilis

Okoń jest jedną z najpiękniej ubarwio-
nych ryb słodkowodnych. Zamieszkuje rze-
ki nizinne krainy brzany i leszcza, jeziora i 
zbiorniki zaporowe. W Europie znaleźć go 
można obecnie wszędzie, nawet tam, gdzie 
kiedyś nie występował, np. w Szkocji. Płe-
twę grzbietową okoń ma dużą, dwudzielną; 
przednia jej część, większa, rozpięta jest 
na ostrych kolczastych promieniach twar-
dych. Płetwy brzuszne, odbytowa i ogono-
wa są barwy pomarańczowej, na brzegach 
krwistoczerwone. Część grzbietowa moc-
no wysklepionego ciała jest ciemnoturku-
sowa. Rozpoczynają się na niej, schodząc 
w kierunku jaśniejszych boków, charakte-
rystyczne ciemne, poprzeczne pręgi w licz-
bie 5—9. Całe ciało pokryte jest twardymi, 
grzebieniastymi (ktenoidalnymi) łuskami, 
zaopatrzonymi w maleńkie kolce na ze-
wnętrznej stronie. Wskutek tego ciało oko-
nia jest w dotyku szorstkie. Kości pokrywy 
skrzelowej również są zaopatrzone w ostry 
kolec, na który trzeba uważać przy wyjmo-
waniu haczyka z pyska ryby. Okonie żyją 
w stadach, przy dnie, blisko krzaków, ka-
mieni i innych kryjówek. Również stadnie 
polują na swoje ofiary. Największe ławice 
tworzą małe okonie, większe sztuki pływają 
zwykle w mniej liczebnych grupach. Tarło 
odbywa się w kwietniu — maju, przy brze-
gach. Samica składa 15 000—20 000 jaj; 
ikra skupiona jest w długie wstęgi. U oko-
ni powszechny jest kanibalizm; już roczny 
narybek pożera wylęg własnego gatunku. 
Do czasu osiągnięcia długości 15 cm okoń 
żywi się głównie organizmami bezkręgo-
wymi, później staje się drapieżny. Wzrost 
uzależniony jest od liczebności okoni oraz 
ilości pokarmu w danym zbiorniku. Pięt-
nastoletni okoń może ważyć 1,5 kg, znane 
są jednak przykłady znacznie wolniejszego 
czy szybszego wzrostu. Okonie potrafią się 
szybko nadmiernie rozmnożyć a wówczas 
są poważnymi konkurentami pokarmowy-
mi dla innych ryb. Duży okoń jest bardzo 
cenioną i poszukiwaną przez wędkarzy 
rybą. Można go łowić przez cały rok. Przy-
nętę bierze chętnie również w okresie tarła. 
Do połowu okoni używa się lekkich, sprę-

żystych wędzisk z kołowrotkiem i delikat-
ną żyłką, małymi spławikami i niewielkim 
obciążeniem. Przynętę umieszcza się oko-
ło 15 cm nad dnem. 
Dobre są małe, żywe 
czerwone robacz-
ki z kompostu lub 
obornika, a w okre-
sie lata, przy węd-
kowaniu w rzekach 
- również polne ko-
niki. Jesienią naj-
lepszy jest niewielki 
żywiec. Przynęta nie 
musi zakrywać całe-
go haczyka, powinna 
się natomiast ruszać.  
W połowach spin-
ningowych najlepsze 
wyniki dają błystki 
obrotowe w kształ-
cie łyżeczki. Okoń 
szczególnie chętnie 
atakuje przynętę ko-
loru czerwonego, ale 
równie skuteczne są 
błystki złote i czar-
ne, cętkowane czy 
prążkowane, z czer-
wonymi koralikami 
lub chwaścikami. 
W czasie spinningo-
wania trzeba często 
zmieniać stanowi-
ska i rozglądać się 
za okoniami, które 
wędrują z miejsca 
na miejsce. Złowio-
nego okonia „od-
prowadzają” zwykle 
aż do powierzchni 
wody dwa lub trzy 
inne okonie. Okoń 
ma mało ości, pie-
czony z dodatkiem 
czosnku może za-
dowolić nawet naj-
wybredniejszych 
smakoszy.

Okres ochronny – nie ma
Wymiar ochronny – nie ma
Dzienny limit na wodach PZW – 5 kg
Dzienny limit na łowisku „Kamieniec” – 
do 5 szt. łącznie z innymi gatunkami nie 
wyszczególnionymi odrębnymi limitami.
Rekord Polski:
waga – 2,65 kg (Jacek Nowakowski - 1986 r)
długość – 55 cm (Grażyna Szymańska - 
2005 r.)

Informacje wyłowione z internetu i prasy 
wędkarskiej

Bogdan Trybus

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/09
Lokalnej Grupy Działania Kraina Nafty z dnia 1 czerwca 2009 

r. Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 
pracownikach samorządowych (DU 223 poz.1458 z 18.12.2008) 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Kraina Nafty 
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO 
w wymiarze czasu pracy 1/2 etatu 

I. Wymagania niezbędne: 
1. w zakresie wykształcenia spełnienie jednego z poniższych warunków: 

− ukończone wyższe ekonomiczne jednolite studia magisterskie, eko-
nomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne stu-
dia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie 
co najmniej 3- letniej praktyki w księgowości, 

− ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna 
i posiadanie co najmniej 6 letniej praktyki w księgowości i wpisanie 
do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, 

− posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowe-
go prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikatu księgowego, wy-
danego na podstawie odrębnych przepisów. 

2. obywatelstwo polskie. 
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 

publicznych. 
4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku. 
5. osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mie-

niu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności insty-
tucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygod-
ności dokumentów lub za przestępstwo karno skarbowe. 

II. Wymagania dodatkowe: 
1. umiejętność obsługi programów komputerowych: księgowych, płatnika 

składek ZUS, podatkowych, 
2. doświadczenie zawodowe, 
3. certyfikaty potwierdzające inne umiejętności . 
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
1. prowadzenie rachunkowości jednostki; 
2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi; 
3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i fi-

nansowych z planem finansowym. 
IV. Wymagane dokumenty: 
1. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
c) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się 

o zatrudnienie,
d) kserokopie świadectw pracy, 
e) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifika-

cje zawodowe,
f) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za prze-

stępstwo umyślne,
g) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zo-

bowiązuje się on do niewykonywania zajęć tożsamych, pozostają-
cych w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wy-
konywał w ramach zajęć obowiązków służbowych, wywołujących 
uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,

h) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone 
klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej 
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 
r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własno-
ręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w termi-
nie do dnia 19 czerwca 2009 r. do godz. 1300, pod adresem: 38-430 
Miejsce Piastowe, ul. Dworska 14, pok. 108 w zaklejonych kopertach z 
dopiskiem: 
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w biurze LGD Kraina 
Nafty - nazwa stanowiska: główny księgowy”.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpły-
wy do Zarządu LGD), nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w biurze LGD w dniu 22 czerwca 2009 r. o godz. 
1400

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych 
do drugiego etapu Konkursu wraz z terminem testu i rozmowy kwalifikacyj-
nej zostanie ogłoszona na stronie internetowej LGD „Kraina Nafty”
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w na stronie internetowej 
LGD „Kraina Nafty” oraz na tablicach informacyjnych biura LGD w terminie 
14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia proce-
dury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia 
żadnego kandydata.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/09
Lokalnej Grupy Działania Kraina Nafty z dnia 1 czerw-

ca 2009 r. Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopa-
da 2008 r. o pracownikach samorządowych (DU 223 poz.1458 z 

18.12.2008) 
Zarząd Lokalnej Grupy Działania Kraina Nafty 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 
SPECJALISTY DS. WNIOSKÓW I PROMOCJI 

w wymiarze czasu pracy 1 etat 
I. Wymagania niezbędne: 
1. w zakresie wykształcenia spełnienie jednego z poniższych warunków: 

− ukończone wyższe jednolite studia magisterskie z zakresu marketingu, 
organizacji i zarządzania, zarządzania funduszami europejskimi, euro-
peistyki, wyższe studia zawodowe, uzupełniające studia magisterskie 
lub studia podyplomowe z wyżej wymienionego zakresu, ukończone 
studia wyższe z innego kierunku i doświadczenie zawodowe w pracy 
biurowej i promocyjnej udokumentowane osiągnięciami, 

2. obywatelstwo polskie. 
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 

publicznych. 
4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku. 
5. osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mie-

niu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności insty-
tucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygod-
ności dokumentów lub za przestępstwo karno skarbowe. 

II. Wymagania dodatkowe: 
1. umiejętność obsługi programów komputerowych: edytora tekstu, ar-

kusza kalkulacyjnego, programu pocztowego, programu do tworzenia 
prezentacji multimedialnych, 

2. łatwość nawiązywania kontaktów,
3. skrupulatność i rzetelność, 
4. doświadczenie zawodowe, 
5. certyfikaty potwierdzające inne umiejętności,
6. znajomość co najmniej 1 języka obcego.
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
1. organizacja i prowadzenie biura jednostki, 
2. przyjmowanie i obsługa wniosków,
3. udzielanie porad wnioskodawcom,
4. prowadzenie niezbędnych szkoleń w zakresie programu LEADER
IV. Wymagane dokumenty: 
1. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
c) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się 

o zatrudnienie,
d) kserokopie świadectw pracy, 
e) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifika-

cje zawodowe,
f) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za prze-

stępstwo umyślne,
g) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zo-

bowiązuje się on do niewykonywania zajęć tożsamych, pozostają-
cych w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wy-
konywał w ramach zajęć obowiązków służbowych, wywołujących 
uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,

h) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone 
klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej 
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 
r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własno-
ręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w termi-
nie do dnia 19 czerwca 2009 r. do godz. 1300, pod adresem: 38-430 
Miejsce Piastowe, ul. Dworska 14, pok. 108 w zaklejonych kopertach z 
dopiskiem: 
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w biurze LGD Kraina Nafty
- nazwa stanowiska: specjalista ds. wniosków i promocji”.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpły-
wy do Zarządu LGD), nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w biurze LGD w dniu 22 czerwca 2009 r. o godz. 1400

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych 
do drugiego etapu Konkursu wraz z terminem testu i rozmowy kwalifikacyj-
nej zostanie ogłoszona na stronie internetowej LGD „Kraina Nafty”
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w na stronie internetowej 
LGD „Kraina Nafty” oraz na tablicach informacyjnych biura LGD w terminie 
14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia proce-
dury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia 
żadnego kandydata.
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Kącik łowiecki
W kąciku łowieckim drukujemy humor, satyrę, przysłowia 
i prawdziwe zdarzenia, z którymi winni zapoznać się myśliwi, 
kandydaci na myśliwych oraz nasi przyjaciele.

Motto: (C.d.)
- Nic nie odstraszy synów Nemroda,
Dla nas jest dobra każda pogoda.
Choć z chmury nisko lać nie przestaje
Kapelusz z piórkiem chęci dodaje.
O grubym zwierzu każdy z nas marzy,
Ruszamy w knieje by bór nam darzył.
I choć zawiedzie strzelba i oko
Kapelusz z piórkiem niosę wysoko.
(Na melodię „W zielonym gaju ptaki śpiewają”)

W dalszym ciągu zgodnie z obiet-
nicą opowiem na temat „Przesądów 
myśliwskich”. Mijały wieki, zmie-
niały się sposoby polowania, zmienia-
ły się też związane z nimi przesądy. 
Dawniej, aby oszczep czy strzały były 
skuteczne, smarowano je wywarem z 
różnych ziół. Wraz z pojawieniem się 
broni palnej, powstały zabobony mają-
ce na celu zapewnienie strzelcom cel-
ności i skuteczności. Do dziś wiadomo, 
że „myśliwy strzela, a Pan Bóg kule 
nosi”. Tak, więc kule i glot (tak daw-
niej nazywano śrut) należało lać albo 
na babkach kozich – to przepis dla gó-
rali – albo na święconej pszenicy. Oba 
te sposoby, choć może niezbyt wygod-
ne, zapewniały jednak stuprocentową 
skuteczność takiego wyrobu. O popra-

wę celności broni, od czasu jej wynale-
zienia starali się rusznikarze, a zupełnie 
niezależnie od nich, to samo robili do-
morośli czarownicy. Należało też dbać, 
aby broń była celna, a było to bardzo 
łatwe: wystarczyło położyć ją na łóżku 
niewieścim, powiesić koło niewieście-
go fartucha, a broń stawała się bardziej 
celna.

Szanse udanych łowów wzrasta-
ją niepomiernie, gdy w lesie jest dużo 
zwierzyny nic, więc dziwnego, że sta-
rano się ściągać ją do ostępu wszelkimi 
dostępnymi metodami, należało więc 
„wymieszać w nocniku mocz z wodą 
od śledzi, sokiem brzozowym, lesz-
czynowym i osikowym, dodać sadzy, 
kamfory, popiołu z ogona jelenia oraz 
soli – miksturę ową przetrzymać przez 
dwie niedziele – a następnie wraz z na-
czyniem zakopać w środku ostępu – do 
którego zwierza chciało się zwabić”- 
C.d. w następnym numerze DUKLI.

Z życia koła: 
Jak już wspominałem w poprzednim 

numerze, że ma się odbyć Walne Ze-
branie Koła tak się też stało w dniu 17 
maja 2009 roku o godz. 10 00 w domku 
myśliwskim w Tylawie zebrała się brać 

myśliwska w celu podsumowania sezo-
nu 2008/09. Porządek zebrania otrzy-
mali wszyscy w określonym wcześniej 
terminie. Zebranie otworzył prezes koła 
kol. Ź. Budzic i zgodnie z porządkiem 
wybrano przewodniczącego zebrania, 
którym został J. Kowalewski członek 
naszego koła, a zarazem Łowczy Okrę-
gowy. Zebranie zostało przeprowadzo-
ne zgodnie z wymogami, prowadzone 
było bardzo starannie. Nie będę się 
tu rozpisywać o omawianych proble-
mach, bowiem myśliwi o tym wiedzą, 
a pozostali czytelnicy nie są tymi spra-
wami zainteresowani. Istotne jest to, że 
przy rzeczowej dyskusji nad złożony-
mi sprawozdaniami zarządowi udzielo-
no absolutorium za działalność w roku 
gospodarczym 2008/09 r. Jednym z 
ważniejszych problemów były wykazy 
podłowczego, który tym samym będzie 
piątym członkiem zarządu. Podano 
trzech kandydatów i w wyniku tajnego 
głosowania komisja skrutacyjna ogło-
siła wynik wyborów. Na podłowczego 
wybrano większością głosów kol. Gro-
chowskiego. Wszyscy koledzy pogra-
tulowali nowemu członkowi Zarządu i 
życzyli owocnej pracy na niwie łowie-
ckiej. Równocześnie przyjęto nowego 
członka koła tak, że nasz stan utrzy-
muje się w granicach 60 członków. Na 
walnym zebraniu uczczono minutą ci-
szy kolegów, którzy odeszli do „Kra-
iny wiecznych Łowów” w tym roku 
sprawozdawczym, a byli to: F. Kuchar-
ski i kol. Ź. Paskuda. Powracam znowu 
do rzeczywistości, rozpoczął się se-
zon polowań indywidualnych na sarny, 
koziołki, kol. łowczy A. Bilski rozdał 
myśliwym specjalne odstrzały. Wie-
le uwagi poświęcono równocześnie na 
pracę z młodzieżą, która to prowadzi 
kol. F. Kucharski i St. Lis. W tym se-
zonie aktywnie uczestniczyła młodzież 
LOP z LO Dukla pod kierunkiem mgr 
R. Magnuszewskiego. Kol. F. Krówka 
zwrócił się z prośbą do Zarządu Koła o 
przyznanie pewnej kwoty dla tej mło-
dzieży, a będzie to zachętą do pracy w 
następnym sezonie. Wniosek ten po-
parli członkowie zebrania. Tu pragnę 
podziękować kolegom myśliwym an-
gażującym się w pracę z młodzieżą. 
Równocześnie apeluję do wszystkich, 
którym ochrona zwierzyny leży na ser-
cu o zaangażowanie się w w/w sprawę. 
Zebranie walne przebiegło w pogodnej 
atmosferze, zakończone piecze-

niem kiełbaski (bez tzw. napojów 
wyskokowych), bowiem myśliwi obec-
nie na zebrania przyjeżdżają samocho-
dami. Wszystkich czytających proszę, 
aby mieli dobre zdanie o naszych kole-
gach i łowiectwie.

Na wesoło:
Myśliwy samotnik awanturuje się  
w pralni:
-Ten rachunek jest stanowczo za wysoki.
Oddałem tylko swój garnitur myśliwski!
-Ale w kieszeni były jeszcze dwie koszule,
skarpetki, sweter i trzy pary majtek.

* * *
Żona do męża myśliwego:
- Zobacz, ja muszę prać, prasować, 
sprzątać,
nigdzie nie mogę wyjść, czuję się jak 
kopciuszek
Mąż myśliwy na to:
A nie mówiłem, że ze mną będzie jak  
w bajce?

* * *
On myśliwy i ona siedzą blisko siebie na 
kanapie.
- Chcę panu zwrócić uwagę, że za godzinę 
wróci mój mąż
Myśliwy mówi:
- Przecież nie robię nic niesłusznego
- No właśnie – a czas leci…

Fryderyk Krówka
Członek Koła Łowieckiego 

„Rogacz” w Dukli

Foto S. Lis: Poszerzony Zarząd wraz z Łowczym Okręgowym kol. J. Kowalewskim

SZKOLNY TURNIEJ SZACHOWY 
W ZSP W WIETRZNIE

Zarząd Samorządu Uczniowskiego 
działającego w ZSP w Wietrznie zorga-
nizował Szkolny Turniej Szachowy. 

W turnieju mogli wziąć udział wszy-
scy chętni uczniowie ze szkoły podsta-
wowej oraz gimnazjum.

W rozgrywkach szachowych wzię-
ło udział 13 uczniów z klas gimna-
zjalnych oraz jeden uczeń ze szkoły 
podstawowej.

Do partii finałowej po dwóch turach 
turnieju zakwalifikowali się Dariusz 
Jakubik z klasy I gimnazjum oraz Da-
mian Mazur z klasy szóstej szkoły pod-
stawowej. Zwycięzcą turnieju okazał 
się najmłodszy uczestnik rozgrywek 
Damian Mazur. W nagrodę otrzymał 
dyplom i pamiątkowy puchar ufundowa-
ny przez Samorząd Uczniowski. 

Bardzo cieszy nas fakt, iż w tak nie-
licznej społeczności szkolnej znalazło się 
sporo uczniów umiejących grać w szachy 
– szlachetną grę, która wspaniale rozwi-
ja logiczne myślenie, uczy cierpliwości 
oraz szacunku do przeciwnika.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego 
Joanna Braja

Maria Grzegorczyk

Niech każdy (…) 
miłość własną – kraju 
miłości poświęci!

J.V. Niemcewicz

Pod takim mottem zorganizowano 
uroczystą akademię w zespole Szkół 
Publicznych w Głojscach, w rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Akademię rozpoczął recytator wier-
szem „Tu wszędzie Polska” T. Kubiaka 
na tle znanej melodii „Tu wszędzie jest 
moja ojczyzna”. Następnie przenieśli-
śmy się na kilka minut w wiek XVIII, 
gdzie w karczmie szlachta polska bo-
gato ubrana grała w karty i rozprawiała 
o wszystkim tylko nie o najważniej-
szych sprawach państwa. Wystrojone 
szlachcianki zachwycała obca mowa  
i kultura.

Zebrał się w końcu sejm. Wśród 
szlachty znalazła się grupa posłów ro-
zumiejąca powagę sytuacji, to właśnie 
zwolennicy reform uchwalili ustawę 
– Konstytucji 3 maja, która w kraju  
i za granicą wywołała wiele przychyl-
nych ocen. Entuzjastycznie wypowia-
dali się o niej politycy i ludzie nauki. 
Była pierwsza w Europie, a druga na 
świecie ustawą regulującą stosunki  
w państwie.

Dzień 3 maja nie tylko ma histo-
ryczne znaczenie, ale niesie ze sobą 
aktualne przesłanie wyrażane w w/w 
motcie.

nauczyciel historii

W krainie rondla i patelni
Zwracamy się z prośbą o przysyłanie na adres redakcji ta-
kich przepisów. 
Z góry serdecznie dziękujemy. Dla osoby, która w ciągu 

2009 roku przyśle do redakcji największą ilość przepisów przewidziana jest 
nagroda. 

Przepisy można przesyłać na adres:
Urząd Gminy Dukla -DPS, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11
lub na adres internetowy dps@dukla.pl z dopiskiem „Kącik kulinarny”

Pasta lecznicza do kanapek
Przepis przekazała Halina Majer mieszkanka Teodorówki.

40 dag białego sera
20 dag wędzonego boczku
2 ząbek czosnku
2 łyżki drobno posiekanej natki pietruszki
sól, pieprz

Ser zmielić lub dokładnie rozetrzeć, czosnek utrzeć na miazgę, boczek po-
siekać w drobną kosteczkę. Wszystkie składniki pasty dokładnie połączyć, przy-
prawić. Podać z pieczywem.
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