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Kiedy luty miał 
trzydzieści dni

Trochę jakby ni w pięć ni w dziewięć, jedynie luty spo-
śród dwunastu miesięcy ma 28 lub w najlepszym wypadku 
29 dni. A bywało, że miał ich nawet 30. W osiemnastym 
wieku w Szwecji zrezygnowano na chwilę z kalendarza gre-
goriańskiego na rzecz juliańskiego i ten miesiąc przedłu-
żono do trzydziestego. Podobno bez większych perturbacji. 
W Rosji sowieckiej dwukrotnie luty miał trzydzieści dni po 
wprowadzeniu rewolucyjnego, jak przekonywano, kalen-
darza w latach 1930 i 1931. W rok później zrezygnowano  
z tej ciekawostki kalendarzowej. A zaczęło się to wszystko 
w Rzymie starożytnym za Juliusza Cezara, w pierwotnej 
wersji kalendarza juliańskiego luty zawsze miał mieć 29 dni,  
w latach przestępnych nawet 30. Natomiast Amerykanka 
Elizabeth Achelis zaproponowała w roku 1930 nowy World 
Calender, gdzie przewidziano dla lutego już na stałe 30 dni, 
natomiast w roku przestępnym ten dzień trzydziesty był  
z założenia dniem wolnym. Nic takiego się jednak nie wyda-
rzyło, jest jak jest i nikomu to nie przeszkadza. Z natury na-
tomiast jest luty miesiącem zimnym.

Tym razem jednak nie tyle zimno, ile śniegi trochę prze-
dobrzyły. Styczeń sypnął śniegiem, zawiało i poprószyło. 
Zawiało na drogach, poprószyło wszędzie. Pociągi notowały 
opóźnienia nawet po dziesięć i więcej godzin, dziesiątki po-
ciągów odwołano, zapanował chaos i totalna demolka. Lo-
dowe sople zrywały przewody nad torami, wycofano elek-
trowozy, zastąpiono je spalinowymi, jeszcze chwila i po-
wrócono by do węglowych lokomotyw. Szosy i nieliczne 
polskie autostrady zasypane były także po dach, pługi nie 
nadążały, auta wpadały na siebie, w miastach nie było lepiej. 
Niemniej kolei nikt nie przeskoczył. Bałagan na torach prze-
kroczył wszelkie możliwe rekordy, obnażył niemoc i indo-
lencje szynową, urzędniczą, techniczną. A co będzie jeżeli 
mrozy dojdą do trzydziestu i więcej stopni, jeżeli pozama-
rzają zwrotnice, oleje? Będą pękać szyny, menele pokradną 
kable, a ludziom kolejowym w głowach się nie rozjaśni?

Było groźnie, ale jakoś przeszliśmy przez te wszystkie 
zawieruchy. Uświadomiły nam one jednak, nie po raz pierw-
szy zresztą, że człowiek w biblijnym przekonaniu, że „zie-
mię uczyni sobie poddaną” zapomniał, iż jest jeszcze natura, 
która wygra ze wszystkim. A jak inaczej odebrać niedawne 
trzęsienie ziemi na Haiti, kiedy przyszło, jak zawsze, niespo-
dziewanie, niezapowiedziane i przez to o ileż groźniejsze. 

Zapowiadano globalne ocieplenie, były amerykański wi-
ceprezydent załapał się z tej racji na pokojowego Nobla, in-
kasując przy okazji kilka milionów dolarów. Niedawna ko-
penhaska konferencja miała udowodnić światu, że ocieple-
nie jest faktem i tylko patrzeć, jak roztopione lodowce wejdą 
do Dukli, Wietrzna, a w Chyrowej zamiast stoku narciar-
skiego będzie całoroczny basen z naturalną ciepłą wodą. Zaś 
plantacje bananów i ananasów pokryją stoki Bieszczadów  

Widziane z CergowejKapitan schodzi ostatni ...
Korespondencja własna z Oceanu Spokojnego.  
Jakub Mleczko, Chicago

Wróciliśmy z Kristen w niedzielę w 
nocy ze świątecznego Nowego Jorku 
do Chicago, potem polecieliśmy na 
chwilę do Los Angeles i tu zaokręto-
waliśmy się nam na statek wyciecz-
kowy Cruise, pływający po Pacyfiku 
czyli Oceanie Spokojnym między USA 
i Meksykiem.

Różnica temperatur pomiędzy 
dwoma lotniskami (L.A.-Chicago) wy-
nosiła ok. 35 stopni Celsjusza, wiec 
przeżyliśmy już na wstępie ciężki 
szok termiczny. Żartowaliśmy nawet, 
że mógłby się on niemalże zakończyć 
śmiercią, ale na szczęście odłożyliśmy 
sporo tłuszczu i nabraliśmy odporności 
po nieustannej wyżerce, jaką mieliśmy 
podczas Świąt Bożego Narodzenia,  
a potem, już na oceanie, w statkowych 
bufetach.. 

Cruise, czyli spacerowy statek oce-
aniczny to wcale nie wynalazek ostat-
nich czasów, bo od wielu dziesiątków 
lat podróżowano nimi dla przyjemno-
ści, dla chęci poznania świata. Buduje 
się te statki najczęściej w europejskich 
stoczniach, nasz został zwodowany w 
2003 roku i był wówczas największym 
statkiem wypoczynkowym na świecie. 
Ma 138 tys. ton wagi i ponad 300 me-
trów długości, 16 pięter i może przyjąć 
3100 pasażerów. No, a załoga, to nie-
malże kolejne małe miasteczko, około 
1500 osób. Oficerów, marynarzy, me-
chaników, stewardów, kelnerów i ca-
łego grona ludzi, którzy dbają o bezpie-
czeństwo pasażerów i całość kruizera. 
Mało powiedzieć, że to pływające mia-
sto— prędzej pływający kraj. Przepły-
nęliśmy nim ponad 3000 km w sumie 
tam i z powrotem — z trzema przy-
stankami w różnych portach po dro-
dze: Cabo San Lucas, Mazatlan i Pu-
erto Vallarta.

W Cabo San Lucas ojciec Kristen 
wynajął na cały dzień żaglówkę z ka-
pitanem i z jego asystentem. Zasuwa-
liśmy po zatoce Santa Ana na wielkich 
żaglach — coś absolutnie pięknego 
płynąć w ciszy i spokoju, to odczuwali-
śmy zwłaszcza po zgiełku naszego wy-
cieczkowca. Ale powiem tu od razu: 
daj Boże jak najczęściej w życiu taki 
zgiełk. Wracam jednak do naszej ża-
glówki - ciszę zakłócał jedynie łopot 
żagli i ciche komendy kapitana i jego 
asystenta. Za nami został meksykań-
ski brzeg, przed nami bezmiar Oceanu. 
Mieliśmy jeszcze w sobie zgiełk no-
wojorskiej metropolii, ogrom Chicago,  
i to wszystko w mrozie. Potem 20-stop-
niowe ciepło Los Angeles i tu, na mo-
rzu upał południowych wód. I ta ci-
sza, kiedy nawet do siebie mówiliśmy 
szeptem. Aż trudno określić wrażenia, 
kiedy używamy wiatru do takiego po-
ruszania się po wodzie...

Ostatni nasz przystanek Puerto Val-
larta, to piękne nadmorskie typicznie 
meksykańskie miasteczko, położone na 
lekkim wzgórzu z wąskimi uliczkami i 
zabytkowymi hiszpańskimi kamienicz-
kami i kościołami. 

Sylwestra spędziliśmy już w drodze 
powrotnej na morzu, czyli na statku. 
Tańcząc i pijąc szampana w kilku z kil-
kunastu różnych sal i restauracji stat-
kowych. Na statku nie ma czasu na 
nudę, zawsze coś się dzieje. Były różne 
przedstawienia. było wino i sto zabaw-
nych imprez, od których są na wyciecz-
kowcu specjalni oficerowie. Na statku 
jest także lodowisko, z profesjonalnymi 
występami łyżwiarzy i bardzo urozma-
iconym programem. Jedną z łyżwiarek 
była, a jakże, Polka. Są na statku ba-
seny, jest teatr, są różnego rodzaju gry 
i sporty. Spanie w małej, ale wygod-
nej kabinie z szafą, kanapą, lodówką,  

i własną łazienką.
Cała nasza za-

łoga to byli Skandy-

nawowie, kapitanem był Norweg, na-
tomiast kruiz, to jeden wielki kompu-
ter. I właściwie, tak by się mogło wyda-
wać, człowiek nie ma nic do roboty na 
mostku kapitańskim i w maszynowni, 
poza pilnowaniem komputera. Który 
tak naprawdę sam się pilnuje. Kapi-
tan jest chyba tylko po to, aby schodził 
ostatni z pokładu... Reszta obsługi, to 
emigranci z całego świata. I tu przypo-
mina mi się mój starszy kolega - przy-
jaciel, zresztą krakowski dziennikarz 
Jarek K., który pływał przed dwudzie-
stu laty na takim właśnie kruizerze jako 
kelner. Praca ciężka, to prawda, ale za-
wsze jest coś za coś. Jarek poznał sporo 
krajów, ludzi, ich obyczaje, podciągnął 
się w językach.

Dopowiem jeszcze kilka słów  
o ostatnim chyba statku zwodowa-
nym z tej serii, „Oasis of the Seas”. 
Ma 360 metrów długości, jest o 100 
metrów dłuższy od „Titanica”, nad li-
nię wody wystaje 65 metrów, Poru-
sza się z szybkością 40 km na godzinę 
(wiem, że szybkość na morzu określa 
się w węzłach, ale kilometry bardziej 
do nas przemawiają). Największy dziś 
statek pasażerski świata, (nie spacero-
wiec, ale liniowiec), to brytyjski „Qu-
een Mary II. zwodowany kilka lat temu 
w europejskiej stoczni.

P.S. W sytuacji, kiedy tyle się ostat-
nio napodróżowałem i miałem tyle 
laby, już nie ma żadnej wymówki przed 
nauką, która nas teraz czeka. Ale także 
lubimy się uczyć.
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i Beskidu Niskiego. Tymczasem ani ba-
nanów, ani plantacji, a Kopenhaga oka-
zała się mitem i kolejnym niewypałem 
politycznym. Bo więcej w tym wszyst-
kim polityki, niż troski o naturę

Tymczasem w roku czterdziestym 
zeszłego wieku padł w Siedlcach kra-
jowy rekord zimna, 41 stopni, po 40 
stopni minusowych notowano kilka-
krotnie m. in. w Żywcu, w Olkuszu, 
w lutym w 63. było w Rzeszowie 35 
stopni. Pozamykano wiele zakładów 
pracy i szkół, nawet biura pracowały 
opieszale. Jak to w chłodzie. Miesiąc 
temu 19 stopni mrozu odnotowano na 
Podlasiu. Chłodno.

A skoro zima, to porozmawiajmy 
o sportach zimowych. Vancouver lada 
chwila, najbardziej liczymy tu na Ju-
stynę. To, co ona pokazała w morder-
czym podbiegu na alpejskiej górze, 
przeszło nasze wyobrażenia o ludz-
kiej wytrzymałości. Jak Justyna nie 
wygra biegów nad kanadyjskim Pacy-
fikiem, to już chyba nie ma sprawie-
dliwości na tym świecie. Justyna jest  
z Beskidu Wyspowego, czyli z Mało-
polski, Małysz jest z Wisły, czyli z Pod-
beskidzia, a właściwie z Beskidu Ślą-
skiego. Jeszcze Karkonosze mają swo-
ich sportowców zimowych, ale przede 
wszystkim Tatry. Podhale. Tu są setki 
nazwisk, które zaważyły na polskich 
sportach zimowych. A gdzie Podkarpa-
cie? Bieszczady, Beskid Niski, Beskid 
Dukielski? I te wszystko wcale spore 
górki dookoła? Nie ma tu nigdzie spor-
tów zimowych na wysokim poziomie. 
Prawda, że potrzebne są inwestycje. 
Skocznie, sztuczne tory łyżwiarskie, 
trasy zjazdowe, lodowiska, kryte hale. 
Nic z tego. Prawie pustynia. A bez 
obiektów ani rusz. Jedynie biegi nar-
ciarskie nie potrzebują wielkich pie-
niędzy. Wytyczenie trasy, przygotowa-
nie jej do treningów i startów, sędzio-
wie i grono działaczy. Ale i z tym także 
nie najlepiej. Zaś kiedy starano się w 
Dukli o unijny projekt transgraniczny 
dla propagandy właśnie biegów nar-
ciarskich, zamysł utknął w papierach 
i nie zyskał aprobaty. To teraz już zni-
kąd pomocy? I będzie nadal Podbeski-
dzie białą plamą na sportowej narciar-
skiej mapie Polski?

  Na to się zanosi.
Zbigniew Ringer

Widziane z Cergowej
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Demografia  
Gminy Dukla 
Na koniec 2009 roku gmina Dukla w obszarze sprzed 1 stycznia 2010 roku li-
czyła 16 975 mieszkańców. Zanotowano 186 urodzeń o 26 mniej niż w 2008 
roku. Zgonów było 177. Przyrost naturalny jest dodatni i wynosi 0,53 ‰ 
(2,29‰ wynosił w 2008 r.). 

W porównaniu do roku 2008 liczba mieszkańców gminy zmniejszyła się nie-
znacznie (16 998 w 2008 r.). Kobiet na 31.12.2009 było 8 664, a mężczyzn  
8 301. Liczbę mieszkańców, ilość urodzeń i zgonów w poszczególnych miejsco-
wościach gminy podaje tabela: Demografia gminy Dukla – stan na 31.12.2009 r.

Henryka Leńczyk

Demografia gminy Dukla – stan na 31.12.2009 r.

L.p. Miejscowość Ilość mieszkańców Ilość urodzeń Ilość zgonów Przyrost naturalny

1. Barwinek 250 7 2 5
2. Cergowa 1328 13 11 2
3. Chyrowa 107 5 2 3
4. Daliowa 309 2 2 0
5. Dukla 2195 22 21 1
6. Głojsce 801 5 13 -8
7. Iwla 732 7 7 0
8. Jasionka 1235 15 12 3
9. Jaśliska 444 6 5 1
10. Lipowica 279 6 4 2
11. Lipowiec 3 0 0 0
12. Łęki Dukielskie 1670 20 19 1
13. Mszana 286 5 5 0
14.  Nadole 465 2 5 -3
15. Nowa Wieś 188 0 4 -4
16. Olchowiec 68 0 2 -2
17. Posada Jaśliska 840 8 9 -1
18.  Ropianka 10 0 1 -1
19. Równe 1966 22 21 1
20. Szklary 197 5 0 5
21. Teodorówka 1061 13 5 8
22. Trzciana 241 5 1 4
23. Tylawa 394 2 3 -1
24. Wietrzno 808 7 10 -3
25. Wola Niżna 279 0 3 -3
26. Wola Wyżna 22 0 0 0
27. Zawadka Rymanowska 239 3 3 0
28.  Zboiska 419 5 7 -2
29. Zyndranowa 139 1 0 1
 Razem 16 975 186 177 9

Pieniądze do wzięcia
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła „Ogólnopolski Konkurs Grantowy” 
w ramach Programu „Równać Szanse 2010” Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności. Celem konkursu jest wsparcie działań służących wyrównywaniu 
szans młodzieży z małych miejscowości na dobry start w dorosłe życie. O do-
tacje do 50 000 zł na działania trwające od 1 czerwca 2010 do 30 listopada 
2011r. (prowadzone ze stałą, minimum 25-osobową grupą młodzieży w wie-
ku 13-19 lat) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z miejscowości do 20 
tysięcy mieszkańców. Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch eta-
pów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozy śro-

dowiska lokalnego, w drugim (do którego za-
kwalifikuje się część wnioskujących) organi-
zacje przygotują projekty. 
Termin nadsyłania wniosków w pierwszym 
etapie konkursu mija 22 lutego 2010 roku. 
Informacje o konkursie wraz z zasadami i kry-
teriami oceny diagnozy, poradnik dotyczący 
diagnozowania oraz dostęp do elektroniczne-
go formularza wniosków znajdują się na stro-
nie www.rownacszanse.pl. Więcej informacji 
na http://www.pcyf.org.pl, tel./fax.: (22) 826 
10 16.
Minister Pracy i Polityki Społecznej za-
prasza:
- organizacje pozarządowe, o których mowa 

w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego 
 i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze 
zm.), zw. dalej UDPP,

- osoby prawne i jednostki organizacyjne 
działające na podstawie przepisów o sto-
sunku Państwa do Kościoła Katolickiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku 
Państwa do innych kościołów i związków 
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności 
sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statuto-
we obejmują prowadzenie działalności po-
żytku publicznego, o których mowa w art. 3 
ust. 3 pkt 1) UDPP 

- spółdzielnie socjalne, o których mowa w 
ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spół-
dzielniach socjalnych (w zakresie działalno-
ści społecznie użytecznej w sferze zadań 
publicznych),

do udziału w otwartym konkursie ofert 
na najlepsze projekty dofinansowy-
wane w 2010 r. ze środków Programu 
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich (PO FIO).
W konkursie ogłoszonym w ramach PO FIO, 
należy złożyć wniosek w wersji elektronicz-
nej wypełniony w generatorze wniosków oraz 
wniosek w wersji papierowej. Do wersji pa-
pierowej należy załączyć wymagany załącz-
nik. Generator wniosków jest dostępny na 
stronie internetowej http://www.pozytek.gov.
pl/ lub www.crzl.gov.pl. Wniosek należy wy-
pełnić w języku polskim i przesłać do dnia 15 
lutego 2010 r.
Jeden, podpisany egzemplarz wniosku wraz 
z wymaganym załącznikiem (każdy wniosek 
powinien zostać trwale połączony z załączni-
kiem) należy wysłać pocztą do dnia 15 lute-
go 2010 r. na podany poniżej adres Centrum 
Rozwoju Zasobów Ludzkich lub złożyć osobi-
ście w wymaganym terminie, za potwierdze-
niem odbioru (w zapieczętowanej kopercie) w 
siedzibie CRZL.
Wnioski należy złożyć w siedzibie lub 
wysłać na adres Centrum Rozwoju 
Zasobów Ludzkich:
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa
z dopiskiem: PO FIO 2010

Przygotowała: kbr

Szansa na poprawę życia
18 grudnia 2009 r. w Dukli odbyło się uroczyste spotkanie podsumowu-

jące projekt, „Czas na aktywność w Gminie Dukla”. Organizatorem zadania 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego był Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli. 
Spotkanie było okazją do podsumowania działalności projektowej, podziele-
nia się prowadzących i uczestników projektu wrażeniami i doświadczeniem 
zdobytym podczas 12. miesięcznej działalności. 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Dukli po raz pierwszy realizo-
wał projekt systemowy, mający na celu 
przygotowanie do pracy zawodowej osób, 
które trudno sobie radzą. Działania pro-
jektowe skoncentrowane były na kształto-
waniu umiejętności potrzebnych do znale-
zienia pracy. Uczestnicy projektu poznali, 
w jaki sposób należy poprawnie przygoto-
wać CV, list motywacyjny, jak zaprezen-
tować swoje umiejętności, na co zwrócić 
uwagę podczas rozmowy z przyszłym pra-
codawcą. Podczas treningu kompetencji 
społecznych wyposażeni zostali w umie-
jętności radzenia sobie w trudnych sytu-

acjach życiowych. Poznane techniki po-
prawnej komunikacji, umiejętności roz-
wiązywania konfliktów, zasady asertyw-
nego przekazywania komunikatów spra-
wiły, że uczestniczące w szkoleniach osoby 
poczuły się bardziej pewne siebie, podnio-
sły własną samoocenę. 

 Dziesięć kobiet ukończyło 120 go-
dzinny kurs „Catering – organizacja przy-
jęć okolicznościowych”. Pięciu mężczyźni 
uzyskało kwalifikacje kierowcy wózków wi-
dłowych z napędem silnikowym, w tym za-
silanych gazem, a dwóch z nich dodatkowo 
uzyskało kwalifikacje spawacza. Obserwo-

Jaśliska dziesiątą 
gminą w powiecie
Od 1 stycznia 2010 roku funkcjonuje nowa gmina Jaśliska wydzielona z gminy Dukla. 
Decyzje o utworzeniu gminy zapadły w lipcu ubiegłego roku. Rada Ministrów w wy-
danym 28 lipca 2009 r. rozporządzeniu podjęła decyzję o utworzeniu nowej gmi-
ny. Gmina Jaśliska obejmuje miejscowości: Czeremcha, Daliowa, Jaśliska, Lipowiec, 
Posada Jaśliska, Szklary, Wola Niżna, Wola Wyżna o łącznej powierzchni 98, 99 km kw.,  
liczy 2 093 mieszkańców. Jest to 2 541 gminą w Polsce, dziesiąta w powiecie krośnień-
skim i jedyna która powstała w Polsce w 2010 roku. Funkcje wójta do wyborów, któ-
re odbędą się 28 marca br. pełni burmistrz gminy Dukla Marek Górak. Rada Miejska 
w Dukli pełni funkcję Rady Gminy Jaśliska do wyborów. Do stworzenia struktur ad-
ministracyjnych wszystkie te funkcje pełni Urząd Gminy Dukla. Odbyły się już 2 se-
sje Rady Gminy Jaśliska. Na posiedzeniu Rady Gminy Jaśliska 27 stycznia 2010 roku 
przyjęty został statut i budżet gminy Jaśliska. Projekt budżetu uzyskał pozytywną opi-
nię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie (uchwała nr VII/49/2009/2010 z 13 
stycznia 2010 roku). Łączne dochody nowej gminy ustalono na 4 493 423,00 zł, wy-
datki na 5 104 423,00 zł. Jest to budżet deficytowy, ponieważ uwzględniono w nim 
rozliczenia z gminą Dukla z tytułu niespłaconej części kredytu zaciągniętego przez gmi-
nę Dukla na budowę Zespołu Szkół Publicznych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w 
Jaśliskach w wysokości 693 280,00 zł.

Nie pozostaje nic innego tylko życzyć nowej gminie dobrego gospodarza, mądrych rad-
nych, aby mieszkańcy gminy Jaśliska byli zadowoleni i tego z całego serca Wam życzę.

Marek Górak
pełniący funkcje Wójta Gminy Jaśliska
Burmistrz Gminy Dukla
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NAZWA IMPREZY TERMIN ORGANIZATOR DANE TELEADRESOWE

Gminne Zawody w Narciarstwie 
Alpejskim

Chyrowa – SKI 2010
20 stycznia Ośrodek Kultury w Dukli

Dukla, ul. Kościuszki 4

Tel: (013) 433 00 25

email: osrodek_kultury@dukla.pl 

XI Bieg Narciarski o Puchar Burmistrza 
Gminy Dukla 6 luty Ośrodek Kultury w Dukli

Dukla, ul. Kościuszki 4

Tel: (013) 433 00 25

email: osrodek_kultury@dukla.pl 

Gminny Turniej Piłki Siatkowej 
Laureatów Puchar Burmistrza Gminy 

Dukla
20 marca Ośrodek Kultury w Dukli

Dukla, ul. Kościuszki 4

Tel: (013) 433 00 25

email: osrodek_kultury@dukla.pl 

X Jubileuszowy Turniej Tenisa Stołowego 
Laureatów  o Puchar Przewodniczącego 

Rady Miejskiej w Dukli
24 kwietnia Ośrodek Kultury w Dukli

Dukla, ul. Kościuszki 4

Tel: (013) 433 00 25

email: osrodek_kultury@dukla.pl 

Koncert Laureatów XVI GPPRPiP, 
obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 

3 Maja
3 maja Ośrodek Kultury w Dukli

Dukla, ul. Kościuszki 4

Tel: (013) 433 00 25

email: osrodek_kultury@dukla.pl 

Kermesz w Olchowcu 22-23 maja

Zjednoczenie Łemków
Jan Buriak

tel: 013 433 53 82Zarząd Główny Gorlice

Koło Terenowe w Olchowcu

XI Bieg na Górę Cergową 30 maja Ośrodek Kultury w Dukli

Dukla, ul. Kościuszki 4

Tel: (013) 433 00 25

email: osrodek_kultury@dukla.pl 

Mecz Piłki Nożnej Księża – Samorządowcy 
dla uczczenia Dukielskiego Dnia Jana 

Pawła II
6 czerwca Ośrodek Kultury w Dukli

Dukla, ul. Kościuszki 4

Tel: (013) 433 00 25

email: osrodek_kultury@dukla.pl 

Międzynarodowy Przegląd Chórów 
Kościelnych i Cerkiewnych 13 czerwca Starostwo Powiatowe Krosno

Grażyna Ostrowska

tel: 013 437 57 79

X Sobótkowe Spotkania z Folklorem
Targi Rzemiosła i Rękodzieła 26 czerwca Ośrodek Kultury w Dukli

Dukla, ul. Kościuszki 4

Tel: (013) 433 00 25

email: osrodek_kultury@dukla.pl 

Dni Dukli 3-4 lipca Ośrodek Kultury w Dukli

Dukla, ul. Kościuszki 4

Tel: (013) 433 00 25

email: osrodek_kultury@dukla.pl 

Odpust w Parafii św. Jana z Dukli 10-11 lipca Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Jana
z Dukli

Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Jana z Dukli

tel:013 433 06 51

Spotkanie folklorystyczne w Łękach 
Dukielskich 18 lipca

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-
Rekreacyjnych "Jedność" w Łękach 
Dukielskich oraz Ośrodek Kultury w 

Dukli

Henryk Kyc

tel: 013 431 76 32

kychen.lekiduk.@wp.pl 
lub

Dukla, ul. Kościuszki 4

Tel: (013) 433 00 25

email: osrodek_kultury@dukla.pl 

Odpust na G. Cergowej przy "Złotej 
Studzience" 17 lipca Parafia rzymskokatolicka p.w. Marii 

Magdaleny w Dukli

Parafia rzymskokatolicka p.w. Marii Magdaleny

w Dukli

tel: 013 433 07 39

Odpust w Parafii
22 lipca Parafia rzymskokatolicka p.w. Marii 

Magdaleny w Dukli
Parafia rzymskokatolicka p.w. Marii Magdaleny w Dukli

pw. Marii Magdaleny tel: 013 433 07 39

66 Rocznica Operacji Karpacko-
Dukielskiej

6-7
października Ośrodek Kultury w Dukli

Dukla, ul. Kościuszki 4

Tel: (013) 433 00 25

email: osrodek_kultury@dukla.pl 

IX Gminny Przegląd Piosenki Ludowej, 
Kolęd i Pastorałek grudzień Ośrodek Kultury w Dukli

Dukla, ul. Kościuszki 4

Tel: (013) 433 00 25

email: osrodek_kultury@dukla.pl 

Koncert świąteczny "Przy choince" 19 grudnia Ośrodek Kultury w Dukli

Dukla, ul. Kościuszki 4

Tel: (013) 433 00 25

email: osrodek_kultury@dukla.pl 
 

wałam tych ludzi od pierwszego spotkania i widzę, że w ciągu 
kilka miesięcy stali się zupełnie innymi osobami. Na twarzach po-
jawił się uśmiech i chociaż na razie tylko jedna osoba znalazła 
pracę, to myślę, że w ciągu następnych kilku miesięcy z pewno-
ścią zatrudnienie znajdzie kilkoro. Są dobrze przygotowani, wie-
dzą co to bezrobocie, potrafią współpracować w grupie. Jeżeli 
znajdą zajęcie, będą dobrymi pracownikami – powiedziała kie-
rowniczka ośrodka, Małgorzata Bielec. 

Na podstawie prowadzonego monitoringu i ewaluacji pro-
jektu, czyli badania, które ocenia czy zaplanowane działania dały 
zakładane efekty, można stwierdzić, że wszyscy uczestnicy wy-
soko ocenili wsparcie. W ankietach ewaluacyjnych poinformowali 
organizatorów, że nabyli umiejętności i doświadczenia zawodowe 
i są przygotowani do podjęcia zatrudnienia. Są świadomi, że nie 
będzie łatwo, ale zarazem z optymizmem patrzą w przyszłość. 
Wiedzą, że muszą wziąć sprawy we własne ręce.

Projekt realizowany w 2009 r. spełnił on swoje założenia. Pra-
cujący edukatorzy, trenerzy, nauczyciele w superlatywach wy-
powiadali się o ludziach, których przyszło im szkolić. Mówią o 
wzorowej organizacji kursów i dobrym klimacie, jaki panował od 
pierwszego do od ostatniego dnia.

Przed nami nowy rok 2010. We wniosku, jaki został złożony 
do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie zaplanowano prze-
szkolenie 11 kobiet na kursie „Catering – organizacja przyjęć oko-
licznościowych” i 6 mężczyzn w zakresie „Spawanie elektryczne 
metodą MAG”. Mamy nadzieję, że do projektu zgłoszą się osoby, 
które chcą skorzystać z szansy, jaką daje los. Szansy na zmianę na 
lepsze swojego i całych rodzin jutra. Zapisy do projektu realizo-
wanego w 2010 r. rozpoczęły się nabór 25 stycznia. Osoby, które 
chcą wziąć udział w projekcie zapraszamy do M-GOPS od ponie-
działku do piątku w godz. od 7,00 do 15,00. Informacje można 
również uzyskać tel. 13-4329141. 

Wiesław Pałka

KALENDARZ IMPREZ NA ROK 2010

Śpiewali kolędy 
i pastorałki

14 stycznia w sali kina „Promień” w Dukli odbył się 
III Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek. Ze względu na 
dużą ilość uczestników (102 ) zgłoszonych do konkursu – 
podzielony został na dwie części. 

Kolęda była początkowo radosną pieśnią noworoczną, 
która współcześnie przyjęła powszechnie formę pieśni bo-
żonarodzeniowej. Utrzymywana najczęściej w konwencji 
religijnej, początkowo wywodząca się z tradycji ludowej,  
w późniejszym okresie komponowana jest również przez 
wielu wybitnych kompozytorów. Natomiast pastorałka to 

i n f o r m u j e
odmiana ko-
lędy o wąt-
kach zaczerp-
niętych z ży-
cia codzien-
nego. W odróż-
nieniu od ko-
lędy we współ-
czesnym, po-
tocznym tego 
słowa rozu-
mieniu, nie jest 
wykorzys ty -
wana w chrze-
ścijańskich na-
bożeństwach 
religijnych ze 
względu na 
swój świecki 
charakter.

Wyniki w poszczególnych kategoriach przedstawiają 
się następująco:

KATEGORIA (Przedszkolaki): 
Julia Gołąbek i Julia Tyburcy – 1. miejsce, Kinga Pilip - 
2. miejsce, Szymon Niezgoda – 3. miejsce. 
Wyróżnienie: Wiktoria Siuta, Martyna Belczyk, Aleksan-
dra Belczyk, Gracjan Wszołek, Patrycja Urban, Julia He-
lon, Kinga Długosz, Weronika Jakieła, Norbert Moszczyń-
ski, Magdalena Gosztyła 

KATEGORIA (klasy I – III): Karol Wajs, Jakub 
Głód – 1. miejsce, Julia Woźniak, Patryk Zima – 2. miej-
sce, Aleksandra Krowicka, Marcin Witowski, Nina Kogut –  
3. miejsce.
Wyróżnienie: Jakub Wajs, Emanuela Rędowicz, Natalia 
Toropiła, Filip Dereniowski. Natalia Kafel, Marcin Kop-
czyk, Wiktoria Chajec, Karolina Borek, Laura Woźniak 
W kategoriach przedszkolaki i klasy od I do III było 78 pre-
zentacji.

KATEGORIA (klasy IV – VI):
 Wyróżnienie: Patrycja Majer, Małgorzata Stojak, Sylwia 
Landa

KATEGORIA (gimnazjum): 
Natalia Fydryk – 1. miejsce, Anna Kogut – 2. miejsce, Eli-
zabet Nasri – 3. miejsce.
Wyróżnienie: Gabriela Matyka, Klaudia Wiśniewska, Klau-
dia Dereniowska.

KATEGORIA (dorośli): Anna Witek – 1. miejsce, Moha-
med Khan – 2. miejsce, Ewelina Dubiel – 3. miejsce.
Wyróżnienie: Justuna Stanosz, Aleksandra Józefczyk, Halina 
Goresz, Anna Magdziak, Teresa Szczurek, Monika Jakieła. 

Norbert Uliasz

dokończenie ze str. 5
Szansa na poprawę życia
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Roman Krok 
zwyciężył

14 stycznia 2010 r. delega-
cja Środowiskowego Domu 
Samopomocy  w Cergowej 
gościła w Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Le-
sku. Okazją do spotkania było 
zwycięstwo naszego uczest-
nika Romana Kroka w konkur-
sie „Niepełnosprawni-nie-
pełnosprawnym” na projekt znaku graficznego i wręcze-
nie zwycięzcy nagrody. Znak ten będzie widniał na wyda-
nym informatorze bieszczadzkim dla osób niepełnospraw-
nych. W konkursie wzięło udział około 30 uczestników  
z ŚDS-ów z województwa Podkarpackiego.

Bogumiła Dymek-Urynowicz

Wiersze dla Wielkich Patronów 
- nagrody rozdane
Uroczyste podsumowanie ogólnopolskiego konkursu 
poezji

16 stycznia 2010 roku w dukielskim 
sanktuarium św. Jana z Dukli odbyło 
się uroczyste podsumowanie III Ogólno-
polskiego Konkursu Poezji im. św. Jana 
z Dukli. Organizatorem konkursu jest 
Gmina Dukla. Tematyka konkursu doty-
czyła życia i działalności św. Jana z Dukli 
oraz Ojca św. Jana Pawła II. Celem kon-
kursu jest propagowanie twórczości arty-
stycznej, utrwalanie wartości religijnych,  
a także postaw reprezentowanych przez 
obu Patronów.

W trzeciej edycji wzięły udział 82 
osoby, a jeśli chodzi o zasięg, to reprezen-
towana była cała Polska. Byli więc uczest-
nicy z Ustrzyk Dolnych, Biłgoraja, No-
wego Targu, Nowego Sącza, Warszawy, 
Torunia, Sopotu, Gdańska, Gorzowa Wiel-
kopolskiego, Dębna, Kowala i wielu in-
nych miast i małych miejscowości. Przy-
byłych na uroczystość przywitał o. gwar-
dian Krystian Olszewski, który powie-
dział: „To że o św. Janie pisze się w całej 
Polsce jest świadectwem jego wielkości,  
a potwierdzają to utwory, jakie nadeszły na 
konkurs.” 

Nagrody książkowe i dyplomy wręczali 
laureatom burmistrz gminy Dukla Ma-

papieżu mój
Paulina Sykutowska

pamiętam
twoje ostatnie
urbi et orbi

wciąż mam
w oczach łzy
mój papież, Ty

złamany głos
spuszczona głowa
te ślady przeszłości
- nikt ich nie schowa

a w tobie myśli
ogrom
uliczne łapanki
dym czarnych
ciał
i kule
a w Tobie wciąż
sen aresztowań
agentów
śledztw

Antygona i kremówki
tak wiele wspomnień
jest

Teraz odpocznij człowieku
o złotym blasku stóp

papieżu mój

rek Górak i o. gwar-
dian Krystian Olszew-
ski. Oprawę artystyczną 
przygotowała schola 
dziewcząt działająca przy 
kościele OO. Bernardynów w Dukli 
, prowadzona przez o. Krystyna. Utwory 
laureatów, którzy zajęli czołowe miej-
sca w poszczególnych kategoriach czy-
tali uczniowie dukielskiego liceum: Nata-
lia George, Iza Aszlar, Dominika Szczepa-
nik, Konrad Sikora , Jędrzej Szczurek, An-
drzej Krajewski i Tomasz Zieliński.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy przyczynili się do przeprowadze-
nia konkursu i jego uroczystego podsumo-
wania: Komisji Konkursowej: Oldze La-
lic-Krowickiej- przewodniczącej komisji, 
Halinie Cycak - z Urzędu Gminy w Du-
kli, o. Dobromiłowi Godzikowi, Barba-
rze Pudło z Informacji Turystycznej w Du-
kli, o. gwardianowi Krystianowi Olszew-
skiemu za serdeczne przyjęcie w sanktu-
arium, o. Krystynowi i scholi za piękne ko-
lędy i pastorałki, które uświetniły uroczy-
stość. Także p. Marii Walczak i uczniom 
z Liceum Ogólnokształcącego w Dukli za 
deklamacje wierszy laureatów.

kbr

W tym numerze drukujemy 
wiersz Pauliny Sykutowskiej,  
z Tarnobrzega, która zajęła  
1. miejsce w kategorii ogólnopol-
skiej - młodzież.

Wyśpiewali  
złote pasmo

Uczniowie- śpiewaczki i śpiewacy ze szkolnego chóru 
„Echo” działające pod dyrekcją Edyty Wilczek przy Ze-
spole Szkół Publicznych w Jaśliskach wyśpiewali najwyż-
sze - złote pasmo z wszystkich około 40 chórów uczestni-
czących w III Przesłuchaniach Chórów Szkolnych w Rze-
szowie. Wszystkie chóry uczestniczące w tych przesłucha-
niach śpiewały kolędy. 

Szkoła w Jaśliskach od trzech lat uczestniczy w ogólno-
polskim programie „Śpiewająca Polska”. W ramach tego 
programu, co pół roku organizowane są wojewódzkie prze-
glądy chórów szkolnych z całego województwa podkarpac-
kiego. W województwie podkarpackim jest około 40 chó-
rów szkolnych. Nagrody przyznawane na tym przeglądzie to 
tzw. Pasma: pasmo złote, srebrne i brązowe. Zdolni ucznio-
wie- śpiewacy ze szkolnego chóru „Echo” z ZSP w Jaśli-
skach pod bacznym okiem również utalentowanej i zdol-
nej pani dyrygent Edyty Wilczek zawsze zdobywali srebrne 
pasmo(2 miejsce). 17 grudnia 2009 roku na III Przesłu-
chaniach Chórów Szkolnych objętym ogólnopolskim pro-
gramem „ Śpiewająca Polska” chór „Echo” z ZSP w Jaśli-
skach pod dyrekcją Edyty Wilczek wyśpiewał w Rzeszowie 
złote- najwyższe pasmo i zajął pierwsze miejsce wśród chó-
rów szkolnych województwa podkarpackiego.

Chór „Echo” z dyrygentką Edytą Wilczek podczas wy-
stępu na wigilii parafialnej w Jaśliskach 20.12.2009 roku.

Program trzecich przesłuchań chórów szkolnych nosił 
tytuł „W drodze do Betlejem”. Laureaci pierwszego miej-
sca zaśpiewali w Rzeszowie trzy kolędy: angielską „Carol 
of the Bells” (Shchedryk – oprac. J. Maklakiewicz), łem-
kowską „Nowa radist stała”. Zdolnym uczniom- śpiewaczką  
i śpiewakom jak również i pani dyrygent Edycie Wilczek wy-
pada pogratulować zajęcia pierwszego miejsca i tak wspa-
niałego sukcesu oraz życzyć dalszego pomyślnego rozwoju 
i wielu dalszych sukcesów. Z kronikarskiego obowiązku na 
koniec wypada mi jeszcze dodać, że chór „Echo” wystąpił 
w niedzielę, 24 stycznia 2010 roku z koncertem kolęd świą-
teczno – noworocznych w Sanatorium Matki Bożej Królo-
wej Nieba i Ziemi w Jaśliskach. Koncert rozpoczął się o go-
dzinie 16:00. Chór „Echo” zaśpiewał tradycyjne kolędy pol-
skie i pastorałki, jak również kolędy w języku łacińskim, an-
gielskim, i łemkowskim. Podczas koncertu zaprezentowały 
się również dzieci i młodzież grające na instrumentach mu-
zycznych (skrzypce i gitara)

Jan Grzywacz
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Były święta, pozostały 
wspomnienia

Okres Świąt Bożego Narodzenia, to 
czas przepełniony nadzieją i magią wi-
gilijnej nocy. To niezapomniane chwile 
kultywowania tradycji naszych przod-
ków i dzielenia się radością, miłością, 
życzliwością oraz wewnętrznym cie-
płem. Święta te pojawiły się w chrze-
ścijańskim kalendarzu w 366 roku  
i wprowadzono je dla uczczenia Ta-
jemnicy narodzin Jezusa. W ciągu mi-
nionych wieków, tradycje narodowe 
wzbogaciły tę Tajemnicę o wiele wspa-
niałych obrzędów i zwyczajów. Łama-

nie się opłatkiem , to staropolska tra-
dycja podkreślająca dar , jakim Opatrz-
ność obdarzyła ludzi gotowych dzielić 
się ostatnim kawałkiem chleba. Pach-
nąca choinka, to symbol wiecznie zie-
lonego drzewka, którego odświętna 
szata w postaci ozdób, nadaje wyjąt-
kowej atmosfery w domach. Obyczaj 
wieczerzy wigilijnej, spożywanej na 
stole przykrytym białym obrusem , pod 
którym kładzie się siano, to jeden z naj-
piękniejszych elementów naszej poko-
leniowej tradycji. Zasiadanie do stołu 

po ukazaniu się pierwszej gwiazdy, 
dzielenie się opłatkiem , składanie ży-
czeń , pozostawienie wolnego miejsca 
dla ewentualnego gościa i wspólne ko-
lędowanie , to nieodzowne piękno kul-
turowe , zwłaszcza na naszej polskiej 
ziemi.

Dla podtrzymania tej wielowieko-
wej tradycji , 9 stycznia.2010 roku 
w Lipowicy odbył się uroczysty Wie-
czór Kolęd z udziałem m.in. burmi-
strza Dukli Marka Góraka z małżonką, 
radnego Jana Dembiczaka, wielu przy-
byłych gości z okolicy oraz mieszkań-
ców wsi Lipowica, najmłodsze po-
ciechy pod czujnym okiem Kasi Pi-
róg, przygotowały wspaniałe przedsta-
wienie, będące kopią scen z narodzin  
Jezusa.

Uroczystość wspólnego kolędowa-
nia otworzył sołtys Andrzej Korzec,  
a następnie młodzi aktorzy swoją 
sztuką wprawili w zdumienie i zachwyt 
wszystkich obecnych gości. Za odtwo-
rzenie tej sztuki otrzymali w podzięce 
długotrwałe i gromkie brawa. Niepo-
wtarzalna oprawa muzyczna w wyko-
naniu Magdy Rąpały i Adama Rąpały 
sprawiły , że tego wieczoru rozbłysła 
prawdziwa gwiazdka ludzkiego cie-
pła i radości. Blasku gwiazdce dodały 
słodkości , jakimi uraczyły nas gospo-
sie na zakończenie spotkania i życze-
nia noworoczne . Złożył je wszystkim 
obecnym, a także mieszkańcom gminy, 
burmistrz Marek Górak.

Andrzej Korzec

Piękno polskich kolęd  
i pastorałek 
Śpiewały zespoły ludowe powiatu krośnieńskiego 

6 stycznia 2010, w Uroczystość Objawienia Pańskiego-Trzech Króli, w Łę-
kach Dukielskich spotkały się zespoły ludowe z terenu powiatu krośnieńskiego 
na I Przeglądzie Kolęd i Pastorałek organizowanym wspólnie przez Starostwo 
Powiatowe w Krośnie i Stowarzyszenie Kulturalno-Rekreacyjne „Jedność”  
w Łękach Dukielskich. 

Wśród zacnych gości, którzy przy-
byli na tę uroczystość byli m.in. wi-
cemarszałek województwa . Bogdan 
Rzońca, starosta krośnieński Jan Jusz-
czak, wicestarosta Andrzej Guzik, prze-
wodniczący Rady Powiatu Kazimierz 
Krężałek, wiceprzewodniczący Sta-
nisław Kenar, burmistrz gminy Dukla 
Marek Górak, dyrektorzy Ośrodków 
Kultury z Chorkówki Bogusław Pacek 
i Miejsca Piastowego Janusz Węgrzyn, 
dyrektor Podduklanskeho Osvetoweho 
Strediska w Śvidniku Maria Pajzin-
kova, dyrektor Muzeum Historycznego 
w Dukli Waldemar Półchłopek.

Przegląd rozpoczął się uroczystą 
Mmzą św. w intencji organizatorów  
i zespołów, sprawowaną przez ks. prob. 
Alojzego Szweda. Na wstępie wszyst-
kich obecnych powitał przedstawiciel 
Stowarzyszenia Henryk Kyc. Oprawę 
muzyczną liturgii słowa oraz czytania 
sprawowali członkowie Stowarzysze-
nia, Ewangelię odczytał ks. Roman Ja-
giełło, proboszcz parafii polsko-kato-
lickiej w Łękach Dukielskich. W ka-
zaniu zwrócił uwagę na wielką radość  
z faktu, że możemy gościć wspaniałe 
zespoły pielęgnujące piękno i bogac-
two duchowe Bożego Narodzenia, za-
warte w polskich kolędach i pastorał-
kach. Zaakcentował fakt, że przez to 
wydarzenie stajemy się jedną, wielką 
rodziną duchową i wydobywamy  
z siebie ogromne pokłady dobra, które 
są „zdeponowane” z sercu każdego 
człowieka.

Po Mszy św. „przewodnictwo prze-
jęła p. Grażyna Ostrowska - kierow-
niczkaWydziału Kultury Starostwa Po-
wiatowego w Krośnie, która ze znaw-
stwem poprowadziła Przegląd. A pracy 
było mnóstwo: wystąpiło 15 zespołów 
– w tym goście ze Śvidnika na Słowa-

cji. A rozpoczęli gospodarze, Zespół 
Folklorystyczny „Łęczanie” z Łęk Du-
kielskich. Następnie na stopniach pre-
zbiterium kościoła p.w. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa prezentowały się w 
kolejności: Zespół Śpiewaczo-Obrzę-
dowy „Rogowice” z Rogów, Zespół 
Śpiewaczy „Zalaski” z Zalesia, Zespół 
Śpiewaczy z Wrocanki, Zespół Śpie-
waczy „Odrzykonianki” z Odrzykonia, 
Zespół Obrzędowo-Śpiewaczy „Sza-
rotka” z Dukli, Zespół śpiewaczy „Ma-
kovica” ze Śvidnika /Słowacja, „Luba-
towianie” z Lubatowej”, „Młodzi Lu-
batowianie” , „Mali Lubatowianie” , 
Zespół Śpiewaczy „Seniorzy” ze Świe-
rzowej, Zespół Śpiewaczy „Nadzieja” 
ze Zręcina, Zespół Śpiewaczy „Ju-
trzenka” z Kopytowej, Zespół Śpiewa-
czy „Chorkowianie” z Chorkówki, Ze-
spół Śpiewaczy „Bobrzanie” z Bóbrki. 

Było wiele pięknych kolęd i pasto-
rałek, wzruszających zarówno zawar-
tością zarówno słów jak i melodii. Bar-
dzo wiele z nich zostało wykonanych 

po raz pierwszy, co daje świadectwo 
o tym, że idea Przeglądu jest motywa-
cją do pracy, do poszukiwania nowych 
form, aranżacji i wykonania. 

Wszystkie zespoły otrzymały statu-
etki Anioła z wygrawerowaną tabliczką 
pamiątkową, ufundowane przez Staro-
stwo Powiatowe w Krośnie. Wręczali 
je szefom zespołów zaproszeni goście. 

 Starosta Jan Juszczak w swoim wy-
stąpieniu odniósł się do celowości or-
ganizowania takich spotkań w przy-
szłości. Wyraził ogromną wdzięczność 
organizatorom i zespołom oraz życzył 
wytrwałości w dalszej pracy. Wyraził 
przy tym nadzieję, że Przegląd Kolęd i 
Pastorałek na stałe wpiszę się w kulturę 
naszego pięknego regionu. Wspólne, 
donośne odśpiewanie cudownej pol-
skiej kolędy „Wśród nocnej ciszy”  
i pamiątkowe fotografie zakończyły tą 
część uroczystości.

Wszystkie zespoły i goście w sali 
widowiskowej wysłuchali krótkiego 
koncertu chóru szkolnego ZSP w Łę-
kach Dukielskich prowadzonego przez 
Andrzeja Aszlara. Potem była wspólna 
kolacja i trochę wspólnego śpiewania. 
No i obietnica, że spotykamy się za rok. 
Bo warto, bo pięknie, bo rodzinnie…

Całość Przeglądu została uwiecz-
niona na filmie przez Andrzeja Le-
śniaka, któremu organizatorzy za tę 
pracę serdecznie dziękują. Dziękujemy 
również ks. Proboszczowi i dyr. ZSP w 
Łękach Dukielskich Krystynie Delima-
cie za pomoc i osobiste zaangażowanie 
w przeprowadzeniu Przeglądu.

Henryk Kyc

Kolędy, życzenia, 
modlitwy 

W styczniu w sanktuarium św. Jana z Dukli odbyło się 
spotkanie opłatkowe Akcji Katolickich z dwóch parafii  
z sanktuarium i Marii Magdaleny. Składano sobie życze-
nia oraz kolędowano. Prezes Towarzystwa św. Jana z Dukli 
Władysław Turek omówił wyjazd do Lwowa na uroczysto-
ści odpustowe 8 lipca bieżącego roku. W spotkaniu uczest-
niczyli dziekan Stanisław Siara oraz gwardian Zdzisław Ol-
szewski.

Również w styczniu odbyło się spotkanie osób związa-
nych z Franciszkańskim Zakonem Świeckim.

W związku ze Świętami Bożego Narodzenia, do sanktu-
arium napłynęło sporo życzeń od wielu ludzi, także od hie-

rarchów Kościoła Katolickiego m.in. od kardynała Mariana 
Jaworskiego ze Lwowa, kardynała Stanisława Dziwisza  
z Krakowa, arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, bi-
skupa Ignacego Deca, biskupa Jana Wątroby z Często-
chowy, Wiesława Lechowicza z Tarnowa i od biskupa Ka-
zimierza Górnego i sufragana Edward Białogłowskiego  
z Rzeszowa oraz biskupa Kazimierza Ryczana z Kielc.

O.O Bernardyni składają wszystkim Dobrodziejom 
serdeczne podziękowania i życzenia oraz powiadamiają 
że w ich intencji w każdy czwartek odprawiana jest msza 
święta przy relikwiach świętego Jana.

26 grudnia ubiegłego roku mszę świętą w koncelebrze 
zakonników dukielskiego klasztoru odprawił bp Adam 
Szal. Modlono się w intencji czcicieli św. Jana z Dukli oraz 
za 9-letnią biskupią posługę pasterską. Odbyła się także 
krótka adoracja żłóbka betlejemskiego przez dzieci razem 
z biskupem.

Stanisław Kalita
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Aby piękno tego 
czasu nie przeminęło 
bezpowrotnie…

Bogactwo bożonarodzeniowej te-
matyki znalazło swoje odzwierciedle-
nie w literaturze, sztuce, formach pla-
stycznych, teatralnych, muzyce, wy-
śpiewane jest także w kolędach. Jedną 
z takich nastrojowych kolęd o ciepłych 
słowach i spokojnej melodii jest pieśń 
„Lulajże Jezuniu”. Powstała najpraw-
dopodobniej w drugiej połowie XVII 
wieku. Najwcześniejsza zachowana 
wersja tekstu pochodzi z 1705 roku. 
Ta właśnie polska kolęda o charakte-
rze kołysanki zainspirowała Fryderyka 
Chopina, który zamieścił jej motyw w 
środkowej części swego muzycznego 
dramatu Scherzo h-moll. Warto nad-
mienić, że w tym roku przypada dwu-
setna rocznica narodzin tego wielkiego 
kompozytora. Z nim właśnie i kolędą 
„Lulajże Jezuniu”, wiąże się wzrusza-
jąca historia. 

Wigilię i święta Bożego Narodzenia 
w 1830 roku przyszło spędzić Frydery-
kowi Chopinowi w Wiedniu. Chopin 
wyrósł w atmosferze i tradycji patrio-
tycznej, toteż oczekiwał ze zniecier-
pliwieniem wszelkich wieści z kraju, 
gdzie trwało powstanie listopadowe. 

Dzień Wigilii, Fryderyk Chopin 
przeżywał w samotności, wędrował po 
ulicach, tego wieczoru w katedrze św. 
Szczepana powierzył Bogu swoją ro-
dzinę i tych, którzy w kraju walczyli 
z zaborcą. Zapewne z tej ciszy, w osa-
motnieniu zrodził się poemat Scherzo 
h-moll, z motywem kolędy „Lulajże 
Jezuniu”. Zawarł w tym utworze tę-
sknotę, przeżycia związane z walkami 
powstańczymi i wspomnienia o rado-
snych świętach w Polsce, ze wzrusza-
jącymi wigiliami, z atmosferą rodzin-
nego domu. Wyraził to poprzez tę pro-
stą kołysankę, przekazującą dobrą no-
winę o miłości i ukojeniu.

* * *
Wymownym symbolem Bożego Na-

rodzenia jest szopka betlejemska. Już 
od 10 lat, mamy więc Jubileusz, z ini-
cjatywy Starostwa Powiatowego w Kro-

śnie organizowany jest w dukielskim 
Muzeum Historycznym, Międzynaro-
dowy Konkurs Szopek Bożonarodze-
niowych, mający na celu kultywowa-
nie tradycji, aby piękno tego czasu nie 
przeminęło bezpowrotnie. Podsumowa-
niem konkursu jest coroczna prezenta-
cja przedstawień Nocy Betlejemskiej, 
połączona z uhonorowaniem laureatów. 

W tym roku wpłynęło na konkurs 
prawie 100 prac, wszystkie znalazły się 
na wystawie. Ich autorami są, podobnie 
jak w latach ubiegłych, dzieci i mło-
dzież szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół średnich z powiatu krośnień-
skiego i miasta Krosna oraz z okre-
sów przygranicznych: stropkovskiego i 
svidnickiego na Słowacji, jak również 
podopieczni Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej oraz Środowiskowych Domów 
Pomocy Społecznej. 

Tradycyjnie prace oceniane były 
przez jury w trzech kategoriach wie-
kowych: I - szkół podstawowych,  
II - gimnazjów, III - szkół średnich oraz 
wymienionych wyżej placówek. Jury 
przyznało w obrębie tych kategorii 34 
nagrody. 

Wszystkie jednak prace zasługują 
na uznanie, są pełne fantazji i pomy-
słowości, przyciągają uwagę swą de-
koracyjnością i ciekawą kolorystyką. 
Lista użytych materiałów do wykona-
nia tych prac jest bardzo długa i różno-
rodna, większość pochodzi z natural-
nego środowiska. W grupie nagrodzo-
nych znalazła się nowatorska szopka, 
wykonana z węzy pszczelej, ciekawie 
zaaranżowana przez Konrada Sikorę z 
Liceum Ogólnokształcącego w Dukli. 
Są na wystawie również szopki wyko-
nane z ciastek, zachęcające niejako do 
poczęstunku. Co roku uczestnicy kon-
kursu podejmują duże wyzwanie, mu-
szą wykazać się wyobraźnią i opano-
waniem technik plastycznych.

* * *
Dodatkową atrakcją tegorocznego 

spotkania była wystawa pierników 

świątecznych Anezki Madzinowej ze 
Stropkova. Nie zabrakło kolęd śpie-
wanych przez dzieci Szkoły Podstawo-
wej w Krasnej, występów słowackiej 
grupy mażoretek „ABC CENTRUM” 
ze Stropkova oraz przedstawienia ko-
lędniczego Amatorskiej Grupy Teatral-
nej działającej przy Stowarzyszeniu 
„Rota” w Jedliczu.

W poszczególnych kategoriach 
konkursowych zwyciężyli: 

Szkoły Podstawowe:
I miejsce – Monika Belczyk (Dukla) 
oraz Agnieszka Kiełbasa (Krasna)
II miejsce – Kamil Rygiel (Iwo-
nicz – Zdrój) oraz Ilona Błaszkiewicz 
(Krasna)
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Aby piękno tego czasu nie 
przeminęło bezpowrotnie…

Kolędowali  
w językach obcych
Tradycyjnie  jak co roku w grudniu, odbyła się w Zespole Szkół Publicznych 

w Dukli III edycja Konkursu Kolędy Obcojęzycznej zorganizowana przez 
nauczycieli języków obcych. 

Jej celem było nie tylko propago-
wanie kolęd anglo- i niemieckojęzycz-
nych wśród dzieci i młodzieży, przybli-
żenie kultury i zwyczajów bożonaro-
dzeniowych różnych krajów, ale przede 
wszystkim zachęcenie do nauki języków 
obcych. Konkurs obejmował wszyst-
kie kategorie wiekowe i rozpoczął się 
od wspólnego śpiewania m.in. słynnego 
utworu „Last Christmas”. Przedszkolaki 
wystąpiły na początku i pokazały na co je 
stać, zajęły pierwsze miejsce. Potem już 
kolejno uczniowie wykonywali swoje 
ulubione kolędy obcojęzyczne. Po burz-
liwych naradach Jury przyznało miejsca 
oraz nagrody rzeczowe. Wszystkim ser-
decznie gratulujemy i zapraszamy już za 
rok!!!

KATEGORIA 0-III Szkoła Pod-
stawowa:
Sara Woźniak, Iwona Twardzik, 
Piotr Gumienny i Szymon Kopa (kl. 

„0”)-„Little stars „oraz Ka-
tarzyna Gumienna, Nata-
lia Woźniak oraz Izabela 
Pitak (kl. III SP) –„ Roc-
king around the Christmas 
tree” – 1. miejsce
Karolina Sanicka, Julia 
Gydziak oraz Aleksandra 
Mamczarz (kl. III)- „Jin-
gle bells”- 2. miejsce

KATEGORIA IV-VI 
Szkoła Podstawowa:
Tomasz Szwast (kl. IV) 
„Schlittenfahrt” – 1. miejsce
Marta Bożętka i Diana Nowak (kl. IV
-VI) „ Der Winter”- 2. miejsce
Aleksandra Gydziak (kl. IV) „Schlit-
tenfahrt” - wyróżnienie

KATEGORIA I-III Gimnazjum:
Magdalena Rąpała (kl. II)- „Merry 
Christmas everyone” oraz Aleksandra 

Janas i Izabela Szwast (kl. I)- „ Morgen 
kommt der Weihnachtsmann”- 1. miejsce
Karolina Woźniak, Karolina Szymań-
ska i Izabela Janas (kl. III)-„ Jingle Bell 
rock”- 2. miejsce
Ilona Woźniak (kl. I)- „Last uns froh 
und munter sein”, Sylwia Tabaka (kl. 
I)- „ Silent Night” oraz Wioletta Fydryk 
(kl. I)-„So, this is Christmas”- 3. miejsce

Adriana Bożętka (kl. I)-„ Kling Glöck-
chen, Kling”, Aleksandra Bożętka 
(kl. I) -“Last uns froh und munter sein”  
i Anna Kogut (kl. II)-“All I want for 
Christmas “- wyróżnienie

J. Walczak, M. Szczęch

III miejsce – Weronika Kenar (Iwonicz) oraz 
Ilona Stefanik (Wojaszówka)
Wyróżnienia: Hubert Pelczar, Emilia Szydło, 
Małgorzata Uliasz.

Szkoły Gimnazjalne:
I miejsce – Eliza Biskup (Przybówka)
II miejsce – Agnieszka Kaczkowska (Kom-
bornia)
III miejsce – Tomasz Wdowiarz (Rogi)
Wyróżnienie: Adam Staroń

Szkoły Ponadgimnazjalne:
I miejsce – Konrad Sikora – LO Dukla
II miejsce – Tomasz Łukaszewski– ZS Jedli-
cze oraz Sylwia Mikosz i Sabina Mielech - 
MZSP w Miejscu Piastowym
III miejsce – Karolina Zając – ZS Iwonicz
III miejsce – Monika Jakieła – LO Dukla
Wyróżnienia: Robert Kruczek, Adam Mazur

Dorośli (podopieczni DPS i WTZ):
I miejsce – Marek Mitkowski – DPS w Iwo-
niczu oraz Tadeusz Tabin – DPS w Iwoniczu
II miejsce Zenon Zając – ŚDS w Cergowej
III miejsce – Ewa Bondaronek – ŚDS w Po-
toku; Krystyna Kawałek – ŚDS Koło W Ry-
manowie oraz Mieczysław Pitera – DPS w 
Iwonicz

Słowacja:
I miejsce – Veronika Nabozna; Viktoria 
Harmadova oraz Terezia Kravcukova
II miejsce – Patricka Rakova oraz Victoria 
Havrilova
III miejsce – Katarina Hornakova
Wyróżnienie: Kritian Cajka

Aleksandra Żółkoś

W kategorii szkoły ponadgimnazjalne 1 
i 3 miejsce zajęły szopki z dukielskiego li-
ceum. Szopka „MIODNA” wykonana przez 
ucznia kl.II Konrada Sikorę to szopka o pięk-
nym zapachu, koloru miodowego wykonana 
jest z węzy pszczelej. Wszystkie figurki zro-
bione są niezwykle misternie z węzy. Kró-
lowie niosą w koszyczkach dary - produkty 
pszczele tj. kit, pyłek i pierzgę. Dach szopki 
przykrywają liście drzew miododajnych,  
a obok stoją suszone zioła święcone 15 sierp-
nia. Szopka zajęła 1. miejsce. Równie piękna 
z naturalnych materiałów jest szopka „KRE-
SOWA NIEZAPOMINAJKA” artystycznie 
wykonana przez Monikę Jakiełę uczennicę 
kl. II dukielskiego liceum. Szopka zajęła 3. 
miejsce w swojej kategorii.

kbr

We wspólnocie siła!
23 stycznia 2010 odbyło się 

spotkanie opłatkowe w Domu 
Ludowym w Iwli, w którym 
uczestniczyli mieszkańcy z za-
proszonymi gośćmi wśród, któ-
rych nie brakowało burmistrza 
Marka Góraka z małżonką. 
„Opłatek” jest jednym z wyjąt-
kowych dorocznych spotkań. 
To doskonała okazja, aby wszyscy poczuli się jak jedna wielka rodzina.  
W przygotowanie spotkania mocno zaangażowały się panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich i strażacy z OSP Iwla na czele z prezesem Andrzejem 
Ukleją.

„Opłatek” rozpoczął radny Krzysztof Woźniak i ksiądz proboszcz, któ-
rzy wprowadzili zebranych w nastrój spotkania. 

Były jasełka, stół zastawiony swojskim jadłem, kolędy a na koniec 
wspaniała zabawa taneczna.

Po raz kolejny mieszkańcy Iwli udowodnili, że wspólnie można wiele 
zdziałać. We wspólnocie siła!

Członkinie KGW w Iwli

SPOTKANIE WIGILIJNE
23 grudnia 2010 r. odbyło się w Środowiskowym Domu Samopo-

mocy w Cergowej spotkanie wigilijne zorganizowane dla uczestników 
tej placówki.

W spotkaniu 
uczes tn iczy l i 
m.in. burmistrz 
Gminy Dukla 
– Marek Górak 
i jego zastępca 
Andrzej Bytnar, 
przewodniczący 
Rady Miejskiej 
w Dukli - Zbi-
gniew Uliasz, 
ks. Krzysztof 
Zygar, kierow-
niczka MGOPS 
w Dukli – Mał-

gorzata Bielec, sekretarz Gminy – Mirosław Matyka oraz pracownicy  
i uczestnicy Ośrodka.

Na wstępie Bogumiła Dymek – Urynowicz, kierowniczka Ośrodka 
przywitała przybyłych gości oraz zaprosiła ich na przedstawienie jaseł-
kowe w wykonaniu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy. 
Tematem przewodnim przedstawienia było ujrzenie w dzisiejszym świe-
cie człowieka potrzebującego i podzielenia się z nim tym, co się ma. Po-
tem była wspólna modlitwa, którą poprowadził ks. Krzysztof, następnie 
złożono sobie życzenia świąteczne, podzielono się opłatkiem i wspólnie 
kolędowano. 

Bogumiła Dymek -Urynowicz

Wigilia wspólnoty parafialnej  
w Jaśliskach

20 grudnia 2009 roku w Domu Ludowym w Jaśliskach od-
była wigilia dla mieszkańców z parafii Jaśliskach. Wigilię po-
przedziła Msza święta odprawiona przez księdza proboszcza 
Pawła Biernata w jaśliskiej świątyni Matki Bożej Jaśliskiej, 
Królowej Nieba i Ziemi. Po Mszy świętej wszyscy, wraz z har-
cerzami niosącymi Betlejemskie Światło Pokoju, udali się do 
Sali Domu Ludowego w Jaśliskach na oczekiwany wspólny 
posiłek.

Przy wigilijnym stole zebrali się starsi, młodzież i małe 
dzieci ze swoimi rodzicami. Wszystkich przybyłych powitał 
ksiądz proboszcz parafii Jaśliska Paweł Biernat. Uroczystość 
rozpoczęło wniesienie na salę przez harcerzy ze Szkoły Pod-
stawowej i Gimnazjum w Jaśliskach Betlejemskiego Światła 
Pokoju i odczytanie przez księdza Pawła Biernata fragmentu 
Ewangelii mówiącego o narodzeniu Jezusa Chrystusa w Be-
tlejem, co wprowadziło wszystkich zebranych w nastrój i kli-
mat Świąt Bożego Narodzenia. Wigilię parafialną uświetniły 
jasełka- Misterium Bożonarodzeniowe, składające się aż z sze-
ściu aktów, w wykonaniu uczniów z ZSP w Jaśliskach.

Treść jasełek nawiązywała do dzisiejszych, „zabieganych” 
ludzi, którzy nie mają czasu dla nikogo. Nie mają go ani dla 
swoich bliskich, ani dla innych osób, ani dla Boga. Jasełka 
wraz z uczniami i dziećmi przygotowała siostra Sercanka Ewa 
Mazur z Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezuso-
wego w Jaśliskach i nauczycielka Magdalena Lorenc. Wspólną 
wigilię uświetniły jeszcze kolędy, śpiewał je chór uczniowski 
„Echo” z Jaślisk pod dyrekcją Edyty Wilczek. 

Po inscenizacji ksiądz Paweł Biernat odmówił modlitwę  
i pobłogosławił opłatki, a wszyscy zebrani uczestnicy od-
mówili modlitwę „Ojcze nas”, po czym łamali się opłatkiem  
i składali sobie życzenia. Wieczerzę wigilijną przygotowały 
miejscowe gospodynie i siostry Sercanki ze Zgromadzenia Słu-
żebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Jaśliskach. Usługu-
jący do stołu harcerze i uczniowie z ZSP w Jaśliskach podali 
wszystkim zebranym uczestnikom wigilii uszka z barszczem, 
pierogi, kapustę z grochem, chleb, kaszę gryczaną z grzybami, 
pieczone ciasto, kompot0juszkę i herbatę. Po wieczerzy wigi-
lijnej rozpoczęło się wspólne śpiewanie kolęd.

Jan Grzywacz
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Cudze chwalicie, swego nie znacie 

Ziółka - skarby przyrody
Żywokost lekarski (Symphytum officinale) bylina 

owłosiona gęsto szorstkimi włoskami, osiągająca nawet  
1 m wysokości; łodyga wzniesiona, gruba i oskrzydlona; 
liście ma jajowatolancetowate, grube, całobrzegie i owło-
sione, przy czym dolne są większe, a górne wyraźnie mniej-
sze; kwiaty zrosłopłatkowe, pięciopłatkowe, purpurowe lub 
białe zebrane w zwisające kwiatostany; korona rurkowata, 
kielich pięciodziałowy; owocem jest rozłupnia. Występuje 
na wilgotnych łąkach, pastwiskach, rowach i przydrożach. 
Kwitnie od 3 dekady maja do połowy lipca. Wydajność mio-
dowa tego gatunku jest dość duża i wynosi około 100 kg/ ha. 
Bardzo chętnie oblatywany przez pszczoły.

Zastosowanie: ma szerokie zastosowanie w leczeniu 
stłuczeń, zadrapań i siniaków. Okład z liści, stosowany na-
tychmiast na skręconą kostkę uśmierza znacznie ból. Maść  
z liści żywokostu lub olejek przyspiesza gojenie się sinia-
ków i wszelkich zadrapań; sama maść jest stosowana w le-
czeniu trądziku i czyraków.

Fot. na okładce Konrad Sikora: 
Kwiatostany żywokostu lekarskiego.

Życzenia  
na Cergowej

3 stycznia 2010 roku odbyło się spotkanie opłatkowo – 
noworoczne na Cergowej. To była już 14 edycja organizo-
wana przez Oddział PTTK w Krośnie i Koło Przewodników 
Turystycznych przy Oddziale PTTK w Krośnie (zawsze w 
pierwszą niedzielę nowego roku). W imprezie wzięło udział 
ponad 80 uczestników. Na szczycie tradycyjnie podzielono 
się opłatkiem w postaci chleba czosnkowego, składając so-
bie noworoczne życzenia. Dużo zdrowia, rodzinnego ciepła, 
sukcesów zawodowych oraz wielu górskich wędrówek – te 
życzenia powtarzały się najczęściej. Uczestnicy zeszli po-
tem do „Złotej Studzienki”. Tam można było upiec kiełbaski 
oraz porozmawiać ze znajomymi z turystycznych szlaków.

A za rok następny, już 15 „turystyczny opłatek”.

Z turystycznym pozdrowieniem
Grzegorz Lega

Zranili mamuta
17 grudnia 2009 uczniowie ZSP w Równem pod 

opieką nauczycielek Beaty Bek i Anety Cyran wystawili 
w przedszkolu w Dukli inscenizację słowno - muzyczną 
pt. „Życie w gromadzie.” Przebrani za jaskiniowców, 
uzbrojeni w dzidy i maczugi uczniowie, wywarli ogromne 
wrażenie na dukielskich przedszkolakach. Największą fu-
rorę zrobił jednak mamut, w rolę którego wcielił się uczeń 
klasy III gimnazjum Dawid Zając. Co prawda postać ta zo-
stała „ranna” po ataku maluchów, ale mamy nadzieję, że do 
następnego występu rany się zagoją. Po przedstawieniu od-
był się mini konkurs – w trakcie, którego przedszkolaki od-
powiadały na pytania związane z życiem ludzi pierwotnych. 
Wszystkie dzieci otrzymały słodycze i malowanki, a na ko-
niec wszyscy pozowali do wspólnego zdjęcia. Atmosfera 
była świetna!!!

Aneta Cyran i Beata Bek
nauczycielki ZSP w Równem

Podziękowania
Szanowny Księże Prałacie, Szanowne Panie z Parafial-

nego Zespołu Charytatywnego p.w. św. Marii Magdaleny  
w Dukli „Caritas”, na czele z panią Ireną.

10 stycznia na „Wspólnym Opłatku” zorganizowa-
nym przez Was składaliśmy sobie życzenia Noworoczne w 
tym błogosławieństwa Bożego na cały rok. Do życzeń dołą-
czamy serdeczne podziękowania za Waszą bezinteresowną 
pracę jaką skromnie wykonujecie dla osób potrzebujących 
i za zorganizowanie „Opłatka”, dla osób starszych i samot-
nych, zresztą jak co roku. Mamy do Was Najdrożsi prośbę, 
ażebyście nadal chociażby przy pustym stole organizowali 
„Wspólny Opłatek”. Byśmy moglibyśmy przy śpiewaniu 
kolędy, wyśpiewać swoje radości, smutki, a nawet i żale.  
To bardzo jest w życiu potrzebne. Chwalili Pana Boga bo 
bez Niego „ani do proga”

Do zobaczenia za rok i co roku

Uczestnicy Wspólnego Opłatka w Dukli.

Święty Walenty
Nie poradzi naszej Zosi,
która miłość, mądrość niesie,
sławiąc imię Polski

  Maria Walczak
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Wydarzyło się w lutym…
W Dukli:

1 lutego 1907 – na nauczyciela religii mojżeszowej w szkole w 
Dukli mianowany został Herach Blum z płacą 1000 
koron.

1 lutego 1916 - nastąpił rozdział szkoły męskiej i żeńskiej po wy-
gospodarowaniu drugiego budynku. Dotąd z powodu 
trudności lokalowej szkoła żeńska miała zajęcia w go-
dzinach popołudniowych w tym samym budynku, co 
męska.

1 lutego 1945 – na poczcie w Dukli uruchomiono służbę przeka-
zów pocztowych, co oznaczało krok do przodu w orga-
nizacji tej placówki. 

1 lutego 1949 – w Dukli w szkole średniej powstają 2 oddzia-
ły klasy IX z liczbą 29 i 25 uczniów. Dyrektorem szkoły 
był wówczas Jan Gołębiowski.

3 lutego 1920 – w szkole dukielskiej otwarto kurs dla dorosłych 
analfabetów, na który zapisało się 15 uczestników. Kurs 
prowadził nauczyciel Józef Szajna.

5 lutego 1945 – odbyła się I sesja Miejskiej Rady Narodowej w 
Dukli powojennej historii.

7 lutego 1915 – w Dukli sołdaci rosyjscy bezprawnie rozebrali dre-
wutnię przyszkolną. Trwała I wojna światowa.

15 lutego 1934 – rozpoczęto w szkole w Dukli dożywianie naj-
biedniejszych uczniów wyznaczonych przez komi-

tet rodzicielski w porozumieniu z kierownictwem szko-
ły. Dzieciom wydawano po garnuszku gorącej kawy sło-
dzonej z mlekiem i po kromce białego chleba.

18 lutego 1918 – w kościele OO. Bernardynów odbyło się nabo-
żeństwo, a potem pochód i manifestacja zakończona 
uchwaleniem. Rezolucji w obronie niepodległości ojczy-
zny. Był to swego rodzaju protestu przeciwko postano-
wieniom pokoju brzeskiego.

19 lutego 1846 – przez Przełęcz Dukielską z Koszyc do Haczowa 
przybył działacz powstania krakowskiego Julian Goslar.

20 lutego 1949 – w lokalu UP – Dukla spisano umowę na przewóz 
poczty na trasie Dukla – Tylawa Stanisław Rutkowski za 
cenę 15.000 zł miesięcznie w dni powszednie jednokon-
ną furmanką pokonywał trasę Dukla – Tylawa.

21 lutego 1475 – pertraktacje polsko – węgierskie między królem 
Kazimierzem Jagiellończykiem a Maciejem Korwinem. 
Dotyczyły normalizacji warunków współżycia na pogra-
niczu m. innymi na Dukielszczyźnie.

26 lutego 1967 - nastąpiło uroczyste otwarcie skoczni narciarskiej 
na Frankowie

28 lutego 1946 – Zarząd Gminy w Nadkolu jako pierwszy abonent 
został włączony do centrali telefonicznej Dukla 

Przygotowała: Jadwiga Morawska

SPORT        SPORT        SPORT

Rywalizowali  
na stoku

Gminne Zawody w Narciarstwie Alpejskim w Chyrowej

20 stycznia br. na stacji narciarskiej w Chyrowej odbyły się 
Gminne Zwody w Narciarstwie Alpejskim. W rozgrywanych za-
wodach w czterech kategoriach wiekowych w konkurencji slalom 
gigant wzięło udział 253 zawodników ze wszystkich szkół gminy 
Dukla. 

3.Stepek Adrianna-czas-34,44-Dukla 
4.Wróbel Patrycja-czas-34,81-Jasionka 
5.Wojdyła Dominika-czas-35,75-Dukla 
6.Pikor Klaudia-czas-38,22-Równe 
CHŁOPCY
1. Krajmas Jakub czas. 27,21- Dukla 
2. Gosztyła Krystian czas. 28.00-Dukla 
3. Szyszlak Paweł czas. 30,04- Jasionka 
4. Wołtosz Konrad czas.31,50- Jaśliska 
5. Mastyj Michał czas. 32,00- Głojsce 
6. Aszlar Przemysław czas. 33,22- Łęki Duk. 

ROCZNIK 1995-1994 (IV KAT)

DZIEWCZYNY 
1.Fruga Aleksandra-czas-31,11 -Łęki Duk. 
2.Pikor Magdalena-czas-31,60-Równe 

REGULAMIN XI Biegu 
Narciarskiego o Puchar Burmistrza 

Miasta i Gminy Dukla -  Chyrowa 2010

6.Program.
9.00 – 10.30 oficjalne udostępnienie trasy oraz weryfikacja 
zgłoszeń w biurze zawodów 
10.30 starty szkoły podstawowe rocz. 2001 i młodsi (dz. i chł 
1 km)
rocz. 1997 - 2000 (dz. 1,5 km, chł. 3km) 
gimnazjum rocz.1996-94 (dz.i chł 3 km) 
13.00 start biegu głównego oraz w kategorii wiekowej-na dy-
stansie 6 km w kategorii generalnej K i M powyżej 40 lat K i M 
od 12.30 gorące posiłki dla uczestników w poszczególnych ka-
tegoriach i dekoracje zwycięzców 
- ze względu na ilość uczestników program może ulec 
zmianie!!! 
7.Uczestnictwo
- impreza ma charakter otwarty
- prawo startu mają osoby zrzeszone i niezrzeszone- 
- uczestnicy poniżej 18 lat muszą posiadać zgodę rodziców 
- uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzial-
ność zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 12.09.2001 r./Dz.U.Nr.101 poz.1095/ 
-uczestnictwo w biegu oznacza wyrażenie zgody na przetwa-
rzanie danych osobowych do celów biegu 
- zawodnicy na starcie ustawiają się w kolejności przydzielo-
nego numeru odpowiedniego dla każdej konkurencji 
- na trasie będą punkty kontrolne 
- w przypadku złych warunków atmosferycznych organizator 
zastrzega sobie zmianę terminu zawodów 
- organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bez 
podania przyczyn 

8.Zgłoszenia 
- należy przesłać na adres e-mail: lub telefonicznie do - osro-
dek_kultury@dukla.pl zgodnie z kartą zgłoszenia Ośrodka 
Kultury 
ul. Kościuszki 4, 38-450 Dukla, tel.1343 30 025

1.Organizator
- Ośrodek Kultury w Dukli, 38-450 Dukla, 
ul. Kościuszki 4, tel.13 433002, www.
ok.dukla.pl 

2.Współorganizatorzy;
- Gmina Dukla 
- AZS PWSZ Krosno 
- Sekcja Krośnieńska GOPR 
- Lokalna Grupa Działania Kraina Nafty
www.kraina-nafty.pl 
3.Cel 
- popularyzacja biegów narciarskich
-upowszechnianie zdrowego stylu życia 
- promocja regionu i Beskidu Dukielskiego 
4.Charakterystyka imprezy:

Każdy zawodnik miał tylko jedną szansę 
(jeden przejazd), zatem nie było możliwo-
ści ewentualnego poprawienia czasu prze-
jazdu. Najszybszym - NAJLEPSZYM zawod-
nikiem tegorocznych zmagań ze stokiem 
okazał się Jakub Krajmas (czas przejazdu 
0:27:21) z Zespołu Szkół Publicznych w 
Dukli. Organizatorem zawodów był Ośro-
dek Kultury w Dukli wspólnie ze stacją 
narciarską „Chyrowa - Ski” i J&J Jarzą-
bek. Zawodnicy stający na podium otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy, puchary ufun-
dowane przez Ośrodek Kultury, karnety na 
wyciąg ufundowane przez „Chyrowa - ski” 
natomiast firma J&J Jarząbek - szkoła nar-
ciarska - ufundowała telefony komórkowe. 

Wyniki Gminnych Zwodów w Narciar-
stwieAlpejskim „Chyrowa-ski” - 2010

ROCZNIK 2002 I MŁODSI (KAT I) 
DZIEWCZYNY 
1. Szczurek Anna czas. 1.00.27-Dukla 
2. Derwich Zofia czas. 1.28.70-Dukla 
3. Jakieła Weronika czas 1.30.41-Dukla 
CHŁOPCY
1. Sysak Karol czas.50,46 - Dukla 
2. Uliasz Jakub czas. 55,72- Jasionka 
3. Kowalewski Kornel czas. 61,70-Jasionka 

ROCZNIK 2001- 1999 (KAT II)
DZIEWCZYNY 
1. Gosztyła Dominika czas.34,91 -Dukla 
2. Szczurek Aleksandra czas.39,90 - Dukla
3. Wróbel Kinga czas. 42,73 - Jasionka 
4. Zima Klaudia czas. 43,73 - Tylawa 
5. Buryła Karolina czas. 44,11 – Łęki Duk.
6. Pitak Izabela czas. 49,14 - Iwla 
CHŁOPCY 
1. Hryniak Dominik czas. 38,47- Jaśliska 
2. Zima Konrad czas. 39,22- Tylawa 
3. Pasterkiewicz Maciej czas. 39,37- Dukla 
4. Madej Paweł czas. 39,42- Jaśliska 
5. Gołąbek Rafał czas. 40,87- Głojsce 
6. Gromek Arkadiusz czas. 42,06- Łęki Duk.

ROCZNIK1998-1996 (III kat) 
DZIEWCZYNY
1.Bąk Barbara –czas-28,64-Dukla 
2.Krajmas Karolina –czas-30,01-Dukla 

3.Miśkowiec Weronika-czas-32,02-Jasionka 
4.Zając Paulina-czas-33,61-Dukla 
5.Chłap Aleksandra-czas-34,75-Dukla 
6.Gniady Karolina-czas-35,22-Równe
CHŁOPCY 
1.Kurzawa Michał-czas-29,24-Głojsce 
2.Kochan Szymon-czas-29,65-Równe 
3.Wróbel Piotr-czas-29,83-Iwla 
4.Wróbel Damian-czas-30,00-Jasionka 
5.Patlewicz Bartosz-czas-30,10-Dukla 
6.Sporniak Paweł-czas-30,67-Równe

Uczestnikom zawodów, szczególnie zwy-
cięzcom gratulujemy!

Norbert Uliasz

- impreza ma charakter rekreacyjno- 
sportowy 
- biegi odbędą się na trasie pętli o dłu-
gości 1,5 km usytuowanej na wysokości 
460-475 m n.p.m. 
- obowiązuje styl klasyczny/na oznaczo-
nych odcinkach podbiegów dozwolony 
styl dowolny
- starty zawodników następować będą 
co 30 sek.
- tylko na części trasy założone będą 
dwa tory 
5.Termin i miejsce 
- 06.02 2010 r. /sobota/ Chyrowa
- start i meta, biuro zawodów przy 
Gospodarstwie A „Pod Chyrową” 
Chyrowa 35 

9. Opłata startowa 
- tylko w biegu głównym w wysokości 10 zł płatna przed zawo-
dami w biurze zawodów 

10. Nagrody 
- w kategoriach dzieci i młodzieży dyplomy do VI miejsca, pu-
chary i medale do III miejsca 
- w biegu głównym dyplomy, puchary i nagrody finansowe lub 
rzeczowe do III miejsca w poszczególnych kategoriach 

11. Uwagi 
- zgłoszenia tylko do 03.02.2010 r. !!!

dodatkowe informacje odnośnie noclegów, tras pod nume-
rem tel.134330560 /biuro zawodów/

Ogłoszenie
Zarząd koła PZW „Pstrąg”  

w Dukli informuje, że zebranie sprawozdawcze 
z działalności koła za rok 2009 odbędzie się 7 lute-
go 2010 r. w budynku szkoły podstawowej i gim-

nazjum w Dukli przy ul. Kościuszki 13.
Serdecznie zapraszamy wszystkich wędkarzy oraz 

osoby zainteresowane działalnością  
naszego koła.
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OGŁOSZENIA    PRZETARGI    UCHWAŁY OGŁOSZENIA    PRZETARGI    UCHWAŁY
Burmistrz Gminy Dukla działając na podstawie art.38 ust.1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późn.zm./, § 
3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetar-
gów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. Nr 207, 
poz.2108 / o g ł a s z a

 przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność mienia 
komunalnego Gminy Dukla:

- działka nr 395 o pow. 0,7349 ha, położona w Dukli 
objęta Księgą Wieczystą nr KS1K /00063306/7 urządzo-
ną na rzecz Gminy Dukla, zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego położona jest 
w terenie oznaczonym symbolem „ZN3”-tereny leśne i 
zieleni. Do działki brak jest prawnie wydzielonej drogi 
dojazdowej.

 Cena wywoławcza wynosi 10 000,00 zł (wartość 
brutto)

 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 1000,00 zł.

 Kwota ustalona w przetargu zwolniona jest z podat-
ku VAT od towarów i usług.

- działka nr 283 o pow. 0,25 ha, położona w Wietrznie 
objęta Księgą Wieczystą nr KS1K /00044001/0 urządzo-
ną na rzecz Gminy Dukla, zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego położona jest 
w terenie oznaczonym symbolem „RM2”-teren zabudo-
wy zagrodowej.

 Cena wywoławcza wynosi 10 200,00 zł (wartość 
netto)

 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 1020,00 zł.

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

- działka nr 230/19 o pow. 0,1648 ha, położona  
w Dukli objęta Księgą Wieczystą nr KS1K /00063306/7 
urządzoną na rzecz Gminy Dukla, zgodnie z miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego poło-
żona jest w terenie oznaczonym symbolem „MN”-teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 Cena wywoławcza wynosi 40 000,00 zł (wartość 
netto)

 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 4 000,00 zł.

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

  Przetarg odbędzie się dnia 10 marca 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 oso-
by prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wyżej wyso-
kości. 
  Wadium należy wpłacić do dnia 4 marca 2010 r. w 
kasie Urzędu Gminy Dukla w godz. od 730 do 1430 lub na kon-

to Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku 0/Dukla 58 8642 
1096 2010 9600 1833 0002. Za dzień wniesienia wadium 
uważa się datę wpływu środków na konto.
Przy wpłacaniu wadium należy podać numery i położenie 
nieruchomości.
Wpłacone wadium zostanie: 
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca 
wadium wygra przetarg 
- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra prze-
targu w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komi-
sji przetargowej:
- oryginał dowodu wpłaty wadium
- w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości
- w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru 
właściwy dla danego podmiotu, pełnomocnictwo, dowody 
tożsamości osób reprezentujących dany podmiot.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, je-
żeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co naj-
mniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zo-
stanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 mar-
ca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 
( tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z póź.
zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nierucho-
mości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyska-
nie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
  Jednocześnie informuję, że nie przystąpienie do zawarcia 
umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepa-
dek wpłaconego wadium.
  Burmistrz Gminy Dukla zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Nabywca przy spisywaniu notarialnej umowy kupna- sprze-
daży winien liczyć się ze skutkami art. 3 / prawo pierwoku-
pu/ ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustro-
ju rolnego / Dz. U. Nr 64, poz. 592 /.
Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości pono-
si nabywca.
  Szczegółowe informacje odnośnie w/w nieruchomości moż-
na uzyskać w pok. nr 6 Urzędu Gminy Dukla lub pod nr te-
lefonu (13) 432 91 13

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

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność mienia 
komunalnego Gminy Dukla:

- działka nr 223/1 o pow. 0,30 ha, położona w Trzcianie 
objęta Księgą Wieczystą nr KS1K /00064061/4 urządzo-
ną na rzecz Gminy Dukla, zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego położona jest 
w terenie oznaczonym symbolem „R1(W)”-tereny rol-

ne- 90%, „KDGP1/2- droga krajowa – 10%.
 Cena wywoławcza wynosi 5 400,00 zł (wartość 

netto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 540,00 zł.

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

- działka nr 223/2 o pow. 0,99 ha, położona w Trzcianie 
objęta Księgą Wieczystą nr KS1K /00064061/4 urządzo-
ną na rzecz Gminy Dukla, zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego położona jest 
w terenie oznaczonym symbolem „R1(W)”-tereny rol-
ne- 20%, „PG(W)”- tereny eksploatacji górniczej – 80%

 Cena wywoławcza wynosi 54 000,00 zł (wartość 
netto)

 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 5 400,00 zł.

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

- działka nr 280 o pow. 1,38 ha, położona w Trzcianie 
objęta Księgą Wieczystą nr KS1K /00064061/4 urządzo-
ną na rzecz Gminy Dukla, zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego położona jest 
w terenie oznaczonym symbolem „R1(W)”-tereny rol-
ne w granicach udokumentowanych złóż surowców mi-
neralnych 

 Cena wywoławcza wynosi 65 400,00 zł (wartość 
brutto)

 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 6 540,00 zł.

Kwota ustalona w przetargu zwolniona jest z podat-
ku VAT od towarów i usług.

- działka nr 326 o pow. 0,35 ha, położona w Trzcianie 
objęta Księgą Wieczystą nr KS1K /00064061/4 urządzo-
ną na rzecz Gminy Dukla, zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego położona jest 
w terenie oznaczonym symbolem „R1(W)”-tereny rol-
ne w granicach udokumentowanych złóż surowców mi-
neralnych 

 Cena wywoławcza wynosi 16 800,00 zł (wartość 
brutto)

 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 1 700,00 zł.

Kwota ustalona w przetargu zwolniona jest z podat-
ku VAT od towarów i usług.

- działka nr 327/1 o pow. 0,13 ha, położona w Trzcianie 
objęta Księgą Wieczystą nr KS1K /00064061/4 urządzo-
ną na rzecz Gminy Dukla, zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego położona jest 
w terenie oznaczonym symbolem „R1(W)”-tereny rol-
ne w granicach udokumentowanych złóż surowców mi-
neralnych 

 Cena wywoławcza wynosi 6 400,00 zł (wartość 
brutto)

 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 640,00 zł.

Kwota ustalona w przetargu zwolniona jest z podat-
ku VAT od towarów i usług. 

 Działki 280, 326 i 327/1 w Trzcianie są przedmio-
tem dzierżawy. Dzierżawcom przysługuje możliwość 
skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Przetarg odbędzie się dnia 11 marca 2010 r.  
o godz. 10

00
 w sali nr 22 znajdującej się w siedzibie Urzędu 

Gminy Dukla. W przetargu mogą brać udział osoby fizycz-
ne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wy-
żej wysokości. 

Wadium należy wpłacić do dnia 4 marca 2010 r. 
w kasie 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 wa-
dium uważa się datę wpływu środków na konto.

Przy wpłacaniu wadium należy podać numery i położenie 
nieruchomości.

Wpłacone wadium zostanie: 

- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca 
wadium wygra przetarg 

- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra prze-
targu w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komi-
sji przetargowej:

- oryginał dowodu wpłaty wadium

- w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości

- w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru 
właściwy dla danego podmiotu, pełnomocnictwo, dowody 
tożsamości osób reprezentujących dany podmiot.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, je-
żeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co naj-
mniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalo-
ny zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 
marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziem-
ców ( tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z póź.
zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nierucho-
mości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyska-
nie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

 Jednocześnie informuję, że nie przystąpienie do za-
warcia umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje 
przepadek wpłaconego wadium.

 Burmistrz Gminy Dukla zastrzega sobie prawo od-
wołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Nabywca przy spisywaniu notarialnej umowy kupna- sprze-
daży winien liczyć się ze skutkami art. 3 /prawo pierwoku-
pu/ ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustro-
ju rolnego /Dz. U. Nr 64, poz. 592/.

Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości pono-
si nabywca.

 Szczegółowe informacje odnośnie w/w nieruchomo-
ści można uzyskać w pok. nr 6 Urzędu Gminy Dukla lub pod 
nr telefonu (13) 432 91 13
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OGŁOSZENIA
Pełniący Funkcję Wójta Gminy Jaśliska Burmistrz Gminy Dukla in-
formuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Dukla wywieszony został 
wykaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy.

Wykaz obejmuje działkę nr 514 położoną w Posadzie 
Jaśliskiej. 

Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do 
dnia 22 lutego 2010 r. w pok. nr 6 Urzędu Gminy Dukla.

Pełniący Funkcję Wójta Gminy
Jaśliska Burmistrz Gminy Dukla 

Marek Górak

Burmistrz Gminy Dukla informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy 
Dukla wywieszony został wykaz nieruchomości, stanowiących 
własność mienia komunalnego Gminy Dukla, przeznaczonych do 
sprzedaży.

Wykaz obejmuje działkę nr 1621/1 o pow. 0,13 ha, poło-
żoną w Równem oraz udział 65/100 części działki nr 6/55 
o pow. 0,8419 ha w Dukli. 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomo-
ści na podstawie art 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2004 r. Nr 261, 
poz. 2603 z póź.zm. / mogą składać wnioski o nabycie zbywanych 
nieruchomości w terminie do dnia 8 marca 2010 r. w Urzędzie 
Gminy Dukla pok. nr 6. 
Szczegółowe informacje w sprawie w/w nieruchomości zamiesz-
czone są na stronie internetowej www.dukla.pl.

BURMISTRZ
Marek Górak

Burmistrz Gminy Dukla informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy 
Dukla został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nie-
ruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy 
Dukla przeznaczonych do wynajmu, 

obejmujący nieruchomość lokalową położoną w Dukli ul. 
Trakt Węgierski 28, działka nr 233 o powierzchni 298. 
przeznaczone, usługi w zakresie ochrony zdrowia oraz nie-
ruchomość lokalową położoną w Równem ul. Pocztowa, 
działka 397/1 przeznaczone pod handel, usługi o po-
wierzchni 47 m2.

Wykaz wywieszony jest w terminie do 15 lutego 2010r.

Zakończenie Roku 
Pańskiego 2009  

w Parafii św. Jana z Dukli
o. Micheasz Okoński OFM

Dzień zakończenia roku jest dniem, w którym myśli nasze 
biegną w dwóch kierunkach: biegną ku przeszłości, aby pod-
sumować zyski i straty, jakie nam pozostawił rok upływający i 
wybiegają ku przyszłości, aby znaleźć odpowiedzi na dręczące 
pytanie: co nam przyniesie przyszłość.

Przez cały miniony rok – we wszystkich dziedzinach na-
szego życia obecny był Chrystus, miłujący nas Bóg, i to obo-
jętnie czy Go zauważyliśmy, czy nie, czyśmy Go miłowali, czy 
obrażali.

Co takiego przyniósł nam kończący się Rok Pański 
2009?

W życiu całego Kościoła w Polsce:
Zwłaszcza koniec roku zaobfitował w istotne zdarzenia. 

Benedykt XVI przyjął dekret o heroiczności cnót Jana Pawła 
II, pielgrzyma dukielskiego, o męczeństwie ks. Jerzego Po-
piełuszki. Kard. Józef Glemp zakończył swoją posługę pry-
masowską, a nowym prymasem został arcybiskup gnieźnień-
ski Henryk Muszyński; tym samym tytuł prymasa powrócił do 
Gniezna. 

Na początku roku 2009 na drugą kadencję został wybrany 
przewodniczącym Episkopatu abp Józef Michalik, Metropolita 
Przemyski.

Papież Benedykt XVI napisał encyklikę „Caritas in veri-
tate” oraz ogłosił Rok Kapłański, w którym w sposób szcze-
gólny modlimy się za kapłanów oraz o nowe i święte powo-
łania kapłańskie, jak również z racji Roku Kapłańskiego mo-
żemy zyskiwać odpusty.

A co miniony rok przyniósł naszej wspólnocie parafial-
nej, której patronuje św. Jan z Dukli?

2 lutego w naszym sanktuarium zgromadziły się osoby kon-
sekrowane (bracia i siostry zakonne) z naszej Archidiecezji, 
którzy pod przewodnictwem naszego metropolity i biskupów 
Adama i Mariana, pragnęli zaczerpnąć świętości od naszego 
św. Jana z Dukli, we wprowadzeniu, metropolita zaznaczył, iż 
to od tego grobu rozchodzi się światłość, a więc i świętość dla 
całej Archidiecezji.

Drugim ważnym wydarzeniem było bierzmowanie naszej 
dukielskiej młodzieży z całego dekanatu, 192 osoby przyjęły 
dary Ducha Świętego przez posługę ks. bpa Adama Szala, 
który w rocznicę przybycia do Dukli sługi Bożego Jana Pawła 
II tchnął na nich Ducha Bożego.

Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem w życiu naszej 
wspólnoty, jak i całej Archidiecezji było prawne erygowanie 
sanktuarium św. Jana z Dukli. W Dekrecie Metropolita napisał: 
„Wszystkim pielgrzymom, którzy modląc się przez wstawien-
nictwo św. Jana z Dukli, podejmą wysiłek kształtowania wła-
snego sumienia, pogłębienia wiary i promocji miłości miłosier-
nej, celem zjednoczenia się ze swoim Stwórcą i Zbawicielem 
udzielam pasterskiego błogosławieństwa”.

Miniony rok przeżywaliśmy w duchu wdzięczności Bogu 
za Serafickiego naszego Ojca św. Franciszka z Asyżu, który 

przed 800 (ośmiuset) laty udał się do papieża, aby zatwierdzić 
pierwszą regułę Braci Mniejszych.

Nasza parafia przeżywała także swój skromny Jubileusz 
25-lecia istnienia w kościele przemyskim. Z tej okazji, w maju 
pragnęliśmy przeżyć misje parafialne, które miały umocnić na-
szą miłość do Boga, wierność przykazaniom oraz wzmocnić 
naszą przynależność do Chrystusowego Kościoła oraz przygo-
tować nas duchowo do dorocznego odpustu ku czci św. Jana z 
Dukli. 

Widzialnym znakiem przypominającym misje święte jest 
krzyż misyjny, który powinien nam przypominać o chrześci-
jańskim powołaniu do świętości, do czystości swojego sanktu-
arium, którym jest nasze sumienie.

W ciągu minionego roku 30 razy w progach naszego sanktu-
arium gościliśmy hierarchów Kościoła: pośród nich 3 razy ce-
lebrował Eucharystię nasz Metropolita Przemyski ks. Abp Jó-
zef Michalik z Przemyśla, był obecny abp senior Ignacy Tokar-
czuk, kilka razy nawiedził nas abp Edward Nowak z Rzymu, 
który celebrował liturgię w naszym sanktuarium i w minionym 
roku otrzymał tytuł zasłużony dla dukielszczyzny, jako podzię-
kowanie za przygotowanie kanonizacji bł. Jana oraz rozsławia-
nie naszego Patrona na cały świat. W ciągu całego roku nie za-
brakło biskupów pomocniczych: bpa Adama Szala i bpa Ma-
riana Rojka.

Oprócz naszych przemyskich biskupów, pośród nas i razem 
z nami modlili się biskupi: Gerard Bernacki z Katowic, Edward 
Białogłowski z Rzeszowa, Marian Buczek, ordynariusz die-
cezji charkowsko-zaporowskiej na Ukrainie, Ignacy Dec ze 
Świdnicy, Wiesław Lechowicz z Tarnowa, Stanisław Padew-
ski z Ukrainy (Zaporoże),Stanisław Szyrokoradiuk z Kijowa.

O żywotności tej wspólnoty Ludu Bożego świadczą także 
przyjmowane sakramenty święte: 26 osób przyjęło sakrament 
chrztu świętego, stało się dziećmi Bożymi; 25 czystych serc 
przyjęło po raz pierwszy Chrystusa w Komunii Świętej. 

W każdą pierwszą sobotę miesiąca ok 25 osób przyjmowało 
Komunię Świętą oraz sakramenty chorych.

Sakrament bierzmowania, a więc Dary Ducha Świętego, by 
mężnie wyznawać swoją wiarę otrzymało 23 osoby.

Przed ołtarzem Chrystusowym 25 par małżeńskich ślubo-
wało miłość, wierność i uczciwość małżeńską.

17 osób pożegnaliśmy ze wspólnoty parafialnej i odprowa-
dziliśmy na miejsce wiecznego odpoczynku. Jak co roku nie 
zabrakło tych, którym zabrakło czasu, lub rodzina zaniedbała, 
by pojednać się przed śmiercią z Bogiem.

Niestety zabrakło kandydatów do kapłaństwa i zakonu, dla-
tego tak ważnym jest adorować Najświętszy Sakrament i pro-
sić Pana żniwa w każdy czwartek, by posłał robotników także 
z naszej parafii.

W ciągu całego roku rozdano ok. 60 tys. Komunii Świę-
tych, w każdy czwartek podczas wieczornej Eucharystii po-
lecamy Czcicieli św. Jana z Dukli i dobrodziejów Bogu bo-
gatemu w miłosierdzie, a za naszych parafian i dobroczyńców 
ofiarujemy mszę świętą w każdą niedzielę na sumie i przy oka-
zji mszy świętych pontyfikalnych, a więc sprawowanych przez 
Biskupów.

Cieszy nas fakt chętnych, którzy czynnie włączają się w ży-
cie sanktuarium i parafii poprzez grupy apostolskie: Francisz-
kański Zakon Świeckich, Wspólnotę Żywego Różańca, Para-
fialny Oddział Akcji Katolickiej, Towarzystwo św. Jana z Dukli 
a także Liturgiczną Służbę Ołtarza i scholę dziewcząt.

Odwiedzając Wasze domy, z racji corocznej wizyty dusz-
pasterskiej, martwi nas brak jedności między sąsiadami, że są 
miejsca, gdzie brakuje pojednania; że są osoby, które żyją w 
różnych związkach, bez ślubu kościelnego oraz mimo kryzysu, 
o którym często się słyszy także rodzinach naszych parafian nie 
brakuje pieniędzy na alkohol i z tego powodu cierpi wiele ro-
dzin naszej, i nie tylko naszej parafii. Także częste rozłąki mał-
żonków, którzy poszukują pracę za granicą kończą się brakiem 
prawdziwej jedności w małżeństwie oraz trudnościami wycho-
wawczymi swoich dzieci.

Na końcu roku pragniemy Wam także podziękować za 
każdy gest waszej dobroci, bo niewielu jest tylko takich, któ-
rzy są nam nieżyczliwi, ich w sposób szczególny polecamy mi-
łosierdziu Bożemu. Dziękujemy za każdy przyniesiony bochen 
chleba, naszym współpracownikom, paniom kucharkom i panu 
organiście za ofiarność i poświęcenie.

Wielu dzieli się z nami tym, co mają, a więc dziękujemy za 
ofiary składane na tacę, zwłaszcza w pierwsze niedziele mie-
siąca. Dzięki Wam, przybywającym tutaj pielgrzymom oraz 
ofiarodawcom z całej Polski, jak również dzięki różnym do-
tacjom, które otrzymujemy mogliśmy w minionym roku wy-
konać ostatni etap odwodnienia kościoła i klasztoru, wykonać 
kanalizację deszczową i wymalować pomieszczenia w Domu 
Franciszkańskim, odnowić polichromię oraz wykonać remont 
więźby dachowej i wymienić poszycie dachowe na kościele na 
Puszczy a także wykonać elektryfikację dzwonów przy naszym 
kościele, które towarzyszą nam przez cały rok w ważnych wy-
darzeniach naszej wspólnoty parafialnej.

Bracia i Siostry! Przeżywając oktawę Narodzenia Pań-
skiego, razem z pasterzami przychodzimy, by oddać pokłon 
Dzieciątku i Jego Najświętszej Matce, Świętej Bożej Rodzi-
cielce Maryi. W naszych uszach dźwięczą jeszcze słowa anio-
łów, które ogłaszały narodzenie Bożego Syna: „Nie bójcie się!” 
A zatem, bracia i siostry nie lękajmy się i z nadzieją w sercu 
rozpocznijmy Nowy 2010 rok, abyśmy potrafili być świadkami 
Miłości, abyśmy tą miłością potrafili obdarzać się wzajemnie 
ze wszystkimi, których w tym roku spotkamy.

Niech Boże słowa, zaczerpnięte z jutrzejszego pierwszego 
czytania staną się dla nas wszystkich życzeniami na cały roz-
poczynający się i hucznie witający Nowy Rok: „Niech Cię Pan 
błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad 
tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje 
oblicze i niech cię obdarzy pokojem.”

I niech sie tak stanie. Amen.

Pragnę złożyć serdecznie podziękowania Panu 
Burmistrzowi Markowi Górakowi oraz Pani Kry-
stynie Boczar-Różewicz za pomoc i wsparcie fi-
nansowe przy wydaniu najnowszego tomiku poezji 
„Gdy wybuchnie mina”. Promocja wydawnictwa 
odbędzie się na spotkaniu autorskim w Krośnień-
skiej Bibliotece Publicznej 24 lutego 2010 r. o 17.00

Serdecznie zapraszamy wszystkich Czytelników 
Dukli 

Olga Lalic-Krowicka

Dla chorych
11 lutego o godzinie 15 w dukielskim sanktuarium 

odbędzie się uroczysta msza święta dla chorych. Będzie 
również udzielany Sakrament namaszczenia chorych. Mszę 
świętą sprawował będzie bp Gerard Bernacki z Katowic. Bi-
skup już po raz trzeci pielgrzymuje do relikwii św. Jana z 
Dukli. Pierwszy raz był w roku 2000, drugi rok temu pod-
czas uroczystości stygmatów św. Franciszka. Przed mszą od-
będzie się adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź.

Stanisław Kalita
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Do każdej ceny netto do-
liczony będzie podatek VAT  
w wysokości 22%. Wszystkie 
krótkie ogłoszenia niekomer-
cyjne, z ofertami pracy lub osób 
poszukujących pracy umiesz-
czane są w Dukielskim Prze-
glądzie Samorządowym  nieod-
płatnie.

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

Kompleksowe remonty  
i prace wykończeniowe. 

Kontakt: 669 417 661
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”

Pierogi ruskie z miętą
Przepis podała Barbara Marchewka z Łęk Dukielskich

Ciasto: 
60 dag mąki
1 szklanka wody, 1 łyżka oleju
1 jajo
Sól

Wykonanie:
Ugotować ziemniaki. Gorące zmielić i wystudzić. Do ziemniaków dodać ser 
(przemielony lub dokładnie rozkruszony), pokrojoną w kostkę i zrumienioną 
cebulę, przyprawy i pokrojoną w drobno miętę. Dokładnie połączyć składniki. 
Z przesianej maki, jaj, wody letniej zarobić luźne ciasto. Gdy nadzienie go-
towe, rozwałkować i wykonać krążki. Nakładać nadzienie zlepiając dobrze 
brzegi. Gotować we wrzącej, osolonej wodzie w jednej warstwie. Po ugoto-
waniu przelać gorącą wodą . Podawać polane wytopionym boczkiem lub ma-
słem wedle uznania. 

Smacznego!

W  p a s i e c e

Miód na zdrowie
Zbliża się okres wzmożonych zachorowań. Firmy farmaceutyczne prześci-

gają się w reklamach, który to produkt jest najlepszy na przeziębienie. Pragnę 
tu przedstawić ciekawą metodę, wykorzystującą zdrowe i naturalne produkty 
pszczele. Profesor Bogdan Kędzia zaleca, aby w czasie przeziębienia przyjmo-
wać 40 kropel 10% nalewki propolisowej w czystym miodzie trzy razy dziennie 
w odstępach ośmiogodzinnych. Powołuje się na badania, w których leczono prze-
ziębienia w ten sposób sposób u 25 osób i kolejną grupę 25 osób, która otrzymy-
wała tylko ogrzany miód, nie mający właściwości leczniczych. W pierwszej gru-
pie objawy już po pierwszym dniu kuracji ustąpiły u pięciu osób i kolejne dwa 
dni wystarczyły, by ustąpiły objawy u 16 osób. Pozostałym członkom grupy ku-
racje prowadzono przez trzy dni. W drugiej grupie choroba trwała dużej niż trzy 
dni. Średni wynik wynosi 4,8 dnia. Profesor proponuje także by na zakażenia 
górnych dróg oddechowych stosować 30 kropel nalewki propolisowej i 30 kro-
pel soku ziela jeżówki purpurowej oraz dziennie przynajmniej 500 mg witaminy 
C. Kurację najlepiej stosować rano pół godziny przed posiłkiem i wieczorem go-
dzinę po posiłku. 

  A najlepiej w ogóle nie chorować.

Nadzienie:
1/2 kg twarogu
1/2 kg ugotowanych ziemniaków
1 cebula, 2 łyżki masła
1 szklanka śmietanki
Listki mięty pieprzowej
Sól, pieprz ziołowy

Składając rozlicznie roczne PIT do Urzędu 
Skarbowego możesz wesprzeć działalność 

Parafialnego Zespołu Charytatywnego przy 
parafii p.w. św. Marii Magdaleny  

w Dukli 
poprzez przekazanie 1 % podatku należne-

go na rzecz Stowarzyszenie Organizacji Pożytku 
Publicznego tj.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom  
i Młodzieży „CARITAS” w Przemyślu z dopiskiem 

CARITAS Dukla

KRS: 0000246791

ZSP w Równem 
także świętuje i wystawia sztuki

W minionym roku w ZSP w Równem, 
w listopadzie po raz VII odbył się Dzień 
Patrona, połączony z obchodami Święta 
Niepodległości. Uczniowie przygotowani 
przez nauczycieli: Beatę Bek, Krystynę Pa-
tlę, Agatę Kochan i Beatę Habrat przed-
stawili część artystyczną, była to historia 
w skrócie przedstawiająca kraj od czasów 
najdawniejszych po współczesne wyda-
rzenia. Z barwną scenografią, kostiumami, 
świetną grą aktorską uczniów - to wszystko 
zrobiło duże wrażenie. Widowisko histo-
ryczne podkreślało bohaterską postawę 
tych, którzy oddali życie za ojczyznę.

W grudniu, z inicjatywy polonistów uro-
czyście obchodziliśmy 200. rocznicę uro-
dzin Juliusza Słowackiego. Z tej okazji przy-
gotowano montaż słowno - muzyczny po-
święcony życiu i twórczości poety. Był także 
konkurs recytatorski. Uczniowie gimnazjum 
wystawili fragment „Balladyny”, również 
współczesną parafrazę tego dramatu.

Uczniowie uczestniczyli nie tylko w 
imprezach środowiskowych, ale również 
w konkursach przedmiotowych, osiągając 
bardzo dobre wyniki. Uczeń klasy VI – Ad-
rian Baran był finalistą w konkursie mate-
matyczno – przyrodniczym uzyskał także 
wysoki wynik w konkursie historycznym 
na temat II wojny światowej. Uczennica 
klasy III gimnazjum – Klaudia Bukow-
czyk była finalistką konkursu z języka pol-
skiego. Uczennica klasy I gimnazjum – 
Klaudia Wiśniewska zdobyła II miejsce w 
II Powiatowym Przeglądzie Piosenki Ob-
cojęzycznej, zorganizowanym przez Ośro-
dek Kultury w Dukli ; otrzymała także wy-
różnienie w II Powiatowym Konkursie 
Piosenki Patriotycznej.

W tygodniu przedświątecznym ucznio-
wie klasy III gimnazjum przygotowani 
przez pp. Beatę Bek i Anetę Cyran spra-
wili niespodziankę dzieciom z Przedszkola 
Miejskiego w Dukli, wystawiając sztukę 
pt. „Życie w gromadzie”.

Miłym akcentem kończącym rok była 
szkolna wigilia, podczas której ucznio-
wie klasy I szkoły podstawowej przygo-
towani przez p. Marię Szczepanik wysta-
wili jasełka. Z kolei Rada Rodziców zor-
ganizowała zabawę sylwestrową, która 
uatrakcyjniły pokazy taneczne w wykona-
niu uczniów.

Naukę urozmaicały liczne imprezy  
i konkursy , m.in. wyjazdy na basen, łyżwy, 
narty, turniej tenisa stołowego.

 Niechby pomysłowości i werwy do na-
uki i pracy nie zabrakło tak nauczycielom 
jak i uczniom w Nowym Roku.

Edyta Szczurek 
nauczycielka ZSP w Równem
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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.

Fot.: Maria Walczak

Motto:
„Przyrodo- ty jesteś naszą nadzieją”.
Przyrodo- ty jesteś naszą nadzieją,
Nadzieją na to, że lepszy będzie świat
Do Ciebie usta nasze się śmieją
I oczy, które patrzą na Ciebie zza krat.
Jest wielu takich, którzy niszczą
Nie dbają o to, co dałeś nam Ty
Lecz masz piękno, którym otulasz
Każdego z nich.
Jesteś nam drugim domem
Gdzie każdy znajdzie schronienie swe.
Ty nas pocieszasz, karmisz swym pięknem
Kiedy widzisz, ze dzieje się źle
Przyrodo przyjaciółko Boga!
Ty jak On jesteś wszędzie
Wypełniasz sobą wszystkich nas
Ty nas otulasz swym płaszczem jak matka
Ty dajesz nadzieję na to,
Że kiedyś lepszy będzie świat

Paulina Ciuła-Grałek

W Dukli.pl w styczniowym wydaniu sta-
rałem się pouczać, zwłaszcza młodych my-
śliwych, o polowaniach z ubiegłego wieku a 
szczególnie z jego początków i zachęcałem do 
zapoznania się z literatura łowiecką, zwycza-
jami, obyczajami i etyka łowiecką. Całe swoje 
życie byłem nauczycielem, dlatego nie dziwi 
fakt, że ciągle wzywam do pogłębianie wiedzy.

Sezon polowań zbiorowych zakończył się 
15.01.2010. Dla naszego Koła sezon był szczę-
śliwy zważywszy na wypadkowość. Na tere-
nie naszego kraju na polowaniach zbiorowych, 
od dnia, św. Huberta, dwóch kolegów straciło 

życie a pięciu innych odniosło rany. 
Przyczyny wypadków są od lat takie 
same- nieostrożność człowieka bądź 
zwyczajny pech.

Łowy zbiorowe dla myśliwych to 
kwintesencja polowania. Pokot jest 
mniej ważny, lecz liczy się doborowe 
towarzystwo, granie psów i złoto-je-
sienna knieja.

Polowanie, czyli bezpośredni kon-
takt z dziką naturą, znajduje spora 
grupę zainteresowanych. Należy jed-
nak pamiętać, że myślistwo to nie 
tylko odstrzały zwierzyny, ale od-
powiedzialne zajęcia polegające na 
ochronie fauny, odnawianiu gatunków 
oraz pielęgnowanie tradycji.

Piękno polowań zawsze jest w ry-
tuale przygotowania, które ma miejsce 
podczas rozpoczęcia sezonu łowiec-
kiego. Wiąże się to ze szkoleniami, 
podczas, których przypominane są 
m.in. prawa i obowiązki myśliwych, 
etyka łowiecka itp. 

Zdajemy sobie sprawę, iż cały se-
zon łowiecki zostanie niebawem pod-
sumowany a Zarząd musi rozliczyć 
się z wykonania nałożonego planu. 
Wiosną odbędą się walne zgromadze-
nia, podczas, których oceniona zosta-
nie praca władz- zarządów kół. Krótko 
przypomnę podstawowe zasady kon-
troli działalności powołanych przed 
pięciu laty organów:
- Realizacja uchwał i wytycznych or-

ganów okręgowych PZŁ
- Realizacja uchwał walnych zgroma-

dzeń Koła
- Organizacja pracy za-
rządu Koła i zgodność 
jego funkcjonowania ze 
statutem PZŁ
- Przebieg i prawidłowość 
realizacji preliminarza fi-
nansowego Koła
-Wieloletni plan ho-
dowlany
- Prawidłowość i rzetel-
ność prowadzenia doku-
mentacji

Proszę nie myśleć, że 
wyliczam, czym zajmuje 
się walne zgromadzenie. 
Uprzedzam jednak, że 
prowadzona będzie sze-
roka dyskusja nad pracą 

zarządu i jego poszczególnych członków. 
Apeluje ponadto, aby nie powoływać spe-
cjalnych „komisji śledczych”. Członkowie 
Koła są kolegami. Znają się od lat, i wie-
dzą, że dotychczasowy Zarząd pracował 
sumiennie ku zadowoleniu nas wszystkich.

Zauważyć można wspaniałą współ-
pracę Zarządu ze szkolnymi Kołami Ligi 
Ochrony Przyrody, z myśliwymi, którzy są 
zaangażowani w pracę z młodzieżą, ze soł-
tysami, z Urzędem Gminy i Posterunkiem 
Policji w Dukli.

Równocześnie przypominam o zbliża-
jącej się wiośnie, dalszemu dokarmianiu 
zwierzyny, wiązaniu psów i odstrzale plagi 
lisów, które niszczą zwierzynę drobną. 

Przed wiązanką dowcipów przyto-
czę piękny fragment z „Pana Tadeusza”  
o wiewiórce:
„Bliżej siedzi wiewiórka, orzech w łapkach 
trzyma,
Gryzie go; zawiesiła kitkę nad oczyma
Jak pióro nad szyszakiem u kirasyjera; 
Chociaż tak osłoniona, dokoła spoziera,
Dostrzegłszy gościa skacze gajów ta-
necznica 
Z drzew na drzewa, miga się jako bły-
skawica;
Na koniec w niewidzialny otwór pnia 
przepada 
Jak wracająca w drzewo rodzime dryjada.

Pan Tadeusz Krotos, rysownik 
współpracujący z naszym miesięcznikiem 
od kilku lat, został wyróżniony w ogólno-
polskim konkursie na rysunek satyryczno-
humorystyczny pt. „Gazu, gazu - zdrowo 
i wesoło”. Konkurs zorganizowany został 
przez Stowarzyszenie Miłośników Sportu 
i Rekreacji „Alpejczyk” przy PGNiG S.A.  
w Warszawie.

Wystawa pokonkursowa od 14 lutego 
2010 r. w Galerii Hotelu „Perła Południa” 
w Rytrze.

Autorowi gratulujemy!
Redakcja

I my będziemy 
dorośli…

nie będziemy sobie tym głowy zawracać, bo gdy 
my dorośniemy – sprawę załatwimy w jednym 
okienku. Tak będzie?

Uczniowie klasy 2C gimnazjalnej
Wychowawca: Dorota Szczepanik

Szkoła realizując projekt, stworzyła 
uczniom okazję do uczestniczenia w ogól-
noświatowych działaniach wspierających i 
promujących przedsiębiorcze postawy. Du-
kielskim i okolicznym właścicielom firm 
lub zarządzającym firmami dziękujemy 
za współpracę i czas poświecony naszym 
uczniom.

Izabela Chłap
z-ca dyrektora ZSP w Dukli

W listopadzie ub. roku, po raz drugi w 
Polsce, zorganizowany został Światowy 
Tydzień Przedsiębiorczości, obchodzony 
jednocześnie w 78.Pomysłodawcami Ty-
godnia są premier Wielkiej Brytanii, Gor-
don Brown, brytyjska rządowo-biznesowa 
organizacja Make Your Mark oraz amery-
kańska Fundacja Kauffmana. Celem jest 
stworzenie środowiska społecznego, które 
aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy 
i inicjatywy młodych ludzi. Przewodniczą-
cym Komitetu Honorowego Światowego 
Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce jest 
Waldemar Pawlak, wicepremier RP i mi-
nister gospodarki. Zaproszenie do udziału 
w pracach komitetu honorowego przyjęli 
także politycy, przedsiębiorcy, przedsta-
wiciele organizacji propagujących wiedzę 
ekonomiczną, redaktorzy naczelni mediów. 

W ramach ŚTP Fundacja Młodzieżo-
wej Przedsiębiorczości zaprosiła uczniów, 
nauczycieli i przedsiębiorców do udziału w 
projekcie „Otwarta firma”. 

Projekt składał się z modułów, dosto-
sowanych do poszczególnych etapów edu-
kacji:
- szkoła podstawowa, klasy I-III - „Pozna-

jemy zawody w miejscu pracy”
- szkoła podstawowa, klasy IV-VI - „Po-

znajemy przedsiębiorstwa w naszej 
okolicy”

- gimnazjum - „Zawody w mojej okolicy”
Skorzystaliśmy z okazji wzbogacenia 

swojej oferty edukacyjnej o ciekawe za-
jęcia, przygotowujące uczniów do wej-
ścia na rynek pracy i cała nasza szkoła włą-
czyła się w realizację tego projektu. Wy-
chowawcy wraz ze swoimi uczniami za-
planowali działania i realizowali je przez 
tydzień. Były to: pogadanki o zawodach, 
referaty, tematyczne prace plastyczne; ga-
zetki klasowe i korytarzowe z wykorzy-
staniem zdjęć wykonanych przez uczniów 
i informacji uzyskanych przez uczniów o 
lokalnych zakładach pracy; wycieczki do 
okolicznych zakładów pracy; spotkania i 
wywiady z przedsiębiorcami z Dukli i oko-
lic; zajęcia prowadzone metodą projektu pt 
”Zakładamy firmę”

A co o akcji powiedzieli sami ucznio-
wie lub ich opiekunowie:

W ramach Światowego Tygodnia Przedsię-
biorczości klasy IIb, IIIb i IIIc wraz z wycho-
wawczyniami , pp. J. Winnicką-Sawczuk, K. Ja-
racz i E. Lega odwiedziliśmy Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Dukli. Tematyka zajęć obejmo-

wała przybliżenie celowości 
sortowania odpadów, zasto-
sowanie ich w procesie recy-
klingu, a tym samym uświa-
domienie konieczności dba-
nia o środowisko naturalne. 
. Okazało się, iż świadomość 
ekologiczna uczniów jest na 
wysokim poziomie, co mile zaskoczyło pracow-
ników ZGK, zaś wyobrażenie uczniów o pracy 
przy odpadach daleko odbiegało od rzeczywi-
stości, kojarzyli bowiem tę pracę z brudem i nie-
dogodnościami.. 

Tego typu akcje są bardzo potrzebne. Przy-
czyniają się do jeszcze większej troski o czystość 
środowiska naturalnego i przybliżają uczniom 
wyobrażenia o pracy.

J. Winnicka-Sawczuk

Podczas wizyty w nowo otwartym antykwa-
riacie w ratuszu dukielskim oglądaliśmy wiele 
pięknych, starych eksponatów z całej Europy. 
Są tam zegary, meble, militaria, trofea, srebra, 
przedmioty codziennego użytku itp. Niektóre zo-
stały sprowadzone z zagranicy.

Właściciel powiedział nam, że praca w an-
tykwariacie jest nie tylko źródłem jego docho-
dów finansowych, ale również sprawia mu dużą 
frajdę. Opowiedział nam w skrócie, jakich for-
malności musiał dokonać, by rozpocząć własną 
działalność gospodarczą. Byliśmy nieco przera-
żeni ich zawiłością, ale pocieszył nas, że gdy do-
rośniemy, wszystko będzie prostsze i łatwiejsze.

Kamila Gątek, uczennica klasy 5b
Opiekun: Maria Dudzik

Na zajęciach stanęliśmy przed zadaniem za-
łożenia własnej firmy. Pomysły były różne, ale 
najczęściej chcieliśmy uzyskać odpowiedź na 
pytania:

Który biznes będzie się najbardziej opła-
cał? Czy mieszkańców naszej miejscowości bę-
dzie stać na korzystanie z oferowanych usług? 
Czy mieszkańcy przekonają się do droższych, 
ale np. zdrowszych produktów żywnościowych? 
Czy lepszy jest biznes w realu, czy e-biznes? Czy 
postawić na usługi, czy może na handel, a może 
na produkcję?

Pytań było mnóstwo, ale należało podjąć 
decyzję. Okazało się, że dobry pomysł to dopiero 
początek drogi każdego przedsiębiorcy. Pomysł 
trzeba jeszcze przełożyć na biznesplan oraz zna-
leźć kapitał. Pracowaliśmy w grupach i podjęli-
śmy decyzje o utworzeniu: dużego, samoobsłu-
gowego sklepu z żywnością ekologiczną; biura 
turystycznego z propozycją wycieczek krajo-
znawczo-fakultatywnych; instytucji kredytowej 
dla ludności mniej zamożnej (niskie oprocento-
wanie, duża liczba udzielanych kredytów. Tro-
chę wyhamowaliśmy, gdy z Internetu ściągnęli-
śmy wymagania urzędowe, potrzebne do założe-
nia firmy w Polsce. Uznaliśmy, że to koszmar i 

Rozmowa dwóch myśliwych:
-Wiesz stary miałem wczoraj cudowny sen.
Pojechałem do lasu w gwieździstą noc  
z piękną dziewczyną
- I jak to się skończyło?
-Wspaniale. Strzeliłem pięknego odyńca

* * *
Myśliwy skarży się koledze:
- Jestem żonaty już 30 lat i wszystkie noce 
spędzam w domu.
-Prawdziwa miłość?
-Nie, reumatyzm

* * *
Żona myśliwego wnosi sprawę o rozwód.
Choć sama przyznaje, że mąż codziennie 
przynosi jej śniadanie do łóżka.
Więc, o co chodzi?- sędzia pyta
-On to robi o 3 rano jak wyjeżdża na po-
lowanie.

* * *
Myśliwy odwiedza kolegę w jego mieszka-
niu i pyta:
-Dlaczego sam szorujesz podłogę? Czy 
twoja gospodyni odeszła?
-Nie, ale się z nią ożeniłem.

Członek Koła Łowieckiego
„Rogacz” w Dukli
Fryderyk Krówka
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