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Styczeń  
na dobry początek

Jakoś przyzwyczailiśmy się do tego, że pierwszego 
stycznia rozpoczynamy kalendarzowy nowy rok. Kończy-
my stary rok w grudniu najkrótszymi dniami, kiedy jasności 
ubyło o niemal dziesięć godzin. W Wiedniu pierwszy stycz-
nia, to tradycyjny, transmitowany przez telewizje uroczysty 
koncert noworoczny z sal zamku cesarskiego. Panie w dłu-
gich sukniach, panowie w smokingach, choć i pulower się 
zdarzy i lejbowaty sweter. Niemniej gala jest wielka, ostatni 
utwór orkiestralny, to słynny Marsz Radetzky’ego. Oglądam 
to wielkie muzykowanie rokrocznie w telewizorze i do dziś 
marzę, aby znaleźć się przynajmniej raz w życiu na zamku w 
Schoenbrunnie, obejrzeć holenderskie róże i zobaczyć Meh-
te w akcji. A przede wszystkich słuchać wiedeńskich wal-
ców w najlepszym na świecie wiedeńskim wykonaniu. Zaś 
nazajutrz pojechać w Alpy na styczniowe szusy. Niby pod-
dukielska Chyrowa zapewnia podobne atrakcje narciarskie, 
niemniej nie umniejszając gościnności gospodarzom tamtej-
szym, państwu Ryglom, wybrałbym jednak Alpy. Góry tro-
chę wyższe od Beskidu Niskiego, co zresztą jednoznacznie 
sugeruje nazwa, ale i o słońce tam łatwiej i szusy szybsze i 
pewniejsze. Zaś potem powróciłbym do mojego Krakowa, 
bo stąd piszę notatki z Cergowej, i z całą pewnością przyje-
chałbym później w Beskid Niski, Dukielski, także w Biesz-
czady, bo i tam narty dobre. Z tym jednak, że bliżej mi w 
zimowe Tatry polskie i słowackie, w tutejsze Beskidy i te 
wszystkie poletka narciarskie, bo one na wyciągnięcie ręki. 
Niemniej rubieże nęcą ...

A styczeń, ten polski miesiąc wojenny z roku czterdzie-
stego piątego, odcisnął się piętnem na polskich ziemiach. To 
już było po operacji karpacko – dukielskiej, ale jeszcze tyle 
ziem zostało do zdobycia. 17 stycznia polskie wojsko wkro-
czyło do Warszawy, nazajutrz odbito z rąk niemieckich Kra-
ków. Warszawa była kompletnie zniszczona, w Krakowie 
ostało się niemal wszystko. Wawel podminowano, ale nie 
zdążono go wysadzić w powietrze. Podobnie było z krakow-
skim rynkiem i wieloma obiektami w mieście. Jedynie mo-
sty na Wiśle znalazły się w wodzie. 

A potem już ruszyło. 19 stycznia defilowało polskie woj-
sko. Trudno, że bez korony na orle na furażerkach, ale prze-
cież nasze wojsko - defilowało to wojsko ulicami nieistnie-
jącej wówczas stolicy. 18 stycznia widziałem pierwszych 
żołnierzy sowieckich na krakowskim dworcu, gdzie jako 
chłopiec byłem gońcem na Ostbahnie. W lutym padł Po-
znań, w marcu Kołobrzeg i Wał Pomorski i dopiero w wiele 
tygodni później Festung Breslau i Półwysep Helski. Przypo-
minam te daty, bo dziś w pogoni za życiem, trudnym zwy-
kle i mało kogo rozpieszczającym, nie myślimy o tych, któ-
rzy nam wolność w tamtym pamiętnym styczniu przynieśli. 
Bo wolność do Polski tylko pozornie przyszła ze wschodu. 

Widziane z Cergowej

Szanownej Redakcji Dukli.pl wraz z redaktor naczelną 
Panią Krystyną z okazji Nowego 2010 Roku składamy 

najserdeczniejsze życzenia:  
żeby wszystko układało się Wam pomyślnie według planu 
w życiu zawodowym i rodzinnym. Dużo czerstwego zdro-

wia i częstego uśmiechu, „100 lat”
stali czytelnicy z Dukli

* * *
Czytelnikom Dukli

Zdrowia, wszelkiej pomyślności i dużo szczęścia  
w Nowym 2010 Roku

życzy Redakcja

* * *
Mieszkańcom Gminy Dukla w Nowym 2010 Roku

Zdrowia, szczęścia, realizacji planów zawodowych i ro-
dzinnych 

życzą:
Zbigniew Uliasz 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli
Marek Górak

Burmistrz Gminy Dukla

Szanowni 
Czytelnicy 
Zapewne Państwo zauważyli-

ście, że przez ostatni rok nasz gmin-
ny miesięcznik ukazuje się ze zmie-
nioną nazwą i w zmienionej sza-
cie graficznej. Mamy nadzieję, że 
zmienioną wersję przyjęliście Pań-
stwo z zadowoleniem. Ułatwia ona 
bowiem nie tylko czytanie gazety i 
możność odnalezienia na jej łamach 
oczekiwanego tekstu, ale swoim wy-
glądem graficznym przybliżyła się 
do ogólnopolskich standardów ga-
zetowych, w każdym razie jeśli cho-
dzi o gazety lokalne. Cały czas pra-
cujemy nad wyglądem i treściami 
w niej umieszczanymi. Tematy ja-
kie poruszamy, obejmują duże frag-
menty życia społecznego, gospodar-
czego i codziennego w gminie Du-
kla. Staramy się ukazywać problemy 
i trudności, jakie nurtują mieszkań-
ców gminy i w miarę naszych moż-
liwości, pomagać w ich przezwy-
ciężaniu. W miesięczniku zamiesz-
czamy również oficjalne komunika-
ty, wiadomości i informacje z Urzę-
du Gminy. Od kilku miesięcy prowa-
dzona jest rubryka: My z Podkarpa-
cia. Prezentujemy w niej krótko syl-
wetki, zwierzenia, opowieści, wspo-
mnienia naszych czytelników. Za-
praszamy do zgłaszania się do re-
dakcji. Otwieramy łamy naszego 
miesięcznika dla ciekawych życio-
rysów, których jest w naszej gmi-
nie, Polsce, a także świecie bardzo 
wiele. Mieszkańcy Podkarpacia są 
bowiem rozsiani po całym świecie. 
Wystarczy zadzwonić i umówić się.

Mamy nadzieję, że przez rok przy-
zwyczailiście się Państwo do nowej 
nazwy. Czekamy na ewentualne listy 
w tej i nie tylko tej sprawie.

Redakcja
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Na ten polski wschód zapracował rów-
nie ciężko polski żołnierz pod Narwi-
kiem i na Monte Casino, pod Falaise i 
w Tobruku. I pod niebem Anglii. I im 
wszystkim należy się polska wdzięcz-
na pamięć.

I dlatego winniśmy szanować pol-
skie symbole. Polską państwowość. 
Flagę biało - czerwoną, Orła Białego, 
hymn państwowy. Stolicę kraju i pol-
ski paszport i dowód osobisty. I świę-
ta narodowe i ordery polskie. Defila-
dę wojskową, żołnierski mundur i ra-
port kompanii honorowej przy Gro-
bie Nieznanego Żołnierza. Kult Mar-
szałka, jego kryptę na Wawelu i ser-
ce na wileńskim cmentarzu na Rossie. 
Minęła w listopadzie kolejna rocznica 
walk lwowskich Orląt o swoje miasto. 
I miejsca walk Polaków w kraju trzeba 
czcić – Lwów, Radzymin, Grunwald, 
przełęcz Dukielska. I słupy granicz-
ne. Od tego na dalekim wschodzie Pol-
ski począwszy, w Bieszczadach, gdzie 
się Polska zaczyna, po słup w Karko-
noszach, gdzie na zachodzie się Polska 
kończy. To są wszystko polskie sym-
bole.
To wszystko nam Polskę stanowi. 

Na dobry pomysł wpadła Małopol-
ska, która promuje się dziś gdzie tylko 
może i w różny sposób. Ostatnio posta-
nowiono wykorzystać wizerunek zna-
nych sportowców. Padło między inny-
mi na Justynę Kowalczyk, świetną bie-
gaczkę z Kasiny Wielkiej w powiecie 
Mszana Dolna. Gdzieś na jej ubiorze 
biegowym znajdzie się miejsce na logo 
Małopolski. Podobnie wykorzysta się 
w świecie popularność Adama Mały-
sza i Kubicy, ich twarze będą w świe-
cie promować krainę, z której pocho-
dzą. Choć Małysz to wiślanin, ale zwy-
kle kojarzony z Małopolską. A propos 
Małysza. Rozmawiają dwie blondynki: 
- Wiesz, w telewizji był Benedykt XVI. 
Na to druga: - A Małysz który był ?

Krysiu, zwracam się teraz do na-
czelnej redaktorki „D” - a gdyby twoje 
Podkarpacie (ale przecież i moje, bom 
stąd) promować znanymi nazwiskami. 
Niechby świadczyły o tej krainie na ru-
bieżach, która i piękna i bogata ludź-
mi ...

Zbigniew Ringer

Widziane z Cergowej
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Województwa Podkarpackiego  
na 49. miejscu

Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie na podstawie następujących kryteriów opracowała Złotą Setkę Gmin Województwa 
Podkarpackiego:

- dochody ogółem na 1 mieszkańca ( w zł)
- dochody własne na 1 mieszkańca (w zł)
-wydatki ogółem na 1 mieszkańca (w zł)
- wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca (w zł)
- udział dochodów własnych w dochodach ogółem
- udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
- środki finansowe własnych zadań pozyskane z innych źródeł niż dotacje celowe i subwencje ogólne na 1 mieszkańca (w zł)
- udział liczby pracujących w ogólnej liczbie mieszkańców
- udział liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w ogólnej liczbie mieszkańców
- liczba podmiotów gospodarczych przypadających na 100 mieszkańców.

Gmina Dukla znalazła się na miejscu 49. Jak na 159 gmin województwa podkarpackiego to całkiem nieźle. 
Gratulujemy!

Redakcja

Pieniądze do wzięcia
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 

My z Podkarpacia
To jest nasza nowa propozycja gazetowa. Chcemy tu krót-
ko prezentować sylwetki, zwierzenia, wynurzenia, opowieści, 
wspomnienia naszych Czytelników. Zapraszamy do ochotni-
czego zgłaszania się, winni to być ludzie z Podkarpacia, z tą zie-
mią związani urodzeniem, działalnością, zawodem bądź pasją. Otwieramy na-
sze łamy dla ciekawych życiorysów. Wystarczy zadzwonić i umówić się.

Na swojej drodze zawodowej spotkałam 
wielu dobrych, mądrych ludzi

Pani Maria Walczak na-
uczyciel biologii i wychowa-
nia do życia w rodzinie w Li-
ceum Ogólnokształcącym w 
Dukli. Obecnie na emerytu-
rze, nadal aktywna zawodo-
wo, wiele dodatkowo pracu-
je z wychowankami przygoto-
wując ich do konkursów, olim-
piad, na stałe współpracuje z 
miesięcznikiem Dukla.pl. Cią-
gle podejmuje nowe wyzwa-
nia, co ma przełożenie w suk-
cesach jej uczniów.

Redaktor: Od kiedy pracuje Pani 
w dukielskim liceum i dlaczego 
właśnie w Dukli?
Maria Walczak: Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie w Lublinie miałam kilka pro-
pozycji pracy miedzy innymi w I LO w Krośnie, którego jestem absolwentką i w LO w Du-
kli. Wybrałam LO w Dukli, ponieważ Duklę już od dziecka darzyłam sentymentem. Pa-
miętam jak przyjeżdżałam tu z tatusiem na Zielone Światki – święto ludowców. Zaplecze 
przyrodnicze Dukli jest także bez porównania większe niż którejkolwiek szkoły krośnień-
skiej. W dukielskim liceum pracuję od 35 lat. Wykładałam także w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej w Krośnie przedmiot „Gospodarowanie na obszarach chronionych”  
i prowadziłam ćwiczenia z botaniki.

Redaktor: Jest Pani związana z dwoma gminami, która jest dla Pani ważniejsza?
Maria Walczak: Tak, ze względu na zamieszkanie z gminą Miejsce Piastowe i z gminą 
Dukla ze względu na pracę. Bardzo cenię sobie współprace z gminą Dukla. Mieszkam 
we Wrocance, malowniczej miejscowości podkarpackiej. Chciałam wydać folder mojego 
autorstwa „Nad Wroceńska Jasiołką” – ścieżkę przyrodniczo-historyczną po Wrocance. 
Miało ją wydać Towarzystwo „Nasza Wrocanka”, minęło pół roku, a wydawnictwo nadal 
się nie ukazało. Myślę, że o to dlaczego wydawnictwo jeszcze się nie ukazało należy zapy-
tać wójta gminy Miejsce Piastowe.

Redaktor: Proszę powiedzieć o ostatnich sukcesach swoich wychowanków
Maria Walczak: 2. miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Czysty las” w kat. 
Edukacja leśna, wyróżnienie w Ogólnopolskim Festiwalu Nauki i Sztuki. Jestem opieku-
nem naukowym naszego stypendysty z zakresu entomologii i botaniki Konrada Sikory. Już 
po raz kolejny złożyliśmy wniosek, teraz na rok 2010.W międzynarodowym Konkursie Szo-
pek Bożonarodzeniowych moi uczniowie w tym roku zdobyli 1. miejsce za szopkę „Miod-
ną” Konrad Sikora i 3. miejsce Monika Jakieła za szopkę „Kresowa Niezapominajka”.

ciąg dalszy na str. 6

Lokalną Grupę Działania udostępnione są na stronach: Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adre-
sem: www.si.podkarpackie.pl oraz Lokalnej Grupy Działania 
„Kraina Nafty” pod adresem: www.krainanafty.pl oraz do wglą-
du w biurze Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty”. 
Limit dostępnych środków na operacje z zakresu „Małych pro-
jektów” w 2009 r. wynosi 410 000 zł. (słownie: czterysta 
dziesięć tysięcy złotych). 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można 
uzyskać w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania 
„Kraina Nafty” przy ul. Dworskiej 14, 38-430 Miejsce 
Piastowe oraz pod nr telefonu 725 995 723. Lokalna 
Grupa Działania „Kraina Nafty”

„English Teaching” - Small Grants
O dotacje na projekty mające na calu wyrównywanie szans 
edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz promocję nauczania ję-
zyka angielskiego na wsiach i w małych miastach mogą ubie-
gać się niekomercyjne instytucje oświatowe (szkoły, bibliote-
ki, świetlice, domy kultury itp.) oraz organizacje pozarządowe z 
miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Zgłoszenia przyjmuje 
Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida” do 31 stycznia.

„Szkoła Ucząca Się” (SUS) - trwa nabór do programu
Zapraszamy szkoły do uczestnictwa w VIII edycji programu 
„Szkoła Ucząca Się - Ocenianie kształtujące (SUS-OK)”. Celem 
programu jest podnoszenie jakości pracy szkoły oraz doskona-
lenie metod nauczania i oceniania. W I module szkoła wdra-
ża do swojej pracy ocenianie kształtujące. Nowa edycja ru-
szy wiosną 2010 roku, na zainteresowanych czeka 50 miejsc. 
Zgłoszenia przyjmuje Centrum Edukacji Obywatelskiej do 31 
stycznia.

kbr

Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o 
możliwości składania wniosków o przyznanie pomo-
cy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strate-
gii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007 – 2013 w zakresie małych projektów, 
tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przy-
znania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przy-
czyniają się do osiągnięcia celów tej osi za pośred-
nictwem LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „KRAINA 
NAFTY” działającej na terenie gmin: 
Chorkówka, Dukla, Iwonicz – Zdrój, Jedlicze, Miejsce 
Piastowe 

Termin składania wniosków: 
Od 31 grudnia 2009 r. do 28 stycznia 2010 r. 

Miejsce składania wniosków: 
Biuro Lokalnej Grupy Działania „KRAINA NAFTY”, 38-430 
Miejsce Piastowe, ul. Dworska 14, w godzinach pracy biura, 
tj. poniedziałek i środa w godzinach 10:00 - 17:00, 
wtorek, czwartek i piątek w godzinach 9:00 – 15:00. 
Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy 
składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w ni-
niejszym ogłoszeniu. 
Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stro-
nach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego pod adresem: www.si.podkarpackie.pl oraz 
Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” pod adresem: www.
krainanafty.pl 
Wnioski można również pobrać bezpośrednio w instytucjach 
wskazanych powyżej. 
Kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania 
„Kraina Nafty”, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz 
wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez 
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Redaktor: W tym roku w Dukli ma być 
obchodzona ogólnopolska Niezapomi-
najka, wiem że jest Pani inicjatorką 
tych obchodów w naszej gminie. Pro-
szę opowiedzieć jak to się zaczęło?
Maria Walczak: Od 2003 roku bierzemy 
udział w promowaniu polskiego święta za-
kochanych albo inaczej Polskiej Niezapo-
minajki i naszej rodzimej dukielskiej przy-
rody. Prace uczniów dukielskiego liceum 
wielokrotnie były drukowane w „Przyro-
dzie Polskiej”, „Aurze”, „Naszym głosie” 
i w „Dukli”, a wcześniej w „Dukielskim 
Przeglądzie Samorządowym”. Mój wiersz 
o niezapominajce został wydrukowany w 
książce „Niezapominajki z polskiej bajki”. 
Prace Koła Ekologicznego działającego 
przy naszej szkole zostały zaprezentowane 
w filmie „Niezapominajka dukielska” na-
granym przez Stowarzyszenie Pro-Carpa-
tia. Z okazji święta Edukacji Narodowej 
udzielałam wywiadu telewizyjnego, na te-
mat obchodów Polskiej Niezapominajki.

Redaktor: Aktywność Pani udziela się 
uczniom, wiem że zdobywacie nagro-
dy również pieniężne. Na co są prze-
znaczane?
Maria Walczak: Z funduszy uzyskanych 
jako nagroda od Koła Łowieckiego „Ro-
gacz” i z gminy Dukla z Funduszu Eduka-
cji Ekologicznej (za projekt zagospodaro-
wania starego składowiska odpadów ko-
munalnych) zorganizowaliśmy w tym roku 
jednodniową wycieczkę do Gorczańskiego 
Parku Narodowego. Za każde zdobyte fun-
dusze organizujemy wycieczki dla uczniów 
i zwiedzamy Polskę.

Redaktor: Otrzymała Pani wiele na-
gród za swoją pracę, długo trzeba by 
je wymieniać. Proszę powiedzieć, któ-
rą Pani najbardziej ceni?
Maria Walczak: Najbardziej cenię sobie 
nagrodę burmistrza gminy Dukla, którą 
był wyjazd do Rzymu wraz z moim uczniem 
Robertem Drajewiczem. Robert dzisiaj mgr 
inż. leśnictwa pracuje w Nadleśnictwie Du-
kla, wtedy wyjechał do Rzymu za zajęcie 
11 miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Ekologicznej. Dzięki tej nagrodzie miałam 
szczęście spotkać się z Ojcem Świętym w 
ogrodach watykańskich. Od śmierci Jana 
Pawła II razem z moimi uczniami składa-
my wiązanki niezapominajek pod Jego po-
mnikiem w Dukli. 

Redaktor: A kiedy ma pani czas na ro-
dzinę i jak wypoczywa tak aktywna 
osoba jak Pani?

Maria Walczak: Mam bardzo duży ogród 
i w nim odpoczywam pracując, uwielbiam 
kontakt z przyrodą. Jeżdżę na rowerze. Je-
stem żoną, matką, córką, siostrą, a także 
babcią. Babcią jest być wspaniale, mam 
wnuczkę Maję i wnuka Szymona. Do wnu-
ków mam więcej cierpliwości, aniżeli do 
własnych dzieci. Zawsze pracowałam i nie 
miałam może tyle czasu dla własnych có-
rek ile one tego wymagały. Fascynują mnie 
Karpaty Wschodnie stąd wyjazdy w Czar-
nohorę i Karpaty Marmaroskie. Dzięki 
współpracy z Bieszczadzkim Parkiem Na-
rodowym, który organizuje zajęcia dydak-
tyczne w terenie poznałam i ciągle poznaję 
piękną przyrodę nie tylko ojczystą.

Redaktor: Co sądzi Pani o amerykani-
zacji naszego życia?
Maria Walczak: Uważam, że mamy pięk-
ną rodzimą przyrodę, której zazdrości nam 
cały świat, piękne tradycje, polskich świę-
tych. Dlatego też 15 maja święto Polskiej 
Niezapominajki w dzień św. Zofii to dobra 
data dla zakochanych. Najlepiej wyrażę to 
limerykiem:
My amerykańskich Walentynek nie chce-
my, bo polski dzień Niezapominajek w Du-
kli świętujemy.

Redaktor: Czy tak zapracowana oso-
ba jak Pani ma czas na przyjemności 
i hobby?
Maria Walczak: Tak, uwielbiam górskie 

dokończenie ze str. 5
My z Podkarpacia wędrówki piesze, jeżdżę na rowerze. In-

teresuję się fotografią i poezją, stąd moja 
współpraca z Olgą Lalic-Krowicką poetką 
z Chorwacji mieszkającą w Dukli.

Redaktor: Pani obecni uczniowie to 
już dzieci wcześniejszych wychowan-
ków. Czy młodzież według Pani jest 
lepsza, czy gorsza aniżeli wcześniej-
sze pokolenie?
Maria Walczak: Moi wychowankowie są 
różnych zawodów. Narzekamy często na 
młodzież, ale moim zdaniem z młodzieżą 
można wszystko zdziałać, tylko trochę chę-
ci i pracy dydaktycznej. To dobrzy, wrażli-
wi ludzie, czasami trzeba im to uzmysłowić. 
Uważam, że każdy nauczyciel jeśli chce, 
potrafi wykorzystać potencjał jaki posiada-
ją uczniowie, ale trzeba też poświecić wiele 
prywatnego czasu. Na swojej drodze zawo-
dowej spotkałam wielu dobrych, mądrych 
ludzi. Dzięki nim mogłam wiele osiągnąć, 
bez nich byłoby to niemożliwe.
Korzystając z okazji składam wszystkim 
Czytelnikom Dukli zdrowia i szczęścia  
w Nowym 2010 Roku.

Redaktor: Dziękuję za rozmowę i w 
imieniu własnym i Redakcji składam 
życzenia wszelkiej pomyślności w No-
wym Roku i ciągle tak wspaniałych 
pomysłów i energii jak do tej pory.

Rozmawiała: Krystyna Boczar-Różewicz

Laureaci wyłonieni
Rozstrzygnięcie III Ogólnopolskiego Konkursu im. Św. Jana z Dukli

Komisja III. Ogólnopolskiego Konkursu im. św. Jana z Dukli w składzie: Olga 
Lalic-Krowicka – przewodnicząca, Halina Cycak – członek, Krystyna Boczar-
Różewicz – członek i o. Dobromił Godzik – członek, miała niezwykle trudne za-
danie, ponieważ w tym roku w konkursie rywalizowały 82 osoby, a prace były 
wyjątkowo dobre. Celem konkursu jest propagowanie wielkiego wkładu w histo-
rię Papieża Jana Pawła II i pamięć o św. Janie z Dukli. W poszczególnych kate-
goriach była następująca ilość prac:
Kat. ogólnopolska:
- dorośli 18 lat – 36, młodzież 12-18 lat – 4, dzieci do 12 lat - 28
Kat. Regionalna
- dorośli – 2, młodzież 12-18 roku - 6, dzieci do 12 roku – 6

Komisja przyznała następującym osobom w poszczególnych kategoriach nagro-
dy książkowe i dyplomy:

Kategoria ogólnopolska:
Kategoria ogólnopolska –dorośli
1. miejsce- Arkadiusz Stosur z Nowego Sącza za zestaw 

wierszy i Krzysztof Kokot z Nowego Targu za zestaw 
wierszy

2. miejsce – Halina Ewa Olszewska z Biłgoraja za zestaw 
wierszy

3. miejsce Anna Paliszewska z Wieliczki za zestaw wierszy
Ponadto jury przyznało 4 wyróżnienia:
Izabela Iwańczuk ze Słupska za wiersz - List do papieża 
Jana Pawła II
Mirosław Antoni Glazik z Kowala (woj. kujawsko-pomor-
skie) za wiersz - Popioły życia
Lech Lament z Turka za wiersz- Rozmowa z papieżem Ja-
nem Pawłem II
Dorota Basowska z Dębna za zestaw wierszy

Kategoria ogólnopolska – młodzież 12-18 lat
1. miejsce – Paulina Sykutowska z Tarnobrzega za wiersz 

– Papieżu mój
2. miejsce – Katarzyna Wiktoria Polak z Wieliczki za 

wiersz – Pasterka w kościółku św. Jana z Dukli
Kategoria ogólnopolska dzieci do 12 lat
1. miejsce – Piotr Pałka z Ustrzyk Dolnych (Zespół szkół 

Publicznych nr 1) za wiersz – Kim jesteś poczciwy czło-
wieku

2. miejsce – Marcin Symula z Ustrzyk Dolnych (Zespół 
szkół Publicznych nr 1) za wiersz – Gdyby papież urodził 
się w Ustrzykach…….

3. miejsce – Elżbieta Żarów z Ustrzyk Dolnych (Zespół 
szkół Publicznych nr 1) za wiersz – Jan z Dukli – kapłan 
wierny i Emanuela Szczęsny z Ustrzyk Dolnych (Zespół 
szkół Publicznych nr 1) za wiersz – Figlarny czarodziej

Ponadto jury przyznało 2 wyróżnienia:
Tomasz Kowalczyk z Bełchatowa za wiersz Nasz nauczy-
cielu
Adrian Kucab z Ustrzyk Dolnych (Zespół szkół Publicz-
nych nr 1) za wiersz Św. Jan z Dukli

Kategoria regionalna:
Kategoria regionalna – dorośli:
1. miejsce- Magdalena Lorenc z Jaślisk za wiersz Jedwab
2. miejsce – Magdalena Lorenc za wiersz - List do Jana 

Pawła II
3. miejsce – Katarzyna Zając za wiersz – Święty Jan z 

Dukli
Kategoria regionalna – młodzież 12-18 lat
1. miejsce – Jagoda Mermon z Wietrzna (Gimnazjum w 

Wietrznie) za wiersz – On
2. miejsce – Beata Wojdyła z Łęk Dukielskich (ZSP Łęki 

Dukielskie) za wiersz - Święty Jan z Dukli
3. miejsce – Damian Grodzieński z Jaślisk (ZSP w Jaśli-

skach) za wiersz - Modlitwa
Wyróżnienie:
Mateusz Porcek z Wietrzna (ZSP w Wietrznie) za wiersz 
Tęsknota
Kategoria regionalna dzieci do 12 lat:
1. miejsce – Katarzyna Lorenc z Jaślisk (ZSP w Jaśliskach) 

za zestaw wierszy
2. miejsce – Weronika Szałaj z Posady Jaśliskiej (ZSP w 

Jaśliskach) za wiersz – ***Był człowiekiem sławy...
3. miejsce – Norbert Faliszek z Posady Jaśliskiej (ZSP w 

Jaśliskach) – za wiersz - *** Pustelnik...
Laureatom i uczestnikom konkursu gratulujemy. Wszystkie 
nagrodzone wiersze będą sukcesywnie publikowane w na-
szym miesięczniku. Oficjalne podsumowanie konkursu od-
będzie się w Dukli w Sanktuarium św. Jana z Dukli 16 stycz-
nia 2010 roku (sobota) o godz. 11.00. Szczegółowy program 
zaprezentujemy na stronie internetowej www.dukla.pl w 
Aktualnościach.

kbr

W tym numerze drukujemy wiersze zwycięzców 
ogólnopolskiej kat. – dorośli.

 
Deszcz pod Cergową
Krzysztof Kokot

mogłem leżeć na plaży 
chwalić Boga za ciepło
i błogie lenistwo
starymi kalendarzami 
okładać bolące kości 
dogorywać w lubości
          spełnionego żywota

a ja znów w górach
pod baldachimem deszczu
objuczony myślami
liczę ślady na rozmiękłej glinie
krople spadające
nadzieje włóczęgi cieknące
         chowam do plecaka
 
przemoczony, urojony świat
słucha kapiącej modlitwy
wyszeptane słowa 
szmer źródła pod Cergową
zwodzi mnie i trzyma
ta zaciszna dolina
       a może to Ty Janie……
…………………………………….
na czubku buta
promień słońca
dobry znak!

* * *
Wiatr
Krzysztof Kokot

Po smutnym piotrowym placu
Wiatr porywisty wieje
Potargał ludzkie marzenia 
W proch przemienił nadzieje

Kręci się niecierpliwy 
Skowytem do serc sięga 
Wertuje biblijne karty 
Zamyka się głucho księga ciąg dalszy na str. 8
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Św. Mikołaj 
ma swoich 
następców!

W adwentowy wieczór, 19 XII 2009 r., na opłatkowym 
spotkaniu, które poprzedziła msza święta w Zawadce Ry-
manowskiej w intencji Pracowników Kancelarii Doradczej 
pana Rafała Janiszewskiego z Warszawy i Centrum On-
kologii Ziemi Lubelskiej, zebrała się młodzież i dzieci pa-
rafii Trzciana – Zawadka Rymanowska. Po mszy św. spo-
tkaliśmy się w Domu Ludowym w Trzcianie, gdzie zapa-
nowała bardzo rodzinna atmosfera. Wszyscy zgromadzili-
śmy w wielkim kole i rozpoczęliśmy nasze opłatkowe spo-
tkanie najpierw radosnym śpiewem kolędy „Wśród nocnej 
ciszy…”, po którym nastąpiły życzenia i łamanie się opłat-
kiem z Gośćmi i zebranymi. Gdy już wszyscy zasiedli do 
wspólnego stołu, przygotowanego wcześniej przez rodzi-
ców, w drzwiach pojawił się św. Mikołaj z podarkami. I na-
gle gdy św. Mikołaj zaczął wyczytywać dzieci, aby podcho-
dziły po upominki, w całej sali zapanowała atmosfera ocze-
kiwania, która mijała dopiero po otrzymaniu prezentu. Dzie-
ci w paczce znalazły zabawki, natomiast młodzież piękne 
kurtki w różnych kolorach. Po rozpakowaniu prezentów 
dzieci z zabawkami i młodzież ubrana w otrzymane kurki 
ustawili się do wspólnej fotografii. 

Wdzięcznością za okazaną pomoc z naszej strony może 
być jedynie pamięć modlitewna, o której zapewniamy.

Sabina Zając

Otwórzmy ją dziś na nowo
Dla wszystkich wystarczy ziarna 
Posiejmy myśli wspaniałe
Choć rola jałowa i marna

Obudź się ludu zaspany
Wstańcie Karola sieroty 
Pokażcie jak Go kochacie
Tak wiele jest do roboty

Po wielkim piotrowym placu
Wiatr ciepły z południa wieje
Pobudza ludzkie marzenia 
Przywraca stracone nadzieje

 
* * *

Medytacje nad Słowem (2). Sen zimowy
Arkadiusz Stosur

„zatrzymaj się, to przemijanie ma sens
ma sens... ma sens... ma sens!”
Jan Paweł II „ Tryptyk Rzymski“

Szelesty i szepty, milczenie, próbowanie ciszy, powoli, ze sku-
pieniem. 
Nieuchronny kres czeka na wypełnienie. Jeszcze droga przez las, 
puste pole, pomiędzy górskimi szczytami, odkrywanie tajemnicy 
piękna. 
W strumieniu zanurzam ręce, spłukuję kurz i zmęczenie. Zimno 
pobudza

serce, oczy obserwują świat wykluwający się z ciemności. Zaiste 
niezwykła to chwila gdy świt zastyga na ramionach , dłoniach, 
wypala 
słoneczne piętno na twarzach. Trwa pielgrzymka. Niesiemy cię-
żary 
jak pokutę na ramionach. Kamienie toczą się ze zboczy olbrzy-
mich gór.

„Odwieczne widzenie i odwieczne wypowiedzenie: 
„Na początku było Słowo i wszystko przez Nie się stało”, 
wszystko, w czym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy – 
Słowo, przedziwne Słowo - Słowo przedwieczne.”
Jan Paweł II „ Tryptyk Rzymski”

Nie wszystko umarło, odrodzi się, dojrzeje w słońcu, wypuści 
Korzenie i liście, urodzi dobre owoc. Słowo rodzi życie, 
Słowo przenika serca, było tu zawsze, jest w nas. Przez Nie 
mówi do nas Ojciec, pisze list nieustannie. A my w trudzie

odkrywamy piękno, które jest wszędzie. Świat stworzony 
w natchnieniu jest dziełem sztuki. Przeglądamy się w niebie 
jak w lustrze, wznosimy modlitwy. Przechodzimy szlakiem 
pomiędzy wzgórzami, milczącymi świadkami świętości.

„Ostateczna przejrzystość i światło.
Przejrzystość dziejów – 
Przejrzystość sumień -” 
Jan Paweł II „Tryptyk Rzymski
 
 
Ludzie budowali ołtarze obcym bogom, kłócili się ze słońcem 
i gwiazdami, mówili jedną mową, lecz nie rozumieli znaczeń, 

nie dostrzegali światła. Gdy Bóg okazał miłosierdzie wtedy 
człowiek odzyskał wzrok, zaczął budować świątynie,

wznosić modły, unosił się nad ziemią dym kadzideł. Niebo sta-
ło się czyste
i bliskie. Teraz czekamy na kres. Wędrujemy. Piasek morski, 
krople 
deszczu i dni wieczności odmierzają Czas. Wypełniają się pro-
roctwa. 
O poranku nadano nam nowe imiona, znów zdarzają się zwykłe 
cuda.
 
„Zapamiętaj to miejsce, kiedy stąd odejdziesz, 
ono będzie oczekiwać na swój dzień „
Jan Paweł II „ Tryptyk Rzymski”

Pielgrzymujemy w stronę dnia, gdzie rozpięty krzyż codzienności. 
Przechodzimy przez rzekę, na drugim brzegu dosięga nas sło-
neczny 
blask, oślepia, prowadzi krainą dzieciństwa przez pejzaże 
szczęścia. Dotykamy drzew w rajskim ogrodzie, już tu byliśmy,

wracamy trzymając za ręce dzieci, pokazujemy ciężkie, dorodne 
owoce kołyszące się na delikatnych gałęziach w poszumach cie-
płego wiatru, 
który przynosi dobre nowiny. Bez lęku podążamy za światłem i 
Słowem 
Bo zbawienie jest kresem. Obietnicą i spełnieniem. Otwartą 
księgą...

* * *
Medytacje nad Słowem (3). Wiosenne przesilenie.
Arkadiusz Stosur

„Bądźcie solą, która daje chrześcijański smak życiu.
Bądźcie światłem, które świeci w mrokach obojętności i egoizmu.”
                                                                                 Jan Paweł II
I.
Do Ciebie mówi Pan w szumie drzew majestacie gór 
spokoju rzeki. Gdy idziesz polną drogą zmagasz się z bólem 
wypluwasz złe słowo niesiesz krzyż codzienności. W komunii
słońca zjednoczenie ze światem który jest dobry. Odtąd

będziesz pomiędzy obcymi głosił Słowo. Jesteś Apostołem
 nadziei zapatrzonym w Jego oblicze zasłuchanym w szum 
skrzydeł wypatrujesz aniołów nad ziemią która rodzi dobre owoce 
żywi cię niesie w przyszłość naznaczona piętnem zbawienia.

II.
Rok łaski od Pana wciąż trwa prorocy głoszą dobrą nowinę 
dusza wyzwolona z grzechów wstępuje do nieba. Świat staje się 
ogrodem piękna i dobra. Mowa ludzka prosta i czysta 
jest narzędziem nadziei i powołania. W miłości rozgrywa się

dramat człowieczego losu w zbudowanym na skale wiary 
sanktuarium przeznaczenia. Na szlaku mądrości spotykasz 
biednych prostych chorych i świętych zgiętych pod ciężarem 
wiecznego szczęścia obietnicy zbawienia.

„Niech krzyż, który swoimi ramionami łączy niebo z ziemią i lu-
dzi między
sobą, rozrasta się na naszej ziemi w wielkie drzewo przynoszące 
owoce zbawienia.”
                                                               Jan Paweł II

III.
Pielgrzymie nie zatrzymuj się. Bądź wierny idź aż po kres. 
Odtąd żywić będziesz się pieśnią odnajdziesz drogę 
wtedy wypełnią się proroctwa i stanie się światłość. Rzeki
zawrócą bieg złe słowa zostaną zapomniane winy wybaczone.

Lew i owca razem usiądą a pasterz przeprowadzi lud swój
przez horyzont wiary. Nieustanne alleluja popłynie z niebieskich
wyżyn. Oczy otworzą się usta zapieczętowane pocałunkami ożyją.
Urodzi się zieleń traw i pieśń popłynie wzgórzami ocalonymi wio-
sennym ciepłem

IV.
Wzrok wzniesie się ku niebu, co jest coraz bliżej. 
W ziemskich ogrodach zakwitną drzewa życia. 
Ocalone zostaną imiona. W wieczną wędrówkę wyruszą 
skruszeni ludzie przez ciche pola zaspane lasy i opustoszeją domy

i skruszą się obłoki i nastanie cisza. W niej urodzi się 
niewinność zapuści korzenie w wilgotnej ziemi. 
Cudem będzie każda chwila podarowana przez Pana 
by głosić Jego Chwałę rodzić dobre owoce i światło.

* * *
Ojciec, który czuwa
Arkadiusz Stosur

Ojcze jesteś blisko choć 
odszedłeś czuwasz nad
losem dzieci w wierze 
Słuchasz naszych modlitw

Odmawiasz w niebie różaniec 
paciorek po paciorku 
pochylony w trosce 
przyglądasz się naszym losom

Odkąd Ciebie nie ma
żyjemy w niepokoju 
Z wysiłkiem budujemy
świątynie serc Wpatrzeni

w wieczność szukamy źródeł 
W medytacji zbliżamy się do Boga 
A Twoje słowa
wrzucone w glebę wiary

wydają owoc stokrotny 
jak ziarna zbawienia 
Jeszcze nasz błogosławisz 
Jeszcze wspinasz się

wśród szczytów górskich 
w błękity Teraz wśród
aniołów na łąkach niebieskich 
gazdujesz prowadzisz

owce szlakami dobra
i piękna Odprawiasz msze
w błękitach błogosławisz świat
wracasz do Domu Słowa.
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Z życia sanktuarium
W ramach rekolekcji i promocji kultu świętego Jana z Dukli gwardian klasz-

toru o. Krystian Olszewski był w Lipinach koło Biłgoraja, gdzie głosił kazania. 
Z Łukawca pochodzi arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki, a z Oleszyc 
pochodzi bp Marian Buczek.

O. Dobromił będzie głosił rekolekcje adwentowe w Przedborzu w diecezji ra-
domskiej, a o. Micheasz w Aleksandrowie Łódzkim. W parafiach tych Bernardy-
ni już od 15 lat głoszą słowo Boże.

Arcybiskup Metropolita częstochowski przysłał podziękowania ojcom Ber-
nardynom za modlitwy przy relikwiach św. Jana z Dukli. W tym roku przypada 
25 lecie święceń biskupich Stanisława Nowaka.

8 listopada o. gwardian Krystian Olszewski uczestniczył w koncelebrze mszy 
świętej w czasie uroczystości odpustowej w Hucie Polańskiej. Znajduje się tam 
kościół pod wezwaniem św. Huberta i św. Jana z Dukli. Miejscowość tę prawdo-
podobnie założyli konfederaci barscy.

Na ręce o. gwardiana K. Olszewskiego przyszły serdeczne podziękowania od 
dyrektora Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej za umożliwienie uczestnictwa w 
pielgrzymce dziękczynno- błagalnej do sanktuarium św. Jana z Dukli.

Stanisław Kalita

Składając rozlicznie roczne PIT do 
Urzędu Skarbowego możesz wes-

przeć działalność 
Parafialnego Zespołu 

Charytatywnego przy parafii 
p.w. św. Marii Magdaleny  

w Dukli 
poprzez przekazanie 1 % podatku 
należnego na rzecz Stowarzyszenie 
Organizacji Pożytku Publicznego tj.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom  
i Młodzieży „CARITAS” w 

Przemyślu z dopiskiem CARITAS 
Dukla

KRS: 0000246791

Kurierska trasa przez 
„zieloną granicę”

Przez zachodni skraj rezerwatu „Źródliska Jasiołki” przebiega dro-
ga zwana „spirytusową”, nazwę zawdzięcza produktowi, który był nie-
rzadkim przedmiotem kontrabandy. Tę drogą w okresie okupacji wy-
korzystywali kurierzy beskidzcy, dzięki którym utrzymywano łączność 
rządu emigracyjnego z okupowanym krajem. 

Pośród beskidzkich kurierów nie brakowało leśników, którzy wielo-
krotnie przeprowadzali ludzi i nosili pocztę przez przełęcz nad Czeremchą.  
W działalność konspiracyjną zaangażowani byli również leśnicy z Jaślisk – 
Wojciech Grodziński, urodzony w 1902 roku, inżynier leśnik, aresztowany 
w 1940 roku przez Niemców, zmarł w obozie koncentracyjnym i Julian Pa-
łasiewicz. Dla uczczenia ich pamięci w 1981 roku PTTK Brzozów postawi-
ło obelisk „Kurierom beskidzkim AK 1939-1945”.Obecnie leśniczym w le-
śnictwie Moszczaniec, obejmującym swoim zasięgiem dawną wieś Jasiel, 
jest wnuk Wojciecha Grodzińskiego tragicznie zmarłego kuriera - Paweł 
Grodziński, który pomnik w Jasielu traktuje jako symboliczny grób swoje-
go dziadka.

Pomnik w Jasielu przypomina o istnieniu i działalności kurierów, któ-
rzy z narażeniem życia przemierzali trasy przez „zielona granicę”. 

Od kilku lat przy pomniku Kurierów beskidzkich gromadzą się w Dzień 
Zaduszny leśnicy, aby złożyć kwiaty, zapalić znicz i wystawić wartę hono-
rową.

Przy pomniku można zatrzymać się wędrując niebieskim szlakiem  
(granicznym).

BPudło

Śpiewali także  
po węgiersku
Delegacja Ziemi Krośnieńskiej w Budapeszcie

Na zaproszenie Samorządu Mniejszości Polskiej w 17. dzielnicy Budapesz-
tu w dniach 27-29 listopada przebywała z wizytą na Węgrzech delegacja Ziemi 
Krośnieńskiej. W jej skład wchodzili: wiceburmistrz gminy Dukla Andrzej Byt-
nar, dyrektor Ośrodka Kultury w Dukli Wiesław Jakimczuk, sołtys Łęk Dukiel-
skich Tomasz Węgrzyn, prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bóbrka, kierownik 
Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Bobrzanie” Bogumił Świątek oraz zespół 
folklorystyczny „Łęczanie” z Łęk Dukielskich.

Uroczysta wspólna kolacja zakoń-
czyła spotkanie. Węgrzy i Polacy z 
Klubu Przyjaźni gościli nas specjałami 
kuchni węgierskiej, a „Łęczanie” ser-
wowali dania kuchni polskiej. Były za-
tem tradycyjne polskie wędliny, wypie-
ki, ciasta i pierogi ruskie z kapustą, któ-
re ufundowała dla naszych gospodarzy 
krośnieńska firma „Pierożek” z ul. Kra-
kowskiej. 

Po kolacji czekała nas jeszcze nie-
spodzianka. Dzieci zaprosiły do tań-
ca węgierskiego prawie cała naszą de-
legację. Przeszliśmy szybki kurs pro-
wadzony przez p. Agnes Tálos przy 
akompaniamencie niezwykłego du-
etu muzyków: jeden grała na tekerö, 
a drugi na czymś, co przypomina na-
sze dudy góralskie. Jak się w końcu 
okazało, byliśmy pojętnymi uczniami 
i nie potrzebowaliśmy drugiej lekcji. 
Czas biegł nieubłaganie szybko i trze-
ba było wracać na nocleg do budyn-
ku Samorządu XVII dzielnicy przy ul. 
Csabai 20, który mieliśmy do wyłącz-
nej dyspozycji. 

W niedzielę rano była jeszcze msza 
św. z naszym udziałem w kościele w 
dzielnicy Köbánya. W tej przemy-
słowo-robotniczej dzielnicy stołecz-
nej jest to jedyny na Węgrzech pol-
ski kościół, gdzie w każdą niedzie-
lę jest sprawowana msza św. w języ-
ku polskim. 

Później były już pożegnania i w 
drodze powrotnej zajechaliśmy pod 
kościół św. Teresy, gdzie znajduje się 
jedyny na Węgrzech pomnik papieża 
Jana Pawła II. Zakup upominków za 
ostatnie forinty zakończył naszą przy-
godę ze wspaniałymi ludźmi i pięknym 
Budapesztem.

Duszą całej naszej wyprawy, or-
ganizacji, tłumaczenia i ojcowskiej 
wprost opieki był Marek Olejnik, rad-
ny Samorządu Mniejszości Polskiej w 
XVII dzielnicy Budapesztu.

Sądzić należy, że nie jest to koniec, 
ale początek współpracy i spotkań. 
Pierwsze deklaracje już padły, pozo-
staje czas działań i konkretów. Istnie-
je bowiem bardzo pilna potrzeba ta-
kich form działalności. W jednakowym 
stopniu służą one obydwu stronom.

Henryk Kyc

Wyjazd został zorganizowany dzię-
ki współpracy i wymianie na różnych 
płaszczyznach Starostwa Powiatowego 
w Krośnie z XVII Dzielnicą Budapesz-
tu i zamieszkałą tam mniejszością pol-
ską. W piątek w uroczystym wieczo-
rze andrzejkowym wzięła udział na-
sza delegacja w Klubie Przyjaźni Wę-
giersko-Polskiej, kierowanym przez  
p. Marię Puskas, mieści się on w Domu 
Kultury im. Árpáda Csekovszk’yego. 
Wspaniałą, rodzinną atmosferę tego 
dnia uświetnił występ zespołu „Łęcza-
nie”, który dwukrotnie koncertował  
i był owacyjnie przyjęty szczególnie w 
chwilach, gdy zespół wykonywał pie-
śni w języku węgierskim. Wydawać 
by się mogło, że jest to niemożliwe, 
a jednak! Polacy śpiewali z Węgrami 
piosenki i w języku polskim /Sokoły/ 
i w języku węgierskim /Tavaszi szél,  
A Horgosi csárda/.

W sobotę zwiedzano Budapeszt, od 
Wzgórza Gellérta, które samo w sobie 
jest cudem natury. Niezwykła pano-
rama Budapesztu w jego najdalszych 
zakątkach jest dla każdego niezapo-
mnianym doznaniem. Później oczy-
wiście stare miasto, pałac prezydenc-
ki na wzgórzu zamkowym i dziesiąt-
ki fotografii. Naszym przewodnikiem 
był wspaniały i niezwykle taktowny p. 
Zoltán Puskás z Klubu Przyjaźni Wę-
giersko -Polskiej.

W szkole podstawowej przy  
ul. Diadal świętowano uroczysty wie-
czór przyjaźni węgiersko-polskiej. De-
legację przywitała dyrektor szkoły 
- Ilonę Olejnik, wiceburmistrza XVII 
dzielnicy Budapesztu Tamása Horvátha 
oraz przewodniczącego Samorządu 

Mniejszości Polskiej w XVII dzielnicy 
Budapesztu p. Andrása Buskó. Z naszej 
strony głos zabrali: wiceburmistrz gmi-
ny Dukla Andrzej Bytnar, sołtys Łęk 
Dukielskich Tomasz Węgrzyn oraz Bo-
gumił Świątek z Bóbrki.

Występowały węgierskie zespoły 
dziecięce, prezentując piosenki węgier-
skie, polskie tańce ludowe /tutaj pra-
ca trwa zaledwie 4 miesiące, a chore-
ografką jest p. Patrycja Balogh, człon-
kini Zespołu Pieśni i Tańca „POLO-
NEZ” z Budapesztu/ oraz – również 
dwukrotnie – zespół „Łęczanie”, przy-
jęty z ogromnym aplauzem publicz-
ności. Wspaniała publiczność potrafi-
ła wyjątkowo docenić nasz trud, gdyż 
język węgierski należy do najtrudniej-
szych. Ale mieliśmy przez pół roku 
wspaniałą nauczycielkę – choć na od-
ległość – panią Erzsébet Jáger. „Łę-
czanie” do swojego występu po raz 
pierwszy wprowadzili taniec, co rów-
nież było bardzo pozytywnie odebrane.  
Ponadto piękne, naturalne wykona-
nie ludowych melodii polskich, ukra-
ińskiej „Dumki”, czy „Wiązanki cze-
skich polek” trafiło w najbardziej wy-
rafinowane muzycznie gusta. 

Po występach dziękowano i obda-
rzano podarunkami. Z naszej strony 
były to wydawnictwa z gminy Dukla, 
Łęk Dukielskich, zespołów ludowych 
z Łęk i Bóbrki, a także prace wykona-
ne przez dukielskich rękodzielników  
i panoramy Łęk Dukielskich widziane 
z obydwu gór. Dzieci węgierskie ob-
darowały nas własnoręcznie wykona-
nymi ozdobami świątecznymi, a go-
spodarze tradycyjnymi winami wę-
gierskimi.
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Betlejemskie Światło 
Pokoju
Betlejemskie Światło Pokoju odebrał z rąk harcerzy z Jaślisk  
Burmistrz Gminy Dukla Marek Górak.

Betlejemskie Światło Pokoju - co-
roczna harcerska akcja przekazywa-
nia przed Świętami Bożego Narodze-
nia symbolicznego ognia, zapalonego w 
Grocie Narodzenia Chrystusa w Betle-
jem. Jest symbolem ciepła, miłości, po-
koju i nadziei – tradycyjnie stawiane na 
wigilijnym stole. Akcję zapoczątkowały 
w 1986 roku Austriackie Radio i Tele-
wizja w Linzu. Były to działania chary-
tatywne na rzecz dzieci niepełnospraw-
nych i osób potrzebujących. Dzięki 
udziałowi w niej harcerzy i skautów, ak-

cja obejmuje prawie całą Europę. Świa-
tło co roku przywożone jest z Betlejem 
do Wiednia, gdzie w katedrze przekazy-
wane jest skautom z sąsiednich krajów. 
Następnie sztafetą trafia do najdalszych 
zakątków kontynentu.

W Polsce akcję od 1991 roku pro-
wadzą harcerze ze Związku Harcerstwa 
Polskiego. Odbierają oni Betlejemskie 
Światło Pokoju od skautów słowackich 
w Łysej Polanie w Tatrach. Następnie, 
po uroczystej mszy świętej odprawia-
nej w Kaplicy Betlejemskiego Świa-

tła Pokoju, zlokalizowanej na terenie 
Schroniska Górskiego ZHP „Głodów-
ka”, Światło trafia do wszystkich cho-
rągwi, hufców i drużyn harcerskich,  
a za ich pośrednictwem do mieszkań-
ców miast i wsi. Betlejemskie Światło 
Pokoju z rąk harcerzy uroczyście przyj-
muje m.in.: prezydent RP, premier, mar-
szałek Sejmu RP i prymas Polski.

Od kilku lat tradycją stało się prze-
kazywanie symbolicznego Betlejem-
skiego Światła Pokoju przez harcerzy 
z 21DH z Jaślisk Burmistrzowi Gmi-
ny Dukla. Delegacja drużyny w skła-
dzie: Norbert Faliszek, Paulina Orliń-
ska, Klaudia Łątka, opekunka Aga-
ta Zajączkowska i dyrektor ZSP w Ja-
śliskach Adam Dańczak przekazała  
w tym roku Markowi Górakowi Burmi-
strzowi Gminy Dukla światło z kościo-
ła OO. Kapucynów w Krośnie wraz  
z życzeniami świątecznymi.

kbr

Może „Ameryka” przyjedzie  
do Polski na zarobek
Korespondencja z Kanady

Jak wiadomo Kanada to kraj o wie-
le, wiele większy niż Polska. My Pola-
cy USA i Kanadę określamy mianem 
„Ameryka”, co kojarzy się z wszelakim 
dobrem i powoduje poczucie niższości. 
Jednak nie każdy Polak zachwyca się 
tym „wspaniałym” krajem. Kanadyjczy-
cy w ramach „litości” pozwolili Polakom 
przyjeżdżać do nich bez wizy w celu tu-
rystycznym i niektórzy choć niechętnie z 
tego przywileju skorzystali. Nikt nie za-
przeczy, że gospodarczo Kanada wyprze-
dza Polskę, ale czy kulturowo to już jest 
temat do dyskusji. I my „zacofani bieda-
cy” przewyższamy Kanadyjczyków po-
czuciem estetyki. Należy tu sprecyzo-
wać słowo Kanadyjczyków. Bo każdy 
kto choć kilka dni spędził w Kanadzie 
od razu zauważy, że obcokrajowców jest 
tam wielu. Nawet można zadać pyta-
nie kogo jest więcej, rodzimych miesz-
kańców czy emigrantów ? My tu przyj-
miemy, że Kanadyjczykiem nazywać bę-
dziemy osoby mieszkające w tym kraju 
od dłuższego czasu. 

W Polsce dbamy o dom i jego oto-
czenie, każdy na miarę swych możliwo-
ści inwestuje ile może. Przecież dom to 
nasza wizytówka. Mówimy: „Jaki pan, 
taki kram...” Natomiast o Kanadyjczy-
kach trudno to powiedzieć. Jeżeli uwa-

gę zwrócimy na wygląd osobisty i ubiór 
to Polki są w porównaniu z Kanadyjkami 
przewrażliwione na punkcie swego wy-
glądu. Można by odnieść wrażenie, że 
Kanadyjki raz na dzień patrzą w lustro i 

Autor z siostrzenicą Sarą nad wodospadem Niagara.
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Niech każde serce 
dzisiaj bije tylko  
i wyłącznie dla Ciebie

8 grudnia, w święto Matki Bożej Niepokalanie Poczę-
tej, ks. bp Marian Rojek celebrował mszę świętą w sank-
tuarium św. Jana w Dukli.

Częstego gościa sanktuarium powitał o. Dobromił Go-
dzik następującymi słowami: „My Bernardyni w sposób 
szczególny chcemy uklęknąć przed Tobą Matko na kolana 
i dziękować za to, że jesteś naszą Matką i Patronką i za to, 
że tak często u Boga wypraszasz nam potrzebne łaski. Niech 
każde serce dzisiaj bije tylko i wyłącznie dla Ciebie.” 

Ks. biskup w homilii powiedział, że każdy grzech po-
woduje osłabienie woli, nawet te grzechy lekkie jakoś nas 
rozmiękczają, osłabiają i mamy coraz słabszą wolę. Kiedy 
pewien rabin zapytał gdzie mieszka Bóg, wszyscy zgodnie 
odpowiedzieli, że wszędzie. Na to on, że nie. Mieszka tam, 
gdzie pozwolimy mu wejść. 

Po procesji poświęcone zostały medaliki dla dzieci przy-
stępujących do pierwszej komunii świętej. W księdze klasz-
tornej bp. Rojek napisał: W uroczystość Niepokalanego Po-
częcia Najświętszej Marii Panny dziękujemy za zbawienie 
jakim nas obdarzył Jezus Chrystus i pragniemy uczyć się od 
naszej Matki posłuszeństwa Bogu. 

Mszę świętą celebrowali księża z sąsiednich parafii, Mi-
chalici z Miejsca Piastowego, ks. dziekan Stanisław Siara 
oraz o. Wiktoryn Muszyński z Ukrainy z Sudowej Wiszni, 
który głosił słowo Boże w dniach od 7 do 9 grudnia. Ojco-
wie Bernardyni przekazali tysiąc złotych na budowę klasz-
toru w Sudowej Wiszni. Uroczystości wieńczyły jubileusz 
800 -lecia Franciszkanów. 

Stanisław Kalita

Kaligram czyli 
litery i symbole

W pierwszych dniach października 2009 r. uczniowie klas 
IV-VI ze wszystkich szkół podstawowych w gminie Dukla 
wzięli udział w pierwszej edycji konkursu plastyczno-języko-
wego na angielskie kaligramy, organizowanego przez nauczy-
cielkę języka angielskiego z Zespołu Szkół Publicznych w Du-
kli, Katarzynę Pelczar. 

Kaligram to plastyczna kompozycja liter i symboli graficz-
nych, obrazujących znaczenie przedstawianego wyrazu. Będąc 
„rysunkiem słowa”, kaligram w języku angielskim powinien 
być czytelny i zrozumiały dla każdego odbiorcy, niezależnie 
od tego czy zna on język angielski czy też nie. Celem konkursu 
było więc przede wszystkim uświadomienie uczniom, że nauka 
języka angielskiego może być jednocześnie wspaniałą zabawą. 
Dzieci zaprezentowały swoje talenty artystyczne, wykorzystu-
jąc je w celu pomocy sobie i innym w nauce nowego słownic-
twa z języka angielskiego. Zadaniem uczestnika konkursu było 

wymyślenie jednego dowolnego wyrazu w tym języku, prze-
niesienie pomysłu na papier i dostarczenie pracy w terminie do 
30 października 2009 r. Jedna osoba mogła wykonać tylko jed-
ną pracę, dopuszczone było stosowanie w nich różnych tech-
nik, np. liter wykonanych według szablonów, kalkomanii, wy-
cinanek czy techniką komputerową.

Konkurs spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem 
uczniów klas IV-VI. Wpłynęło łącznie 85 prac ze szkół w gmi-
nie Dukla - z Dukli, Iwli, Jasionki, Łęk Dukielskich, Równe-
go, Wietrzna.

9 listopada 2009 r. zebrała się komisja w składzie: p. Maria 
Fornal (nauczycielka plastyki w ZSP w Dukli), p. Barbara Kle-
cha (nauczycielka języka angielskiego w ZSP w Równem), p. 
Elżbieta Głód (nauczycielka języka angielskiego w ZSP w Du-
kli), p. Katarzyna Pelczar (nauczycielka języka angielskiego w 
ZSP w Dukli). 

Kryteria, którymi kierowali się jurorzy, to przede wszyst-
kim pomysłowość i celność ujęcia tematu, poziom artystyczny 
i techniczny pracy, jak również poprawność językowa. 

Jury wyłoniło następujących zwycięzców:
1. miejsce – MAGDALENA KŁAP – „MIRROR”- kl. IV Ze-

spół Szkół Publicznych w Równem; 
2. miejsce – MAŁGORZATA CHŁAP – „SHELL”- kl. VI Ze-

spół Szkół Publicznych w Jasionce; 
3. miejsce – PATRYCJA BAŁON – „SWEETS”- kl. V Zespół 

Szkół Publicznych w Równem.

Ponadto przyznane zostały następujące wyróżnienia:
IZABELA STAROŃ – „APPLE” kl. IVa Zespół Szkół Pu-

blicznych w Dukli; MONIKA PIRÓG – „FIRE” kl. IVa Zespół 
Szkół Publicznych w Dukli; MACIEJ MIŚKOWIEC – „LI-
GHTNING” kl. V Zespół Szkół Publicznych w Jasionce; KA-
ROLINA WIERDAK – „FLOWERS” kl. VI Zespół Szkół Pu-
blicznych w Wietrznie; PAULINA PIETRUŚ – „HOME” kl. 
VI Zespół Szkół Publicznych w Łękach Dukielskich; MARTA 
BOŻĘTKA – „STAR” kl. IV Zespół Szkół Publicznych w Iwli.

Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureatom przy-
znano również cenne nagrody rzeczowe, sponsorowane przez 
wydawnictwo Pearson Longman.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom języka angielskiego 
za poinformowanie uczniów o konkursie i zachęcenie do wzię-
cia w nim udziału, a uczniom za udział, zaangażowanie i pomy-
słowość. Ponieważ zainteresowanie konkursem okazało się bar-
dzo duże, planowane są w następnych latach kolejne jego edycje. 

Katarzyna Pelczar

to wieczorem. Może tamtejsi mężczyźni 
nie lubią zadbanych kobiet ? 

Trudno również uwierzyć by dzieci w 
tak bogatym kraju uczyły się w kontene-
rach mieszkalnych i to w średnio zamoż-
nej dzielnicy. Po co rozbudować szkołę, 
która mimo iż nowa okazała się za małą 
Można przecież dostawić kontenery i to 
bez toalety. Dzieci za potrzebą muszę iść 
do głównego budynku. My Polacy jeste-
śmy „za wygodni” i „przewrażliwieni” 
na punkcie dzieci, bo zaraz byśmy po-
wiadomili reporterów programu „Uwa-
ga” i by była afera na całą Polskę. Na-
sze supermarkety są „rozrzutne” bo za 
dużo inwestują w wystrój. No, ale w Ka-
nadzie będziemy zawsze mile przywitani 
i pożegnani. Wchodząc i wychodząc do 
sklepu niezależnie czy coś kupimy czy 
nie. Klient w kanadyjskim sklepie czuje 
się jak ktoś ważny i jeżeli by w Polsce 
tak postępował jak w Kanadzie, kto wie 
może i by został wyproszony. 

Należy również przyznać, że łatwiej 
się tam żyje. Łatwiej jest wyżywić rodzi-
nę, kupić auto, dom i inne dobra i to pew-
nie jest powodem, że nasi rodacy emi-
grują za „wielką wodę”. Jednak płacą za 
to i to czasami wysoką cenę. 

Kolejną rzeczą która może nas zbul-
wersować to służba zdrowia. W Polsce 
uważa się, że jest „chora” bo tak jest, ale 
na kanadyjską brak określenia. W tym 
jednym względzie można powiedzieć, że 
Kanadyjczycy nie są inni tylko zacofani. 
I nie chodzi tu o osiągnięcia nauki czy 
sprzętu bo tak nie jest, ale dostępu szare-
go obywatela do lekarza. Mówi się, że w 
Polsce trzeba mieć zdrowie by chorować, 
ale w Kanadzie można oszaleć i to w 
krótkim czasie jak dziecko ma gorączkę 
40OC i musi czekać 12 godzin by przyję-
to go na pogotowiu i postawiono diagno-
zę a o kontakcie z lekarzem rodzinnym 
można pomarzyć, oczywiście jak się go 
ma. Ta usługa jest tam deficytowa. Jeżeli 
ma sie to szczęście to trzeba umawiać się 
tydzień wcześniej. Prywatnie nie przyj-
muje żaden lekarz, chyba że weterynarz. 
I to nie jest jakiś tam wypadek, czy ironia 
ale to rzeczywistość.

Jeżeli politycy spełnią, swe obietni-
ce to nie tylko cała Europa, ale i może 
„Ameryka „ będzie przyjeżdżać do Pol-
ski na zarobek, a na razie Kanada mimo 
swej odmienności będzie kusiła Polaków.

Witold Puz 

Jesteśmy wdzięczni 
Bogu i Ludziom

dokończenie ze str. 13
Korespondencja z Kanady

Cerkiew w Zawadce Rymanowskiej

za kolejny rok 
wysiłków dla ra-
towania dobra 
narodowego na-
szej Ojczyzny jak 
i kultury nasze-
go regionu – du-
kielszczyzny. W 
tym roku zapla-
nowane prace zo-
stały wykonane, 
a były nimi: uło-
żenia z kamie-
nia chodnika pro-
cesyjnego wo-
kół zabytkowego 
drewnianego kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej (byłej cerkwi połemkow-
skiej) w Zawadce Rymanowskiej i prace remontowo-konserwatorskie elewacji za-
bytkowego kościoła pw. Chrystusa Króla (byłej cerkwi połemkowskiej) w Trzcianie. 
Wykonane prace przy kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zawadce zostały 
uwieńczone poświęceniem, którego dokonał ks. abp Józef Michalik, natomiast przy 
kościele pw. Chrystusa Króla poświęceniem, którego dokonał ks. bp Marian Rojek.

Pragnę w tym miejscu podziękować za okazaną pomoc: Funduszowi Kościelne-
mu, Urzędowi Marszałkowskiemu, Wojewódzkiemu Urządowi Ochrony Zabytków, 
Powiatowi Krośnieńskiemu, Gminie Dukla oraz ks. arcybiskupowi Józefowi Micha-
likowi, parafianom z parafii św. Marii Magdaleny i z parafii św. Jana z Dukli w Dukli, 
panu Zbigniewowi Trytko i panu Tadeuszowi Malczewskiemu, jak również Przedsię-
biorstwu Produkcji Materiałów Drogowych w Rzeszowie Sp. z o.o.

Pragnę także, bardzo serdecznie, podziękować wszystkim mieszkańcom, którym 
leży na sercu przywrócenie dawnej świetności naszych zabytkowych świątyń, za ich 
trud i zaangażowanie oraz za pracę przy nich. Niech dobry Bóg udzieli Wam i wszyst-
kim Ludziom Dobrej woli hojnego błogosławieństwa na dalsze lata Waszego życia.

Rozpoczęliśmy Nowy Rok, dla-
tego pragnę złożyć wszystkim na-
szym Dobrodziejom, Parafianom  
i czytelnikom najserdeczniejsze ży-
czenia:

Przygasł już blask Bożego Na-
rodzenie, stanęliśmy kolejny raz 

na progu Nowego Roku. Dlatego 
warto zaglądnąć do naszych serc i 

sprawdzić ile jest miłości do Boga i 
do bliźniego. Niech Maryja pomoże 
nam dzielić się Jezusem z bliźnimi, 

abyśmy nawzajem siebie ubogacali. 
Dlatego niech:

- pokój i miłość w sercu Waszym gości;
- uśmiech i radość codziennie na twarzy się pojawia;
- zdrowie i życzliwość od ludzi wciąż trwają;
- Boże błogosławieństwo w pracy i na każdy dzień Nowego Roku 2010, 

niech na Was spływa z Nieba.

Z wyrazami wdzięczności i darem modlitwy
o. Dobromił Marek Godzik OFM

proboszcz parafii Trzciana-Zawadka Rymanowska
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Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Dukli ul. Kościuszki 4 informuje 

o zakończeniu projektu systemowego „Czas na 
aktywność w Gminie Dukla”. 

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1.1. 
(Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki po-
mocy społecznej). Głównym celem projektu było uaktywnienie za-
wodowe i społeczne 15 osób zamieszkałych w Gminie Dukla, zagro-
żonych wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie ich kompe-
tencji i umiejętności zawodowych oraz społecznych. Realizacja po-
wyższego celu możliwa była dzięki osiągnięciu celów szczegóło-
wych tj.:

1. wykształcenie lub podniesienie kluczowych kompetencji spo-
łecznych przez 15 osób zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym,

2. zwiększenie szans 15 osobom wykluczonym do prawidłowego 
funkcjonowania na rynku pracy,

3. promowanie procesu integracji społecznej w społeczności lo-
kalnej.

W pierwszym etapie projektu wszyscy uczestnicy wzięli udział w 
warsztatach i konsultacjach indywidualnych z doradcą zawodowym 

w wymiarze 15 godzin. Tematyka spotkań 
obejmowała: wartości i cele pracy, analizę 
predyspozycji i zainteresowań zawodowych, 
metody szukania pracy, przygotowanie i opra-
cowanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list 
motywacyjny), autoprezentacja i przygotowa-

nie do rozmowy kwalifikacyjnej.

W kolejnym etapie projektu beneficjenci uczestniczyli w treningu 
kompetencji społecznych w wymiarze 24 godzin. Trening obejmo-
wał: zmianę postawy życiowej, komunikację interpersonalną, aser-
tywność, umiejętność rozwiązywania konfliktów, pracę w zakresie 
podnoszenia własnej wartości. Zajęcia miały również na celu pod-
niesienie kompetencji życiowych umożliwiających powrót do życia 
społecznego.

Finałem projektu było zorganizowanie kursów, których celem 
było przyuczenie uczestników do zawodu. Kursy zorganizowano 
przy współudziale Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Krośnie. 
Zorganizowano następujące szkolenia:

1. Catering – organizacja przyjęć okolicznościowych, w którym 
przygotowano słuchaczy do organizowania i obsługi różnych 
form przyjęć okolicznościowych. Kurs ukończyło 10 kobiet, któ-
re otrzymały stosowne zaświadczenia.

2. Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym, w tym 
zasilanych gazem, w którym celem była nauka jazdy i manew-
rowania wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym. Kurs 
ukończyło 5 mężczyzn, potwierdzony zaświadczeniem.

3. Kurs spawacza elektrycznego Metodą MAG 135,którego celem 
było nabycie umiejętności spawania ww. metodą. Kurs ukoń-
czyło 2 mężczyzn, którzy wcześniej uczestniczyli w kursie jazdy 
wózkami widłowymi.

Zajęcia oraz kursy dla uczestników były bezpłatne, dodatkowo w 
ramach poniesionych kosztów beneficjenci otrzymali wsparcie fi-
nansowe oraz materiały promocyjne. 

18 grudnia 2009 r. odbyło się spotkanie na zakończenie projektu, 
w którym udział wzięli uczestnicy projektu, Zespół Projektowy, pra-
cownicy socjalni oraz zastępca Burmistrza Gminy Dukla p. Andrzej 
Bytnar. Spotkanie miało na celu podsumowanie organizacji projek-
tu oraz osiągnięć uczestników.

Małgorzata Bielec

Cudze chwalicie, swego nie znacie 

Ziółka - skarby przyrody
Glistnik jaskółcze ziele (Chelidonium majus) bylina do-

rastająca do 90 cm wysokości; łodyga obła, owłosiona; li-
ście pierzastosieczne, o odcinkach jajowatych, na brzegach 
karbowanych lub ząbkowanych; kwiaty żółte, zebrane w 
luźnie baldachy o koronie 4-płatkowej; pręciki liczne; owo-
cem jest torebka; kwitnie od maja do września; cała roślina 
zawiera sok mleczny o kolorze pomarańczy. Występuje w 
sąsiedztwie zabudowań, na przydrożach oraz nieużytkach, 
rzadziej w widnych lasach. 

Zastosowanie: sok tej rośliny stosowany jest do usuwa-
nia kurzajek, leczenia egzemy i odcisków; odwar ze świeże-
go zioła stosowany jest jako środek oczyszczający wątrobę 
oraz woreczek żółciowy. 

Konrad Sikora, fot. na okładce

Artysta-kowal  
z Dukielszczyzny

Napis -tablica „Arbeit macht frei”, o którym tak głośno 
ostatnio w związku z jego kradzieżą w nocy z 17 na 18 grudnia 
2009 roku z Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu i odna-
lezieniem w niedzielę wieczór, został wykonany w obozowej ślu-
sarni. Litery wykonał więzień, mistrz kowalstwa artystycznego z 
Dukli – Jan Liwacz (nr 1010). Litera „B” w słowie „Arbeit” jest 
odwrócona. Prawdopodobnie było to świadome działanie więź-
niów. Pozornie nic nie znaczące odwrócenie litery, dało im satys-
fakcję. Stworzyli bowiem znak, który łączył ich w cichym buncie. 

Napis „Arbeit macht frei” umieszczony był nad bramą wej-
ściową obozu Auschwitz I. W obozie tym przebywali głównie: 
polscy inteligenci, więźniowie polityczni, a także niemieckie ele-
menty aspołeczne jak np. homoseksualiści. Przez te bramę prze-
chodziły komanda robocze wyprowadzane do niewolniczej pracy. 
Ten napis dla więźniów był drwiną, ponieważ szanse na opuszcze-
nie obozu dzięki ciężkiej pracy były tak naprawdę zerowe.

Redakcja zwraca się z prośbą do Rodziny i Znajomych 
Pana Jana Liwacza o kontakt z Redakcją tel. 013 432 91 33, e-
mail: dps@dukla.pl 

Krystyna Boczar-Różewicz na podstawie materiału Dominiki 
Dyni w Super Nowościach

Na nasz apel odpowiedział Pan Jan Liwacz wnuk Jana Liwa-
cza, który wykonał litery napisu „Arbeit macht frei” mieszkający 
w Lublinie. Przysłał nam zdjęcia dziadka. Większy materiał o hi-
storii Jana Liwacza z Nadola umieścimy w lutowym numerze Du-
kli.pl.

Redakcja
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Wydarzyło się w grudniu…
W Polsce i świecie:

1 I 1856 – urodził się Wojciech Kossak, wybitny polski malarz – 
batalista.

1860 – wyszedł pierwszy polski znaczek pocztowy na ziemiach 
Królestwa Polskiego

1867 – szwedzki chemik Alfred Nobel wyprodukował dynamit.
2 I 1939 – zmarł Roman Dmowski, minister spraw zagr., współza-

łożyciel Narodowej Demokracji.
3 I 1795 – Rosja, Austria i Prusy Wschodnie podpisały trzeci roz-

biór Polski.
1944 – oddziały armii czerwonej przekroczyły przedwojenną 

wschodnią granicę Polski.
1983 – firma Apple Comfort zaprezentowała komputer biuro-

wy z myszką.
4 I 1944 – alianci rozpoczęli bitwę o Monte Casino. Po kilku nieuda-

nych atakach bitwa zakończyła się 18 mają 1944, wzgó-
rze zdobyli polscy żołnierze II Korpusu gen. Andersa 

5 I 1893 – urodził się Michał Karaszewicz – Tokarzewski, gene-
rał i twórca Służby Zwycięstwu Polski, przyszłej Armii 
Krajowej.

7 I 1953 – prezydent USA Harry Truman ogłosił zbudowanie 
pierwszej bomby wodorowej.

8 I 1918 – prezydent USA Woodrow Wilson przedstawił program 
pokojowy, w jednym z jego punktów była zapowiedź 
utworzenia niepodległej Polski z dostępem do morza.

1935 – urodził się Elvis Presley, amerykański piosenkarz.
1947 – premiera pierwszego polskiego filmu fabularnego 

„Zakazane piosenki”.
1967 – zginął polski aktor filmowy Zbigniew Cybulski.

9 I 1797 – we Włoszech powstały Legiony Polskie („Marsz, marsz 
Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski”).

10 I 1943 – Armia Czerwona rozpoczęła pod Stalingradem decy-
dująca bitwę z będącymi w okrążeniu oddziałami armii 
niemieckiej generała von Paulusa.

11 I 1940 – zanotowano najniższą w Polsce temperaturę – minus 41oC
13 I 1948 – na skrzyżowaniu alei Jerozolimskich i Nowego Świata 

zainstalowano pierwszą w Polsce sygnalizację świetlną.
14 I 1957 – zmarł Humphrey Bogart, według Amerykańskiego 

Instytutu Filmowego, najlepszy aktor wszech czasów.
1993 – na Bałtyku zatonął polski prom „Heweliusz”

15 I 1869 – urodził się Stanisław Wyspiański, pisarz, poeta, dra-
maturg, malarz.

16 I 1968 – W Teatrze Narodowym w Warszawie zdjęto z afisza 
„Dziady” Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka.

17 I 1649 – koronacja króla Jana Kazimierza.
1893 – USA dokonały aneksji Hawajów.
1945 – oddziały I Armii WP i Armia Czerwona wkroczyły do 

Warszawy.
18 I 1912 – Robert Scott dotarł do bieguna południowego.

1940 – zmarł Kazimierz Przerwa – Tetmajer, poeta, pisarz, dramaturg.
1945 – wojska sowieckie wkroczyły do Krakowa.

19 I 1944 – została rozwiązana Armia Krajowa.
1947 – odbyły się sfałszowane przez komunistów wybory do 

sejmu.
1978 – w Niemczech zakończono produkcje popularnego 

volkswagena „garbusa”.
20 I 1320 – koronacja na Wawelu króla Władysława Łokietka
21 I 1953 – rozpoczął się w Krakowie pokazowy proces księży 

Kurii Krakowskiej.

22 I 1863 – wybuch Powstania Styczniowego.
23 I 1793 – Rosja i Prusy dokonują drugiego rozbioru Polski.
24 I1953 – telewizja polska rozpoczęła regularną emisję pro-

gramu.
24 I 1848 – pod Sacramento w Kalifornii odkryto samorodek złota, 

co dało początek gorączki złota w USA.
1925 – Rada Ministrów uchwaliła wzniesienie w Warszawie 

Grobu Nieznanego Żołnierza.
25 I 1919 – powstała Liga Narodów, poprzednik ONZ.

1971 – słynne „pomożecie ?” Gierka do stoczniowców w 
Gdańsku.

26 I 1919 – wojska czeskie korzystając z zaangażowania Polski na 
wschodzie zajęły Śląsk Cieszyński.

1934 – Polska zawarła pakt o nieagresję z Niemcami.
27 I 1756 – urodził się Wolfgang Amadeus Mozart, niemiecki kom-

pozytor.
1945 – wojska sowieckie wyzwoliły obóz koncentracyjny 

Auschwitz – Birkenau.
1990 – rozwiązanie PZPR, czyli „sztandar wyprowadź”.

28 I 2006 – zawaliła się hala wystawowa w Katowicach, zginęło 
65 osób

29 I 1820 – zmarł po 59 (!) latach panowania brytyjski monarcha 
Jerzy III.

30 I 1018 – pokój w Budziszynie, Bolesław Chrobry i Henryk 
III zawarli pokój kończący serie wojen polsko – nie-
mieckich.

1933 – Adolf Hitler objął urząd kanclerza Rzeszy.
31 I 1943 – generał von Paulus poddał się sowietom po klęsce 

pod Stalingradem.
1958 – pierwszy amerykański satelita Explorer I wszedł na orbitę.

W Dukli:
1 I 1973– UP–T Dukla otrzymał numer kodowy 38–450
1 I 1906– C.K. Rada Szkolna Krajowa podwyższyła płace nauczy-

cielowi religii katolickiej ks. Antoniemu Typrowiczowi z 
1200 koron do 1400 koron

9 I 1940 – na polecenie władz okupacyjnych usunięto ze szkoły 
wszystkie dzieci żydowskie

14 I 1925 – w wieku 78 lat zmarł hrabia Adam Męciński. Jego 
spadkobiercą został małoletni wówczas Stanisław 
Tarnowski

16–17 I 2006– odbyła się polsko–słowacka zimowa spartakiada 
„Euro–Ski– Karpaty 2006” Jego głównym organizato-
rem była Gmina Dukla

18 I 1914– straż ogniowa w Dukli urządziła ostatnią przed I wojną 
światową wspaniałą zabawę dla jego członków

19 I 1915– w Dukli odbyła się osobliwa parada uroczysto-
ści Jordanu, święcenia wody w studni przez popa. 
Mieszkańcy Dukli z zaciekawieniem obserwowali to wy-
darzenie. Trwała wojna.

20 I 1402– w domu Tylka w Dukli Jan i Jakub Kobyleńscy spotka-
li się, aby pisemnie uregulować stosunki społeczno–go-
spodarcze w mieście

24 I 1945– na poczcie w Dukli otrzymał zatrudnienie Piotr 
Materniak jako starszy ekspedient

26 I 1947– naczelnik urzędu poczty Kamil Trzciński powrócił do 
urzędowania. Zastępował go starszy asystent Edward 
Szopa z Krosna

Wydarzenia w Dukli przygotowała Jadwiga Morawska

SPORT        SPORT        SPORT

Siatkarze z Dukli  
na 4. miejscu 
Turniej Piłki Siatkowej w 
Wojaszówce

Kolejny raz siatkarze z Dukli wzię-
li udział w Rodzinnym Turnieju Niepodle-
głości w Piłce Siatkowej organizowanym 
po raz jedenasty przez Towarzystwo Spor-
towe Pro-Familia” Zawody odbywały się 
29 listopada 2009 r. na dwóch salach spor-
towych w Szkołach Podstawowych w Wo-
jaszówce i Niepli. W turnieju wzięło udział 
15 zespołów z województwa podkarpac-
kiego i drużyna z Vyżnego Orlika na Sło-
wacji. 

Turniej otworzył Senator RP Stanisław 
Piotrowicz wraz ze starostą powiatu kro-
śnieńskiego Janem Juszczakiem, wójtem 
gminy Wojaszówka Stanisławem Blichar-
czykiem, zastępcą wójta gminy Jasło Ja-
nem Lazarem oraz dyrektorem Szkoły 
Podstawowej w Wojaszówce Ewą Górską.

Zespoły zostały podzielone na czte-
ry grupy. Grupa A: Foto - Hurt Rzeszów, 
Belfer Tim Sanok, Reprezentacja Przy-
bówki, Stowarzyszenie Dukla, Grupa 
B: Vyżny Orlik (Słowacja), Reprezentacje 
Bratkówki, Zespół Wojaszówki, Royale 
Rzeszów, Grupa C: GOSiR Jedlicze, Izol 
- Mont Rzeszów, Baranówka Rzeszów, 
Reprezentacja Wrocanki, Grupa D: Re-
prezentacja Osobnicy, Drużyna Kombor-
ni, Beskid Iwonicz Zdrój, Czarni Czudec.

Grupa A i B rozgrywały swoje mecze 
eliminacyjne w Wojaszówce a grupa C i 
D w Niepli. Po rozegraniu meczów w gru-
pach, cztery najlepsze drużyny z elimina-
cji spotkały się w meczach półfinałowych 
w Wojaszówce. Z grupy występującej w 
Niepli awansowały drużyny z Komborni 
i Osobnicy natomiast z grupy występują-
cej w Wojaszówce awansowały drużyny 
z Foto - Hurt Rzeszów i Stowarzyszenie 
Dukla.

W półfinałach Kombornia pokona-
ła Osobnicę - 2: 0, a Stowarzyszenie Du-
kla przegrało z Foto - Hurt Rzeszów - 0:2. 

Zwycięzcą Tur-
nieju została dru-
żyna Foto - Hurt 
Rzeszów, która w finale pokonała druży-
nę z Komborni - 2:0. Trzecie miejsce zajęła 
drużyna z Osobnicy, która wygrała ze Sto-
warzyszeniem Dukla 2: 1. 

Drużynę z Dukli reprezentowali: Domi-
nik Piróg, Robert Rąpała, Maciej Chłap, 
Konrad Piróg, Marcin Milan, Michał 
Okarma, Tomasz Kowalski, Paweł Ko-
walski, Kamil Wierusz. W przekroju całe-
go turnieju siatkarze z Dukli wypadli bar-
dzo dobrze i gdyby nie kontuzje jakich do-
znali w trakcie trwania turnieju rozgrywa-
jący Konrad Piróg oraz kapitan drużyny 

Na 4. miejscu na półmetku 
Pierwsza runda rozgrywek Powiatowej Amatorskiej Ligi Siatkówki została zakończo-

na. Siatkarze z Dukli grający w strukturach Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dukielsz-
czyzny w swoim ostatnim spotkaniu I rundy rozgrywek pokonali zespół z Łężan w sto-
sunku 3:0 (25:21, 34:32, 25:16). W rundzie pierwszej odnieśli 4 zwycięstwa i doznali 3 
porażek zdobywając 14 punktów. Osiągnięte wyniki pozwoliły im na półmetku rozgry-
wek uplasować się na IV miejscu w tabeli. Nie ukrywam, że oczekiwania naszych wier-
nych kibiców, działaczy, jak również samych zawodników, były o wiele większe. Miejmy 
nadzieję, że w drugiej rundzie nasi siatkarze poprawią znacznie swoje wyniki.

Tabela Powiatowej Amatorskiej Ligi Siatkówki po I rundzie rozgrywek

P Nazwa drużyny Mecze Wygrane Porażki Stosunek setów Punkty
I Krościenko 7 7 0 21/4 19
II Przybówka 6 5 1 17/7 15
III Chorkówka 7 5 2 16/9 15
IV Dukla 7 4 3 17/9 14
V Mechanik 5 2 3 5/9 6
VI Wrocanka 6 2 4 7/14 5
VII Łężany 7 1 6 6/18 4
VIII Tarnowiec 7 0 7 0/21 0

Zespół z Dukli występował w składzie: Robert Rąpała, Jerzy Górka, Dominik Piróg, 
Konrad Piróg, Maciej Chłap, Tomasz Kowalski, Michał Okarma, Paweł Kowalski, Ka-
mil i Damian Wiernusz.

Spotkania sędziowali: Jan Dembiczak i Artur Paczkowski.
/ZeL/

Dominik Piróg lokata naszej drużyny była-
by zapewne wyższa. Ostatecznie nasi siat-
karze zajęli bardzo dobre IV miejsce.

Nagrody i puchary dla wszystkich 
uczestników turnieju ufundowały: Staro-
stwo Powiatowe w Krośnie oraz gminy w 
Wojaszówce i Jaśle. Dla wszystkich dru-
żyn organizatorzy przygotowali grawero-
wane puchary szklane, nagrody rzeczowe 
w postaci piłek siatkarskich oraz dyplomy.

/ZeL/

Na zdjęciu: IV drużyna turnieju zespół z Dukli

Amatorska Liga Siatkówki
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OGŁOSZENIA    PRZETARGI    UCHWAŁY
UCHWAŁA NR XLIII/252/09
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI

z dnia 4 grudnia 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nie-

ruchomości na terenie Gminy Dukla

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 
142, poz.1591, z późn. zm.), art.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 
r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 
z późn.zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 
2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i 
opłat lokalnych w 2010r.(M.P.Nr 52, poz.742) Rada Miejska w Dukli 
uchwala, co następuje:

§ 1. Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości wynosi:

1. od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 

względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków - 0,70 zł od 1 m2 powierzchni

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elek-
trowni wodnych - 4,04 zł od 1 ha powierzchni

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statuto-
wej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego:

a) położonych na terenach miejskich - 0,14 zł od 1 m2 po-
wierzchni

b) położonych na terenach wiejskich - 0,07 zł od 1 m2 po-
wierzchni

2. od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych - 0,57 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 

budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej - 17,40 zł od 1 m2 powierzch-
ni użytkowej

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,57 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej

4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,16 zł od 1 m2 powierzch-
ni użytkowej

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statuto-
wej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego - 3,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

3. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 
pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. W sprawie podatku od nieruchomości mają zastosowanie 
przepisy dotyczące wymiaru, poboru i egzekucji zobowiązań 
podatkowych.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Dukla.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/162/08 Rady Miejskiej w Dukli 
z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dukla 
(Dz.Urz.Woj.Podkarpackiego Nr 100, poz. 2473 z 16 grud-
nia 2008 r.).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i obo-
wiązuje od 1 stycznia 2010 roku.

UCHWAŁA NR XLIII/253/09
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI

z dnia 4 grudnia 2009 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, za-
sad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysoko-

ści stawek tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 18a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. „f” 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia 
Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych gra-
nic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (M. P. 
Nr 52, poz. 742) Rada Miejska w Dukli uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Dukla opłatę od posiada-
nia psów.

§ 2. Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania psów na tere-
nie Gminy Dukla w wysokości:

1) od pierwszego psa 27 zł
2) od drugiego psa 32 zł
3) od trzeciego i każdego następnego psa po 45 zł

§ 3. Opłatę pobiera się w połowie stawki, jeżeli zobowiązany pod-
miot wszedł w posiadanie psa po dniu 30 czerwca.

§ 4. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania każdego 
roku podatkowego w terminie do 30 kwietnia, a w przypad-
ku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w termi-
nie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

§ 5. Wpłaty opłaty można dokonywać na rachunek bankowy, w ka-
sie Urzędu Gminy Dukla lub u inkasentów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dukla.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/164/08 Rady Miejskiej w Dukli z 

dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku 
od posiadania psów (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 100, 
poz. 2475 z 16 grudnia 2008 r.)

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i obo-
wiązuje od 1 stycznia 2010 roku.

UCHWAŁA NR NR XLIII/254 /09
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI

z dnia 4 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia 
jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz 
wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy 

Dukla.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy 
z 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 
r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) – Rada Miejska w Dukli uchwala, 
co następuje:

§ 1. Ustala dzienne stawki opłaty targowej na terenie Gminy Dukla 
w wysokości:

1) sprzedaż zwierząt gospodarskich – od pojazdu - 30 zł
2) sprzedaż ze stołu pod zadaszeniem - 10 zł
3) sprzedaż na stoisku nie zadaszonym o pow. placu od 3 – 5 m2 

- 15 zł
4) sprzedaż na stoisku od 1 – 3 m2 - 10 zł
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5) sprzedaż z wszelkich pojazdów i przyczep do 3,5 t - 15 zł
6) sprzedaż z wszelkich pojazdów i przyczep powyżej 3,5 t - 25 zł

§ 2. Pobór opłaty targowej zarządza się w drodze inkasa.
§ 3. Inkasentem opłaty targowej ustala się Gospodarkę Komunalną 

i Mieszkaniową w Dukli Sp. z o.o.
§ 4. Określa wysokość wynagrodzenia za inkaso w wysokości 20 % 

zainkasowanych przez inkasenta kwot.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dukla.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XIV/86/07 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 

14 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targo-
wej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inka-
sentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie 
Gminy Dukla. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 4, poz.32).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

UCHWAŁA NR XLIII/255/09
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI

z dnia 4 grudnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacja-
mi pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzący-

mi działalność pożytku publicznego na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z 
późn.zm.), art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.), art. 5 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) - Rada 
Miejska w Dukli uchwala, co następuje
§ 1. Uchwala się program współpracy Gminy Dukla z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dzia-
łalność pożytku publicznego na rok 2010, który stanowi za-
łącznik do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dukla
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Załącznik do Uchwały Nr XLIII/255/09
Rady Miejskiej w Dukli
z dnia 4 grudnia 2009 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DUKLA Z 
ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI 

PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU 
PUBLICZNEGO NA ROK 2010.

1. Program współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarządowy-
mi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku pu-
blicznego na rok 2010 został opracowany na podstawie wielolet-
niego programu współpracy Gminy Dukla z organizacjami poza-
rządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność po-
żytku publicznego. Jego przedmiotem jest wskazanie prioryteto-
wych zadań własnych gminy, na których realizację będą kiero-
wane środki finansowe.

2. Programem współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarzą-
dowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego objęte są zadania w zakresie:

1) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trud-
nej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych osób i rodzin

2) Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polsko-
ści oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kul-
turowej

3) Krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i młodzieży
4) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
5) Edukacja ekologiczna, ochrona dziedzictwa przyrodniczego
6) Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i tradycji
7) Działanie w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

3. Współpraca o charakterze wsparcia finansowego może być pro-
wadzona przez zlecanie organizacjom pozarządowym zadań pu-
blicznych na zasadach określonych w ustawie o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie w formie:

1) Powierzenia wykonania zadania publicznego wraz udzieleniem 
dotacji na jego realizację;

2) Wspierania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowa-
nie jego realizacji.

UCHWAŁA NR XLIII/256/09 
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI 

z dnia 4 grudnia 2009 r. 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Narkotykowych na rok 2010 

Na podstawie art. 41 ust 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 
1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmo-
wi (Dz.U. z 2002r, Nr 147, poz.1231 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 
3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkoma-
nii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485) a także art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Dukli uchwala, co na-
stępuje: 
§ 1. Uchwala Gminny Program Profilaktyki oraz Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2010r. zwany 
dalej „Programem”, który stanowi część strategii rozwiązywa-
nia problemów społecznych na terenie Gminy Dukla. 

§ 2. Program określa strategię gminy w zakresie: 
1) profilaktyki alkoholowej,
2) profilaktyki narkotykowej,
3) minimalizacji skutków społecznych i indywidualnych wynikają-

cych z nadużywania alkoholu i używania narkotyków, 
4) kształtowanie właściwych postaw społecznych w stosunku do 

alkoholu, choroby alkoholowej oraz narkotyków i uzależnienia 
narkotykowego. 

§ 3. 1. Zadaniami Programu są: 
1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyj-

nej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków poprzez: 
a) upowszechnianie materiałów informacyjnych o uzależnieniu 

alkoholowym i narkotykowym, 
b) opracowanie materiałów informacyjnych o możliwości uzy-

skania przez uzależnionych i współuzależnionych pomocy 
terapeutycznej i rehabilitacyjnej na terenie gminy, 

c) współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie leczenia 
i rehabilitacji uzależnionych od alkoholu, 

d) podejmowanie działań zmierzających do podnoszenia kwali-
fikacji w zakresie pracy z osobami uzależnionymi ( finanso-
wanie i współfinansowanie szkoleń dla osób pracujących z 
uzależnionymi od alkoholu), 

e) wspieranie finansowe klubów „AA” i innych grup zajmujących 
się leczeniem alkoholizmu i narkomanii, 

d) podejmowanie działań zmierzających do podnoszenia 
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kwalifikacji w zakresie pracy z osobami uzależnionymi ( fi-
nansowanie i współfinansowanie szkoleń dla osób pracują-
cych z uzależnionymi od alkoholu), 

e) wspieranie finansowe klubów „AA” i innych grup zajmujących 
się leczeniem alkoholizmu i narkomanii, 

f) refundacje kosztów leczenia odwykowego: 
-o refundację mogą ubiegać się osoby, którym brak środków fi-

nansowych nie pozwala pokryć kosztów leczenia 
-warunkiem koniecznym, otrzymania refundacji, jest utrzyma-

nie abstynencji
g) refundacje kosztów uczestnictwa w abstynenckich lub trzeźwo-

ściowych obozach, rekolekcjach, szkoleniach, seminariach, za-
jęciach terapeutycznych itp. 

-o refundację mogą ubiegać się osoby, którym brak środków fi-
nansowych nie pozwala pokryć powyższych kosztów, 

-warunkiem koniecznym, otrzymania refundacji, jest utrzyma-
nie abstynencji.

h) pokrycie kosztów badania przez biegłych zgodnie z art. 25 usta-
wy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

i) Burmistrz Gminy Dukla zobowiązany jest do zawarcia umowy z 
biegłymi sądowymi w celu przeprowadzenia badania o którym 
mowa w ppkt. h 

j) pokrywanie kosztów, opłaty sądowej i zaliczki na rzecz badania 
przez biegłych w sprawach kierowanych do Sądu o przymuso-
we leczenie, 

k) kwota przeznaczona na realizację pkt. 1 wynosi - 10 000,00 zł 
(dziesięć tysięcy złotych)

2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe 
lub narkotykowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szcze-
gólności ochrony przed przemocą w rodzinie, poprzez: 

1) edukację publiczną, rozprowadzanie ulotek i artykułów w pra-
sie lokalnej,

2) opracowanie materiałów informacyjnych o możliwości uzyska-
nia pomocy terapeutycznej przez członków rodziny z proble-
mem alkoholowym lub narkotykowym, 

3) współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie leczenia i 
rehabilitacji członków rodzin z problemem alkoholowym i nar-
kotykowym, 

4) dofinansowanie programów placówek interwencyjno - pomoco-
wych i profilaktyczno - terapeutycznych dla członków rodzin z 
problemem alkoholowym i narkotykowym, 

5) finansowanie lub dofinansowanie szkolenia przedstawicieli grup 
zawodowych stykających się z problemem współuzależnienia, 

6) dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin dotkniętych choro-
bą alkoholową lub narkotykową, 

7) udzielenie wszelakiej możliwej i dostępnej pomocy członkom 
rodziny dotkniętej alkoholizmem lub uzależnieniem narkoty-
kowym, 

8) finansowanie gminnego programu przeciwdziałania przemocy 
domowej,

9) kwota przeznaczona na realizację ust. 2 wynosi 19 300,00 zł 
(dziewiętnaście tysięcy trzysta złotych). 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i eduka-
cyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży poprzez: 

1) wydawanie i upowszechnianie materiałów informatycznych, 
edukacyjnych i promocyjnych z zakresu problematyki uza-
leżnień, 

2) współfinansowanie programów profilaktyki alkoholowej i narko-
tykowej placówek edukacyjnych, 

3) tworzenie wiejskich klubów kulturalno - sportowych jako alter-
natywy twórczego spędzania wolnego czasu, 

OGŁOSZENIA    PRZETARGI    UCHWAŁY
4) tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez 

dzieci i młodzież poprzez współfinansowanie rozwoju i popra-
wę funkcjonowania bazy sportowej, 

5) organizowanie festynów, zabaw, dyskotek bezalkoholowych - 
współpraca z jednostkami OSP, 

6) organizowanie lub współorganizowanie programów edukacyj-
no - profilaktycznych,

7) uczestnictwo w „Krakowskiej Akademii Profilaktyki”,
8) kwota przeznaczona na realizację ust. 3 wynosi - 30 200,00 zł 

(trzydzieści tysięcy dwieście złotych). 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycz-
nych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez:

1) wsparcie finansowe, materialne podmiotów zajmujących się 
rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkotykowych, 

2) współfinansowanie zajęć klubów sportowych jako alternatywy 
spędzania wolnego czasu i pozalekcyjnych zajęć sportowych, 

3) współfinansowanie programów pozalekcyjnych opiekuńczo-wy-
chowawczych, obejmujących także dożywianie dzieci, 

4) współfinansowanie programów pozalekcyjnych socjoterapeu-
tycznych, obejmujących także dożywianie dzieci, 

3) współfinansowanie programów pozalekcyjnych opiekuńczo-wy-
chowawczych, obejmujących także dożywianie dzieci, 

4) współfinansowanie programów pozalekcyjnych socjoterapeu-
tycznych, obejmujących także dożywianie dzieci, 

5) organizowanie i współorganizowanie letniego i zimowego wypo-
czynku dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem i narkomanią, 

6) pomoc organizacjom zajmującym się integracją społeczną osób 
dotkniętych alkoholizmem i narkomanią, 

7) współpraca z organizacjami kościelnymi i związkami wyznanio-
wymi, działającymi zgodnie z obowiązującym prawem, w dzie-
dzinie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholo-
wych i narkotykowych, 

8) kwota przeznaczona na realizację ust. 4 wynosi 103 000,00 zł 
(sto trzy tysiące złotych).

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów 
określonych w ustawie z dnia 26 października 1982r. o wycho-
waniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi poprzez: 

1) wsparcie Komisariatu Policji w Dukli w zwiększeniu intensywno-
ści kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, 

2) wsparcie Komisariatu Policji w Dukli w zwiększeniu intensywno-
ści kontroli trzeźwości kierowców, 

3) wsparcie Straży Granicznej w Barwinku w zwiększeniu inten-
sywności kontroli trzeźwości kierowców, 

4) tworzenie monitoringu miejsc w których następuje zakłócenie 
porządku publicznego z powodu nadużywania alkoholu, 

5) kwota przeznaczona na realizację ust. 5 wynosi 85 000,00 
(osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) 

6. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Dukli pracują odpłatnie. 

1) każdy Członek GKRPA w Dukli otrzymuje wynagrodzenie w wy-
sokości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych), 

2) wynagrodzenie o którym mowa w pkt 1 wypłaca się w formie 
diety miesięcznej,

3) członkowie GKRPA w Dukli nie mogą pobierać innych świadczeń 
za pracę w Komisji niż określonych w pkt. 1-2, 

4) kwota przeznaczona na realizację ust 6 wynosi 2 500,00 zł 
(dwa tysiące pięćset złotych).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dukla. 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 

2010 roku. 

OGŁOSZENIA    PRZETARGI    UCHWAŁY
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 try-
bu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierucho-
mości /Dz. U. Nr 207, poz.2108/ o g ł a s z a

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność mienia komu-
nalnego Gminy Dukla:

- działka nr 151/2 o pow. 0,0110 ha, położona  
w Dukli objęta Księgą Wieczystą nr KS1K /00063306/7 urzą-
dzoną na rzecz Gminy Dukla, zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenie 
oznaczonym symbolem „MN/U-1”-tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej i usługowej- 30%, „ KDGP1/2” – dro-
ga krajowa – 70%.

Cena wywoławcza wynosi 5 000,00 zł (wartość netto)
wadium na w/w nieruchomość wynosi – 500,00 zł.

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

Przetarg odbędzie się dnia 10 lutego 2010 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, jeże-
li wpłacą wadium w określonej wyżej wysokości. 

Wadium należy wpłacić do dnia 4 lutego 2010 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 nieru-
chomości.
Wpłacone wadium zostanie: 
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wa-
dium wygra przetarg 
- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu w 
terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji prze-
targowej:
- 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 
reprezentujących dany podmiot.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli cho-
ciaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postą-
pienie powyżej ceny wywoławczej. 

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cu-
dzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o naby-
waniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 
2004 r. Nr 167, poz. 1758 z póź. zm.), do zawarcia umowy notarial-
nej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwole-
nie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wy-
żej ustawy.

Jednocześnie informuję, że nie przystąpienie do zawarcia umo-
wy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wpłaco-
nego wadium.

Burmistrz Gminy Dukla zastrzega sobie prawo odwołania przetar-
gu z uzasadnionych przyczyn.
Nabywca przy spisywaniu notarialnej umowy kupna- sprzedaży wi-
nien liczyć 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 na-
bywca.

Szczegółowe informacje odnośnie w/w nieruchomości można 
uzyskać w pok. nr 6 Urzędu Gminy Dukla lub pod nr telefonu (13) 
432 91 13

Marek Górak
BURMISTRZ

Burmistrz Gminy Dukla informuje, że w siedzibie Urzędu 
Gminy Dukla wywieszony został wykaz nieruchomości, stano-
wiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla, przezna-
czonych do dzierżawy.

Wykaz obejmuje działki nr: 367/16, 367/17 w Równem; 
1609 w Iwli; 253 w Olchowcu oraz części działek 152,154, 
260, 6/79,6/97, 6/90, 6/80 położonych w Dukli. 
Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do 
dnia 22 stycznia 2010 r. w pok. nr 6 Urzędu Gminy Dukla.

Marek Górak
BURMISTRZ

Burmistrz Gminy Dukla informuje, że w siedzibie Urzędu 
Gminy Dukla wywieszony został wykaz nieruchomości, stano-
wiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla, przeznaczo-
nej do wynajmu w drodze przetargu nieograniczonego.

Wykaz obejmuje lokale w budynku położonym na działce 
nr 150/10 w Dukli przy ul. Trakt Węgierski 26a o łącznej 
powierzchni użytkowej 85,80 m2, w tym powierzchnia lo-
kalu na poddaszu 31,80 m2 oraz powierzchnia parteru 54 
m2 /szalety miejskie, poczekalnia, kiosk/. 

Wykaz wywieszony jest w terminie do dnia 08 stycznia 2010 
roku.

Marek Górak
BURMISTRZ
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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-4 250 60 600 150
1/2 A-4 150 30 300 70
1/4 A-4 75 20 150 50
1/8 A-4 30 15 100 30
1/16 A-4 20 10 75 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

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 praktycz-
ne samochodem Renault Clio II 

(jak na egzaminie państwowym)

Kontakt: tel. 508 125 835
PRACOWANIA ARTYSTYCZNO-

RZEMIEŚLNICZA KONESER
Dorota Kazimierczuk-Walaszek

Artysta plastyk

Zboiska 38 /Gmina Dukla/
Oferuje:

 ¾ Renowacje mebli (wedle technik tradycyjnych)
 ¾ Malarstwo sztalugowe (własne oraz kopie autorskie 
uznanych artystów)
 ¾ Ikony na drewnie
 ¾ Konserwacja malarstwa, konserwacja  i renowacja ram
 ¾ Realizacja indywidualnych zamówień z zakresu rzemio-
sła artystycznego dawnego i współczesnego

Pracowania współpracuje z doświadczonym stolarzem i 
uzdolnionym rzemieślnikiem, gwarantując najwyższy poziom 

wykowywanych usług oraz profesjonalne doradztwo! 

Zapraszamy codziennie w godzinach 9-18
Tel. 514 168 062, 508 854 236

e-mail dkwdali@wp.pl

Miejsce na Twoją reklamę

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

Schabowe na winie
Przepis przekazała Olga Sokół mieszkanka Lubatowej

70 dag schabu bez kości
2 cebule
2 kwaśne jabłka
1 szklanka białego wina
2 łyżki kwaśnej śmietany

Cebulę i jabłka obrać, pokroić w plastry, poddusić na maśle i przypra-
wić. Schab pokroić na sześć plastrów, rozbić tłuczkiem, przyprawić, oprószyć 
mąką i obsmażyć. Kotlety ułożyć na podduszonej cebuli, wlać wino, dusić 
około 20 minut. Miękkie mięso wyłożyć na ogrzany półmisek. Sos zagęścić 
mąką ziemniaczaną, połączoną ze śmietaną, zagotować, doprawić do smaku. 
Kotlety polać sosem. Podawać z kluskami i surówką.

S m a c z n e g o !

1 łyżka masła
1/2 szklanki oleju
1 łyżeczka mąki ziemniaczanej
2 łyżki mąki
przyprawa do zup, sól, pieprz

Taaaka ryba

Opłaty za wędkowanie w 2010 roku.
Składki członkowskie:

 L.p. Treść Wysokość opłat

 1.  Składka członkowska – normalna 60 zł
 2. Składka członkowska – ulgowa 50% 30 zł
   1. Młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat
   2. Członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
   3. Mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia
   4. Kobiety po ukończeniu 60 roku życia
 3. Składka członkowska – ulgowa 75% 15 zł
   1. Członkowie uczestnicy do lat 16
   2. Członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami
 4. Wpisowe:
   1. Członka zwyczajnego PZW 25 zł
 5. Legitymacja członkowska 5 zł

Składki na ochronę i zagospo-
darowanie wód dla członków PZW 
Okręg Krosno:
1. Składka roczna podstawowa pełna 

(wody górskie i nizinne) – 150 zł
2. Składka roczna wody nizinne – 90 zł
3. Składka ulgowa 50% - dotyczy 

członków Okręgu PZW Krosno od-
znaczonych srebrną lub złotą odzna-
ką PZW, mężczyzn powyżej 65 roku 
życia, kobiet powyżej 60 roku życia, 
młodzież szkolną i studencką w wie-
ku od 16 do 24 lat.

4. Składka roczna dla uczestnika  
– 40 zł

5. Składka okresowa jeden dzień na 
wodach górskich – 20 zł

6. Składka okresowa jeden dzień na 
wodach nizinnych – 10 zł

7. W razie rezygnacji z ulgi na wody 
nizinne ustala się składkę uzupełnia-
jącą do składki podstawowej pełnej 
w kwocie 60 zł bez zastosowania ulg 
i zwolnień.

8. Członkowie uczestnicy zwolnieni 
są z opłat egzaminacyjnych i opła-
ty wpisowego.

9. Młodzież szkolna i studencka w wie-
ku od 16 do 24 lat, jest zwolniona  
z opłat egzaminacyjnych.

Bogdan Trybus

Ogłoszenie

Zarząd koła PZW „Pstrąg”  
w Dukli informuje, że zebra-
nie sprawozdawcze z dzia-
łalności koła za rok 2009  

odbędzie się  
7 lutego 2010 r. w budynku 
Zespołu Szkół Publicznych  

w Dukli  
przy ul. Kościuszki 13.

Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich wędkarzy oraz osoby  

zainteresowane działalnością 
naszego koła.
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Uśmiechnij się!

Siedzi zając pod miedzą

W kąciku łowieckim drukujemy humor, satyrę, przysłowia
i prawdziwe zdarzenia, z którymi winni zapoznać się myśliwi, 
kandydaci na myśliwych oraz nasi przyjaciele.

Motto:
„Nie wiem, która tak muzykalna schola
Uczyła tego do, re, mi fa, sol, la
Że tak poradnie głos miarkują w borze, 
Jak w jakim chorze. 

Jest dyszkant z basem, są średnie tenory,
Jest flet rzewliwy, jest i depres spory
Są alty głośne, dane z gardł tak wiela 
Jedna kapela…” 

Jan Kochanowski

Leopold Starzeński tak pisał o gonie ogarów:
Już głos drugi, trzeci , czwarty
Kwintet, sekstet-ba chór cały!
To ogary rwa jak czarty!
Już z barłogu go wyrwały
Jakaż cudna ta muzyka
Czyżby Mozart taką stworzył?

Fragmentami zamieszczo-
nych powyżej wierszy pragnę 
zachęcić starszych jak i mło-
dych myśliwych do zapoznania 
się ze wspaniałymi opisami ło-
wiectwa w literaturze. Uważam 
ponadto, że każdy kandydat na 
myśliwego powinien zaznajo-
mić się z literaturą łowiecką, 
zwyczajami, obyczajami oraz 
etyką obowiązującą wszystkich 
myśliwych. 

Gdzie te czasy się podziały 
o tym niejeden myśliwy pomy-
śli, porównując dawne polowa-
nia do dzisiejszych. 

Bardzo często uważa się, 
że łowiectwo nie jest zgodne z 
ekologią. Każdy myśliwy zna 

„Pod publiczką” gdzie odnosi się do 
tzw. ekologów jak np. Brygitte Bardot 
czy Pameli Anderson, które aby zaist-
nieć na rynku przedstawiają swoje wy-
mysły. Są też myśliwi, którzy podczas 
polowań dewizowych otrzymywali od 
zagranicznych myśliwych tzw. napiw-
ki i nie przeszkadzała im ani krew, czy 
widok upolowanej zwierzyny. Zachę-
cam do lektury „Pod publiczką” w ŁP 
Nr 12 z 2009 r.

Sezon w pełni, polowania odbywają 
się zgodnie z planem. Jak widać do po-
łowy grudnia zwierzyna miała dostęp 
do zielonej karmy, ale wszystko co do-
bre zawsze się kończy. W naszym Kole 
problem z karmą nie występuje, bo-
wiem mamy jej pełne brogi, praśniki, 
solanki, a przy tym w dużej mierze po-
maga nam młodzież zrzeszona w Kole 
Ekologicznym pod kierunkiem na-
uczycielki biologii kol. Marii Walczak. 
Zgromadzona karma zostanie wywie-
ziona do lasu w okresie Świątecznym 
w miejsca wskazane przez F. Krówkę 
i St. Lisa. Zwracam uwagę, że mamy 
środek zimy a zwierzyna potrzebuje te-
raz dobrego pokarmu. Przypominam, 
że 15.01.2010 kończy się sezon zbioro-
wych polowań. O ich prowadzeniu de-
cyduje bogactwo łowiska, organizacja 
polowania, myśliwskie szczęście i do-
bra nagonka, bez której nie ma mowy o 
prawdziwej zbiorówce.

W Kole „Rogacz” uroczyście ob-
chodzono dzień wigilijny. Wszyscy ła-
mali się opłatkiem i składali sobie naj-
serdeczniejsze życzenia świąteczne  
i noworoczne.

Nadchodzący rok będzie obfitował 
w ciekawe wydarzenia tj. koniec ka-
dencji starego zarządu i wybory no-
wych władz. Uważam, że skład zarzą-
du nie powinien ulec zmianie. Zarząd 
pracował bardzo dobrze i nie powin-
no być różnych frakcji nawzajem prze-
szkadzających sobie. Proszę nie my-
śleć, że narzucam swoje zdanie. Każ-
dy ma prawo do wolności słowa a ja z 
niego skorzystałem. Napisałem swoje 
uwagi dla dobra nas wszystkich i tych 
starszych i młodych myśliwych.

Na zakończenie moich wywodów 
pragnę złożyć wszystkim myśliwym, 
ich rodzinom, młodzieży z nami współ-
pracującej samych słonecznych dni w 
Nowym 2010 Roku, optymizmu, rado-
ści na co dzień i wzmacniania naszej 
społeczności myśliwskiej.

Powyższy fragment niech posłuży 
do mojego wstępu o dawnym łowiec-
twie. Jak wielkim przeżyciem było po-
lowanie z ogarami, konno w otwartym 
polu, czyli tzw. polowanie par „force”, 
które ilustruje krótki wiersz Juliana Ej-
smanda:

Ogarów goń… bezkresna błoń
Pęd dziki rogu granie
Jak wicher w dal ponosi koń,
Na rozkaz na polowanie…

bardzo dobrze nie tylko kalendarz po-
lowań ale również ma wiedzę na te-
mat otaczającej nas flory i fauny. Zna 
siedliska chronionych zwierząt i ro-
ślin o czym informuje często ekolo-
gów. Nasze Koło jest w stały kontak-
cie ze Szkolnym Kołem Ekologicznym 
działającym przy LO w Dukli. Organi-
zujemy wspólne pogadanki, wyjścia w 
teren.

W pełni popieram Pana Macieja 
Łogina, który pisze w Łowcu Polskim 

Myśliwy mówi do lekarza:
-Podczas kochania moje oczy świecą 
na czerwono.
-A ile ma pan lat?
-60
-A, to jedzie pan na rezerwie.

* * *
Myśliwy skarży się doktorowi:
- Moja żona nie ma owłosienia łono-
wego
- No to co, przeszkadza to panu?
-Mnie nie, ale koledzy się śmieją.

* * *
Myśliwemu uciekła żona i jest smutny
Kolega pyta: 
- Z kim?
- Z mleczarzem.
-Coś ty, to powód do radości
-Kiedy ja tak bardzo lubię mleko…

* * *
-Ile zarabia twój mąż jako myśliwy?
-Powinien zarabiać trzy razy więcej

Fryderyk Krówka
Członek Koła Łowieckiego

„Rogacz” w Dukli
Fot. Stanisław Lis

Z wizytą u pszczelarza  
z okolic Ontario
Pszczelarstwo w Kanadzie

W  p a s i e c e
ciem pszczół przechodzi kontrolę na uży-
cie środków ochrony roślin. Kary są tak 
dotkliwe, że nikomu nie przychodzi nawet 
do głowy nie przestrzegać zasad normują-
cych tę kwestię. Jako nowatorski sposób 
prowadzenia rodzin pszczelich mój roz-
mówca podał sposób, który u nas w Pol-
sce jest standardem. Większość pszczela-
rzy wstawianie rodzinom, które doszły do 
siły wstawie kilka korpusów na rodzinę i 
pojawia się w pasiece końcem sezonu ode-
brać korpusy z miodem.

Natomiast mój rozmówca podkreślał, 
że on przez cały czas monitoruje stan ro-
dziny i stara się prowadzić rodziny ze swo-
jej pasieki w miarę indywidualnie. Podkre-
ślał, że ten sposób jest droższy ale lepszy. 
Dość dokucza rodzimym pszczelarzom 
skunks. Przez cały sezon są wystawione 
sidła na skunksy. Zwierzaki, które w nie 
wpadną są wywożone z dala od pasieki lub 
odstrzeliwane. 

Prawo kanadyjskie pozwala stosować 
antybiotyki w walce z zgnilcem amery-
kańskim. Gdy przedstawiłem, że w Polsce 
taka praktyka jest zabroniona mój rozmów-
ca wyraził zdziwienie. Informacją, którą 
chciał mnie zaskoczyć miało być kremo-
wanie miodu, ale u nas jest to już dobrze 
znane, a nawet opracowywane są nowe 
metody.

Mój rozmówca okazał się wielkim pa-
sjonatem pszczół i znawcą tematu. Jak wi-
dać pasja do pszczół ma charakter ponad 
narodowy i ponad pokoleniowy gdyż mię-
dzy nami była różnica wieku co najmniej 
40 lat. 

Witold Puz
Koło Pszczelarzy w Dukli

Wojewódzki Związek Pszczelarski w Rzeszowie

Będąc w Kanadzie nie mogłem nie sko-
rzystać z okazji i nie spotkać się z tamtej-
szym pszczelarzem. Ku mojemu zdziwie-
ni terminologia pszczelarska jest dość ła-
two zrozumiała dla pszczelarzy pomimo 
różnicy językowej. Mój rozmówca posia-
da pasiekę 200 pniową. Sam zajmuje się 
rozprowadzaniem swych produktów, a do-
kładnie zaopatruje 4 sklepy w swój miód i 
twierdzi, że ma taki zbyt iż nie myśli na ra-
zie o powiększeniu odbiorców bo z trud-
nością może zaspokoić zapotrzebowanie 
obecnych.

Gospodaruje w ulach korpusowych 
nie ocieplanych, na ramce Lagstrota. Mat-
ki hoduje sam i unasiennia je u siebie na 
pasieczysku. Posiada matki rasy Kauka-
skiej i Włoskiej oraz Bukfst. Klimat oko-
lic Ontario jest podobny do klimatu panu-
jącego w Polsce. Na zimę ule ociepla owi-
jając papą i wykorzystując materiał ocie-
plający prawdopodobnie słomę, ale musze 
przyznać, ze mój tłumacz zaznaczył, że jest 
to tłumaczenie prawdopodobne. Najwięk-
szą zmorą pszczelarzy w tym rejonie jest 
realna możliwość pojawienia się pszczół 
zafrykanizowanych, o których pisałem w 
jednym z wcześniejszych artykułów. W te-
gorocznym sezonie dotarły już do miejsco-
wości położonej 800 km od miejsca naszej 
rozmowy. Pasiekę w której wykryto niepo-
żądane pszczoły spalono doszczętnie. Do-
tarło do mnie, że jeżeli te pszczoły dosta-
ną sie do Europy na jakimś statku lub sa-
molocie to my Polacy też będziemy mie-
li problem. Pszczelarze poradzą sobie, ale 
co z pozostałymi mieszkańcami. Ciekawy 
jestem czy odpowiednie służby Unii Euro-
pejskiej trzymają rękę na pulsie. Na moje 
pytanie czy zawiążą 
one kłąb podczas zi-
mowli mój rozmówca 
odparł twierdząco. 

Żuczek ulowy na-
tomiast nie jest jeszcze 
obecny w pasiece mo-
jego rozmówcy, ale nie 
budził on takiego stra-
chu jak można by są-
dzić po artykułach za-
mieszczonych w pol-
skich czasopismach 
pszczelarskich. Podej-
mując ten temat za-
skoczyłem rozmówcę 
znajomością tego za-
gadnienia. Pszczela-
rze w Kanadzie świad-
czą usługi zapylania 
sadów dla plantatorów 
i tu mają wsparcie od 
państwa w tym, że taki 
plantator przed przyję-
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