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Lipiec  
w Grunwaldzie

To były trudne, bardzo trudne tygodnie. Wielka woda, 
jaka zalała Polskę wyrządziła takie szkody, jakie tylko w 
czas wojny mogą się wydarzyć. Myśmy to oglądali w tele-
wizorze, znamy relacje radiowe, czytaliśmy o potopie w ga-
zetach i siedzieliśmy w suchych pomieszczeniach, oglądali-
śmy domy zalane po dach, łodzie strażackie i wojskowe am-
fibie, jak ewakuowały ludzi, dowoziły żywność i wodę, po-
magały w ratowaniu dobytku. A tam wszędzie ludzie przeży-
wali swój koszmar, swój lęk nie tylko o dom pozostawiony 
na pastwę wody, ale także o swoje życie. Zagrożone przez 
potop. Z jednej strony tragedia ludzi, którzy tracą wszystko, 
z drugiej bohaterstwo – tak, nie bójmy się powiedzieć tego 
słowa – ratowników. Którym woda także zalewała domy,  
ale oni pośpieszyli na ratunek innym. 

 Woda zabrała Polsce miliardy złotych. Powie ktoś, że 
to żywioł, przed którym nie ma ucieczki. Woda przyjdzie 
w jednej chwili, wielką falą wedrze się wszędzie i nie ma 
przed nią ratunku. Ale to tylko częściowa prawda. Zbior-
niki retencyjne, wielkie tamy i przegrody wodne, wały prze-
ciwpowodziowe, które budowano już w średniowieczu.  
I sto innych pomysłów na zapobieganie powodzi. Mówiło się 
w czasie polskiego potopu 2010 o polskich zaniedbaniach, 
o polskiej bylejakości. Kiedy buduje się domy na terenach 
zalewowych, kiedy stawia się wille i pensjonaty na osuwi-
skach, kiedy – tak jak w Małopolsce – zbiornik na Skawie 
w Świnnej Porębie – buduje się z górą trzydzieści lat. Albo 
jak na Podkarpaciu, kiedy wycięto niemal wszystkie środki 
na zabezpieczenia przeciwpowodziowe, w tym także około 
170 milionów euro na planowany zbiornik Kąty – Myscowa, 
co uchroniło by ogromne tereny w zlewni Wisły i Wisłoka. 
Podobnie zresztą potraktowano pieniądze na zabezpiecze-
nie dorzecza górnej Wisły od strony Podkarpacia. Zewsząd 
na Podkarpaciu ewakuowano ponad siedem tysięcy ludzi. 
Dużo? Bardzo dużo. W zorganizowanym dobrze państwie 
takich osób powinno być kilkadziesiąt. Beskid Dukielski i 
Beskid Niski, to fragment Karpat fliszowych, podatnych na 
zawilgocenie łupków na głębokość od kilku do kilkunastu 
metrów i stąd przemieszczanie warstw ziemi. Dziś, kiedy 
zachłysnęliśmy się łupkami gazowymi i niewyobrażalnymi 
wprost (wciąż jednak tylko p o d o b n o ) złożami gazu na 
głębokości około czterech kilometrów, nie wolno nam zapo-
minać o polskiej codzienności. W tym wypadku o bezpiecz-
nym życiu trzydziestu ośmiu milionów Polaków.

 I powiedzmy sobie od razu. To nie sprawa dzisiejszej 
polityki i zaniedbań tego czy innego rządu. To po prostu 
sprawa nierozumnego rządzenia naszych polityków, dla 
których - zwyczajowo już - najważniejsze są sondaże, po-
lityczne zagrywki i dbałość o własny wizerunek. A woda 
niech sobie płynie...

Widziane z CergowejUczcili pamięć 
poległych za Ojczyznę

29 maja 2010 roku odbyła się czwarta pielgrzymka do „Krzyża Wdzięczno-
ści” w Iwli. Po mszy św., która została odprawiona przy Krzyżu na Łazach pod 
przewodnictwem ks. Stanisława Siary proboszcza dukielskiej fary i o. Krystiana 
Olszewskiego gwardiana zakonu ojców bernardynów w Dukli nastąpiło uroczy-
ste odsłonięcie tablic pamiątkowych. Jedna z tablic poświecona jest żołnierzom 
pochodzącym z Iwli, którzy zginęli w czasie I wojny światowej, wojny bolszewic-
kiej i II wojny światowej. Druga cywilom, mieszkańcom Iwli, którzy zginęli w cza-
sie II wojny światowej. Fundatorem tablic i organizatorem całej uroczystości jest 
ks. Ryszard Szwast.

Odsłonięcia tablicy dokonał p. Ma-
rek Galewicz syn byłego dyrektora 
szkoły w Iwli, ochotnika który zginął 
w czasie II wojny światowej. Rodzina 
nie zna miejsca jego pochówku. Syn 
zadecydował, że symbolicznym gro-
bem ojca będzie pomnik na Łazach w 
Iwli. Odsłonięcia drugiej tablicy pa-

miątkowej, poświęconej mieszkańcom 
Iwli, którzy zginęli w czasie II wojny 
światowej dokonali obecni mieszkańcy 
(z rodzin tych, którzy zginęli) Iwli:  
p. Wanda Mamczarz i Stanisław Jur-
czyk. W uroczystościach wzięli udział 
mieszkańcy wsi Iwla, zaproszeni go-
ście: burmistrz gminy Dukla Marek 

Górak, wdowa po sena-
torze RP Stanisławie Za-
jącu Alicja Zając, poseł 
na Sejm RP Piotr Babi-
netz, wicemarszałek Wo-
jewództwa Podkarpac-
kiego Bogdan Rzońca, 
Marek Galewicz – syn 
byłego dyrektora szkoły 
w Iwli, p. Pieniążek – 
przedstawiciel rodzin 
AK, których członkowie 
rodzin zginęli w czasie 
II wojny światowej i nie 
znają miejsca pochówku 
swoich bliskich, dyrek-
tor Podkarpackiego Mu-
zeum w Krośnie Jan 
Garncarski, dyrektor 
Muzeum Ikon w Barde-
jowie Franciszek Gutek, 
prof. Politechniki War-
szawskiej Adam Sufliń-
ski, Bogusław Bek z In-
stytutu Pamięci Narodo-
wej i wielu innych zna-
mienitych gości. Przyje-

Św. Cecylii w Sanoka śpiewem uświet-
nił uroczystość. A poczty sztandarowe 
straży z: Iwli, Głojsc, Dukli, Równego 
swoją obecnością nadały rangi uroczy-
stości. Nastrój patriotyczny udzielił się 
wszystkim. Uroczystość miała jeszcze 
dodatkowy wymiar bowiem fudator ta-
blic ks. Ryszard Szwast w niedzielę ob-
chodził 30. lecie kapłaństwa.

Wszystkim, którzy zaangażowali się 
i pomagali w organizacji uroczystości 
ks. Ryszard serdecznie dziękuje.

Fot. i tekst: kbr

P. Marek Galewicz dokonał odsłonięcia pamiątkowej tablicy. chali również goście 
z Włoch z zaprzyjaź-
nionej z ks. Ryszar-
dem parafii Ghirano. 
Chór z kościoła im. 
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Możemy jednak przypuszczać - nie, 
możemy być tego pewni - że nauczka 
tegoroczna nie tyle pobudzi sumienia 
ludzi odpowiedzialnych za państwo, 
ile wymusi na nich konstytucyjne obo-
wiązki dbałości o kraj i nas wszyst-
kich. Bo chcemy żyć, i mamy do tego 
pełne prawo, w państwie bezpiecznym, 
dobrze zorganizowanym, w dbałości  
o obywateli i w trosce o nasz byt. No, 
to mi ulżyło...

Lipiec polski, lipiec historyczny, to 
przede wszystkim polski Grunwald. 
Rocznica grunwaldzka była pierw-
szym polskim świętem narodowym, 
ale też było co świętować. W zabo-
rach, zwłaszcza pruskim, tego dnia 
się nie świętowało, bo też nie był to 
chlubny dzień krzyżactwa. Włady-
sław Jagiełło wyruszył na pola Grun-
waldu z Wawelu na dobrych kilka ty-
godni przed bitwą, wpierw wysłu-
chał mszy w katedrze, a potem po-
ciągnął z wojskiem na północ. Szły 
i szły zastępy wojów, jechała armia 
konna, jechały tabory, na czele kor-
pus rycerstwa małopolskiego. Jakby-
śmy dziś powiedzieli, najbardziej do-
borowe pułki Wojska Polskiego. Naj-
lepsi strzelcy, najlepsi konni, najbar-
dziej wierni królowi. Niejako po dro-
dze, w połowie czerwca, odbyli piel-
grzymkę na Święty Krzyż w Górach 
Świętokrzyskich, Jagiełło leżał krzy-
żem przed wizerunkiem Jezusa, mo-
dlił się o zwycięstwo. I ono przyszło. 
15 lipca 1410 roku. Historyczna pol-
ska data, znana każdemu pacholę-
ciu w Polsce, bo to był wielki dzień. 
Nie wiedzieć po kiego licha w pierw-
szej połowie trzynastego wieku spro-
wadził Krzyżaków do Polski Konrad 
Mazowiecki, ale oni z kolei mieli po-
móc polskiemu księciu w podboju po-
gańskich Prus. Nawarzył w ten sposób 
piwa Jagielle, ale dzięki Bogu (do-
słownie?) król poradził sobie z krzy-
żactwem, pogonił go do tego stop-
nia, że Emil Karewicz, który w filmie 
Hoffmana grał polskiego króla, spoj-
rzał podobno odruchowo na zegarek 
na ręku, czy już czas na świętowanie 
zwycięstwa.

Widziane z Cergowej

I świętujemy grunwaldzką wikto-
rię, najbardziej uroczyście obchodzili-
śmy wszystkie setne rocznice, w roku 
1910 Ignacy Paderewski, genialny mu-
zyk i przewidujący polityk, odsłonił w 
Krakowie pomnik grunwaldzki, dłuta 
Antoniego Wiwulskiego. Przetrwał 
lata, zburzyli go w roku 1939 Niemcy, 
krótko po wkroczeniu do miasta. Na-
wiasem: wojska współczesnych Nie-
miec, do dziś używają jako swojego 
symbolu żołnierskiego stylizowanego 
krzyża, podobnego do tego, jaki mieli 
na swoich chorągwiach Krzyżacy. Po-

mnik w Krakowie zrekonstruowano ja-
koś w latach pięćdziesiątych. 

Rok 1410 i wiktoria grunwaldzka, 
to jedno z trzech wielkich polskich 
zwycięstw: Jana Trzeciego pod Wied-
niem w roku 1683 i Józefa Piłsud-
skiego na przedpolach Warszawy  
w roku 1920. I rozbicie bolszewickich 
wojsk, które miały po przejściu Pol-
ski „napoić swoje konie w Atlantyku”. 
Dodałbym tu czwarte wielkie polskie 
zwycięstwo: Solidarności już w na-
szych czasach.

Zbigniew Ringer

Program odpustu 
ku czci św. Jana

10 lipca 2010

Na Puszczy św. Jana z Dukli 
9:00 - Msza święta pod przewodnictwem o. Stanisława 

Górnego z Kalwarii Zebrzydowskiej (po mszy św. 
nabożeństwo Drogi Krzyżowej) 

11 00 - Msza święta pontyfikalna pod przewodnictwem 
Jego Ekscelencji ks. abpa Józefa Michalika Metro-
polity Przemyskiego i Przewodniczącego Episko-
patu Polski 
Po Mszy Świętej nabożeństwo do św. Jana z Dukli,  
a następnie procesja z relikwiami do klasztoru. 

W Klasztorze w Dukli
godz. 18 00 - Nieszpory 
godz. 18 30 - Msza Święta 

11 lipca 2010 - Sanktuarium św. Jana w Dukli
7:30 - Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Gerarda Ber-

nackiego z Katowic 
11:00 - Msza święta pontyfikalna pod przewodnictwem 

Jego Eminencji ks. kardynała Mariana Jaworskiego 
z Lwowa 

15:00 - Msza święta z kazaniem
18:30 - Msza święta z kazaniem

18 lipca 2010 - Przy Złotej Studzience 
15:00 - Msza święta pontyfikalna pod przewodnictwem ks. 

bpa Edwarda Białogłowskiego z Rzeszowa

Program  
DNI DUKLI 2010

Sobota 3 lipca
13.00 Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Dukli i nadanie medalu „Zasłużony 

dla Dukielszczyzny”
16.00 Mecz Piłki Nożnej o „Puchar Dni Dukli” Dukla – Opalyi
17.00 Interaktywny program dla dzieci „Rita i Rudi dookoła świata” 
          - wybory małej MISS i MISTERA Dni Dukli 2010 pod hasłem „Moja 

ulubiona bajka”
19.00 UROCZYSTE OTWARCIE Dni Dukli 2010
19.20 Koncert zespołu „The Nemcsak Berry” - country rock
20.30 „TABU” zespół reggae – ska
21.30  Gwiazda wieczoru kapela „BACIARY” góralski folk dance
22.30 DJ Sanchez – dyskoteka, - wybory Miss Dni Dukli 2010
  2.00 Zakończenie pierwszego dnia

Niedziela 4 lipca
15.30 Występ zespołu „Szarotka” z Ośrodka Kultury w Dukli
16.00 „TURNIEJ SOŁECTW”,
           - prezentacja dorobku kulturalnego Gminy Dukla (m.in. zespół tańca 

„Gabi” z OK Dukla, zespół tańca towarzyskiego „Master – S”  
z Mszany)

          - wręczenie nagród Burmistrza Gminy Dukla we „Współzawodnic-
twie w Dziedzinie Kultury Szkół Podstawowych i Gimnazjów Gminy 
Dukla”

18.00 koncert zespołu „Yaroslav” – muzyka bałkańska
20.00 Gwiazda Dni Dukli K.A.S.A.
22.00 Disco Full biesiada disco-polo
24.00 Zakończenie Dni Dukli 2010

Miejsce imprezy
Ogród Przypałacowy Muzeum Historycznego Pałac w Dukli

Ulewy nie 
odpuszczają
W piątek 4 czerwca br. we wczesnych godzinach rannych prze-
szła przez Duklę i gminę wielka fala wody. Po ulewnych desz-
czach w nocy i rano zostało zalanych wiele piwnic w domach 
mieszkalnych i instytucjach. Ucierpiało nowo budowane gim-
nazjum. Zerwane zostały mostki, przepusty, podmyte zo-
stały drogi. W Urzędzie Gminy pod przewodnictwem burmi-
strza Marka Góraka zebrał się sztab kryzysowy, który na bieżą-
co monitorował zaistniałą sytuację. Ochotnicza Straż Pożarna 
zabezpieczała kluczowe miejsca i interweniowała na bieżą-
co. Najwięcej interwencji było w Dukli, Zboiskach, Wietrznie, 
Równem, Lipowicy, Cergowej, Nowej Wsi. Nie obyło się bez 
uszkodzeń budynków, na skutek usuwiska zagrożony został 
dom w Nowej Wsi. Jego mieszkańcy otrzymali nakaz opuszcze-
nia budynku. Gmina zabezpieczyła dla rodziny lokal zastępczy. 
Podmyta została droga krajowa nr 9 powyżej tartaku. Droga 
była przez tydzień wyłączona z ruchu, obecnie trwają inten-
sywne prace przy naprawianiu drogi, ruch odbywa się na zasa-
dzie wahadłowej. Trwa szacowanie strat.

kbr,  fot. J.Stola i kbr

Droga krajowa nr 9 w Dukli.

Droga ze Zboisk do Wietrzna.

Most na Jasiołce między Duklą, a Cergową.
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Y Frekwencja była niższa niż w kraju

Nowe władze 
Stowarzyszenia

Z przyjemnością informujemy, że 4 marca 2010 r. 
na Walnym Zgromadzeniu dokonano wyboru nowych 
władz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dukielsz-
czyzny.

W miejsce ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyj-
nej członkowie Walnego Zebrania na kolejną kadencję 
jednogłośnie wybrali nowe władze.

Zarząd:
1. Zenon Leńczyk – prezes
2. Tadeusz George – wice prezes
3. Józefa Janusz – skarbnik
4. Artur Paczkowski – sekretarz
5. Jerzy Górka – członek

20 czerwca br. w wyborach prezydenckich frekwen-
cja wyniosła w gminie Dukla 46,28%, była niższa od 
średniej krajowej o prawie 9%. Najwyższa frekwencja 
była w Głojscach 52,5%, Teodorówce 51,77% i Wietrznie 
50,93%. 

Głosy wyborców oddane na poszczególnych kandy-
datów i frekwencję w poszczególnych obwodach wy-
borczych gminy Dukla podaje tabela.

kbr

Zasady udzielania 
wsparcia
Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 
skierował do szefów ośrodków pomocy społecznej w gminach po-
szkodowanych przez powódź pismo z wyjaśnieniami dotyczącymi 
zasad udzielania wsparcia dla osób poszkodowanych przez żywioł. 
Oprócz dotychczasowych zasiłków w wysokości do 6000 zł, rząd 
RP podjął decyzję o wsparciu powodzian bezzwrotnymi zasiłkami 
na remont lub odbudowę zniszczonych domów:
- zasiłek na remont w wysokości do 20 000 zł – bez konieczności 
uzyskania opinii biegłego
- zasiłek na odbudowę domu do 100 000 zł - po uzyskaniu opinii 
rzeczoznawcy wskazanego przez wojewodę.
Szczegółowe zasady przyznawania zasiłków oraz wzór wniosku 
o przyznanie pomocy oraz wzór załącznika - oświadczenia oso-
by ubiegającej sie o wsparcie - na stronie Podkarpackiego Urzędu 
Wojewódzkiego www.rzeszow.uw.gov.pl w zakładce POWÓDŹ 2010 
http://www.rzeszow.uw.gov.pl/main.php?muid=3&mid=9674&ci-
d=dc13a3144b41cebe

Wiesław Bek 
Rzecznik Prasowy Wojewody Podkarpackiego 
Podkarpacki Urząd Wojewódzki 
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów 
kom. 605 999 358 
tel. 017 867 12 52, fax 017 867 12 66 
wbek@rzeszow.uw.gov.pl       www.rzeszow.uw.gov.pl

Komisja rewizyjna
1. Jan Drajewicz – przewodniczący
2. Mieczysław Kowalik – z-ca przewodniczącego
3. Krzysztof Belczyk – członek

Nowemu Zarządowi życzymy wiele energii oraz de-
terminacji w działaniu. Powodzenia!

Zel

„DUKLA 
POWODZIANOM”
W związku z majową powodzią jaka dotknęła województwo pod-
karpackie, Ośrodek Kultury w Dukli podjął się akcji pomocy lu-
dziom którzy doświadczyli tego nieszczęścia. Akcja przebiegała 
bardzo sprawnie i spontanicznie. Informacje o zbiórce umiesz-
czono na stronie internetowej i plakatach. Akcję poparły dukiel-
skie parafie, poprzez ogłoszenie zbiórki 23 maja 2010 na wszyst-
kich mszach świętych. Włączył się w pomoc również dyrektor 
ZSP w Dukli, który za pośrednictwem uczniów rozpropagował ak-
cje wśród mieszkańców Dukli i okolic. Efekt tych spontanicznych 
działań był wspaniały, ludzie zareagowali natychmiast. Przywozili 
do Ośrodka Kultury żywność, środki czystości, środki pielęgnacyj-
ne dla dzieci, wodę, koce, pościel i wiele, wiele innych bardzo 
przydatnych rzeczy.

Początkowo zbiórka miała się odbyć tylko 24 maja (poniedzia-
łek) ale w związku z jej nieprzewidzianymi rozmiarami, przedłu-
żyliśmy jeszcze do 25 maja. W środę 26 maja ok. godz. 8.00 dzię-
ki uprzejmości p. Marka Kluka, który nieodpłatnie użyczył wła-
snego transportu, pracownicy Ośrodka Kultury wyjechali z darami 
do punktu rozdzielania pomocy w Tarnobrzegu. Na miejscu cze-
kali już na nas wolontariusze, prezes PCK p. Genowefa Stadnik i 
wielu, wielu potrzebujących. Dziękowali za wszystko ze łzami w 
oczach. Dukielskie dary trafiły do gminy Gorzyce i Tarnobrzeg: 
Trześń, Sokolniki, Furman, Orliska, Zalesie Gorzyckie.

W imieniu wszystkich potrzebujących oraz Ośrodka Kultury 
w Dukli dziękuję wszystkim darczyńcom i wszystkim tym, któ-
rzy pomogli przeprowadzić akcje sprawnie a co najważniejsze 
skutecznie. 

Małgorzata Walaszczyk- Faryj

Spis darów. 
„DUKLA POWODZIANOM 2010”

Akcja pomocy powodzianom zorganizowana przez Ośrodek 
Kultury w Dukli przeprowadzona na terenie gminy Dukla w dniach 
od 24.05.2010 do 25.05.2010

Spis rzeczy

Żywność
1. Woda 630 l.
2. Cukier 110 kg
3. Mąka 28 kg
4. Kasza, ryż, makaron  80 kg
5. Konserwy 387 szt. (ok. 140 kg)
6. Olej 18 litrów 18 l
7. Herbata 15 op.
8. Zupy w proszku 150 szt.
9. Mleko w kartonie 12 l
10. Masło  2 kg
11. Zupki, odżywki, kaszki, płatki dla dzieci 50 szt.

Środki czystości
12. Środki dezynfekujące 64 l
13. Proszek do prania 50 kg
14. Chusteczki do pielęgnacji niemowląt 18 op.
15. Papier toaletowy 10 op. 
16. Ręcznik papierowy 6 op.
17. Kosmetyki(pasty, kremy, szampony itp.) 29 szt.
18. Mydło w płynie 5 l 
19. Mydło kostka 109 szt.

Inne 
20. Ręczniki  50 szt.
21. Pościel  45 kompletów
22. Ścierki 30 szt. 
23. Koce 17 szt.
24. Kołdry  8 szt.
25. Poduszki 13 szt.
26. Szlafroki 2 szt. 
27. Obrusy 10 szt.
28. Rękawiczki różne 70 szt. 
29. Pojemniki plastikowe 3 szt.
30. Pampersy 530 szt.
31. Żelazko  1 szt. 
32. Suszarka do włosów 1 szt.
33. Łopata, siekiera, sztychówka 1 komplet
34. Gumiaki 1 para
35.  Buty  3 pary
36. Odzież 210 kg

Wszystkie wymienione przedmioty zostały doręczone osobiście 
przez pracowników Ośrodka Kultury w Dukli, w dniu 26 maja 2010 na 
tereny dotknięte powodzią, do punktu pomocy PCK w Tarnobrzegu. 
Pomoc powodzianom została przeprowadzona w porozumieniu i 
według wytycznych Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie. 

Fot. kbr
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Dukla wśród sześciu 
najlepszych  
w województwie

22 czerwca br. na uroczystym podsumowaniu Podkarpackiego Spor-
towego Turnieju Miast i Gmin 2010 w Urzędzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Podkarpackiego w Rzeszowie Burmistrz Gminy Dukla Marek 
Górak odebrał dyplom i puchar za zajęcie 1. miejsca przez gminę Du-

kla. Indywidualne wyróżnienie otrzymał p. Stanisław 
Paszek prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego 
TKKF Dukla, prowadzący sekcję tenisa stołowego. 

Podkarpacki Sportowy Turniej Miast i Gmin 
2010 został zorganizowany po raz pierwszy w 
ramach „Europejskiego Tygodnia Sportu dla 
Wszystkich”. Wzięło w nim udział 36 miast 

i gmin Województwa Podkarpackiego. Wśród 
tych gmin ze względu na uchybienia regulami-

nowe nie sklasyfikowano 16 miast i gmin. Łącznie 
w salach sportowych, boiskach i stadionach w rywali-
zacji sportowej uczestniczyło około 200 tysięcy osób.

Samorządy wykorzystały tę inicjatywę do promocji 
zdrowego stylu życia i organizowania badań profilak-

tycznych. W Turnieju tym nie było zwycięzców i 
pokonanych, lecz zwyciężyli wszyscy, którzy orga-
nizowali to przedsięwzięcie i w nim uczestniczyli.

Organizatorem Podkarpackiego Sportowego 
Turnieju Miast i Gmin 2010 było Podkarpackie 

Towarzystwo Krzewienia Kultury fizycznej w Rzeszowie, zaś pro-
tektorat honorowy nad Turniejem objął Marszałek Województwa Pod-
karpackiego Pan Zygmunt Cholewiński.

Wyniki Turnieju opracowane na tle ilości środków finansowych 
przeznaczonych na kulturę fizyczną oraz liczby osób startujących  

Nowe zasady wybierania 
sołtysa i rady sołeckiej.

Od Żwirki i Wigury do ………… 
Józefa Bema

Na przykładzie nazw dukielskich ulic możemy prześledzić życiorysy kilku 
znanych lub mniej znanych Polaków. Warto wiedzieć kim był patron naszej 
ulicy i patroni innych ulic w naszym mieście. W tym numerze przedstawimy syl-
wetki patronów ul. Żwirki i Wigury.

w dniach 26.05.2010r. – 01.06.2010r. w przeli-
czeniu na 1 mieszkańca są następujące:

I miejsce zajęły miasta i gminy:
Rakietnica, Bircza, Kamień, Dukla, Sokołów 
Małopolski, Kolbuszowa, Przemyśl.

II miejsce zajęły miasta i gminy:
Zarzecze, Nozdrzec, Jarosław. 

III miejsce zajęły miasta i gminy:
Frysztak, Sanok.

kbr, fot. J. Stola

Patroni dukielskich ulic

Coraz bliżej zakończenia inwestycji
Dobiega końca budowa Zespołu Szkół w Du-

kli, w którym będzie mieściło się gimnazjum  
i liceum ogólnokształcące. Projekt współfinanso-
wany jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkar-
packiego2007-2013. 

Wartość projektu 3 770 154 zł, wysokość 
dofinansowania 2 619 081 zł. Obecnie wyko-
nawca zgłosił do odbioru budynek szkoły. Za-
warto umowy z dostawcami sprzętu i wyposaże-
nia szkoły - jego dostawa ma nastąpić w lipcu br. 
Ogłoszono także przetarg na zagospodarowanie 
terenu wokół szkoły i hali sportowej. Planowane 
zakończenie inwestycji to koniec sierpnia 2010 r.

PŚ

Nazwa ulicy pochodzi od nazwisk dwóch słynnych polskich pilotów - Fran-
ciszka Żwirko - pilota wojskowego i Stanisława Wigury – inżyniera, konstruk-
tora i pilota cywilnego. Przyjaźń i współpraca Żwirki i Wigury rozpoczęła się 
w Aeroklubie Akademickim. Między 9 sierpnia, a 6 września 1929 roku doko-
nali oni lotu okrężnego wokół Europy, na trasie Warszawa – Frankfurt nad Me-

nem – Paryż – Barcelona – Marsy-
lia – Mediolan – Warszawa, długości 
prawie 5 tys. km. Zwyciężali w wielu 
sportowych konkursach lotniczych,  
w których przez kilka lat byli niepo-
konani. Międzynarodową sławę przy-
niosło Żwirce i Wigurze zwycięstwo 
w Międzynarodowych Zawodach Sa-
molotów Turystycznych „Challenge” 
w sierpniu 1932 r. To był wielki sukces 
polskiego lotnictwa, osiągnięty dzięki 
współpracy pilota i konstruktora. Nie-
fortunny dla przyjaciół okazał się  
11 września 1932 roku, lecąc na spo-
tkanie lotnicze do Pragi, zginęli w ka-
tastrofie pod Gierlickiem Górnym koło 
Cieszyna, obecnie na terenie Czech. 
Przyczyną wypadku było oderwanie 
się skrzydła samolotu RWD–6 podczas 
burzy.

Franciszek Żwirko i Stanisław Wi-
gura zostali pochowani w Alei Zasłu-
żonych na Cmentarzu Powązkowskim 
w Warszawie.

Katarzyna Filiks

4 czerwca br. - woda w piwnicy Urzędu Gminy 
w Dukli.

Na sesji Rady Miejskiej w Dukli  
6 maja 2010r. została podjęta uchwa-
ła w sprawie ustalenia statutów jed-
nostek pomocniczych Gminy Dukla. 
Dotychczasowe statuty z 2000r. zostały 
uchylone z powodu zmiany istniejącego 
prawa, a przede wszystkim upływu cza-
su który je zdezaktualizował. Nowe sta-
tuty przeszły całą procedurę ich uchwa-
lania. W tym celu została powołana do-
raźna komisja Rady. Przeprowadzone 
zostały konsultacje z mieszkańcami w 
poszczególnych sołectwach. Na zebra-
niach zostały szczegółowo zaprezen-
towane nowe zasady wyborów władz 
wiejskich. Uwagi oraz sugestie zosta-
ły przedstawione komisjom Rady i tak 
oto powstał akt prawa miejscowego 
opublikowany w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego Nr 42 
pozycja 955. Oznacza to, że dla 21 so-
łectw i miasta Dukli od 10 czerwca we-
szły w życie i obowiązują nowe statu-
ty. Zawierają one informacje określo-
ne w ustawie o samorządzie gminnym, 
a w szczególności o obszarze działania 
sołectwa, położeniu i graniach, siedzi-

Następnie w głosowaniu tajnym wybie-
ra się w/w radę bądź zarząd. 

Już jesienią przy okazji wybo-
rów samorządowych wybierzemy rów-
nież przedstawicieli poszczególnych 
sołectw i miasta, którzy będą nas re-
prezentować na sesjach rady, a także  
w różnych instytucjach i urzędach.

Mirosław Matyka

bie organów, ich kompetencjach, zada-
niach, mieniu i gospodarce finansowej, 
nadzorze i kontroli oraz zasadach wy-
boru sołtysów i rady sołeckiej. 

Dotychczas wybór sołtysa i rady so-
leckiej odbywał się na zebraniu wiej-
skim. Teraz wybory odbywać się będą w 
lokalu obwodowej komisji wyborczej. 
Zgłoszenie kandydata na sołtysa będzie 
musiało być poparte co najmniej przez 
3% wyborców stale zamieszkujących w 
danym sołectwie. Wybory przeprowa-
dza się na podstawie spisu wyborców, 
w którym osoba biorąca udział w głoso-
waniu potwierdza otrzymanie kart wła-
snoręcznym podpisem. W celu prze-
prowadzenia takich wyborów powoła-
na zostanie komisja wyborcza, do za-
dań której należeć będzie przeprowa-
dzenie głosowania i ustalenie wyników 
oraz podanie ich do publicznej wiado-
mości. Nowo wybrany sołtys lub prze-
wodniczący w terminie 30 dni od swe-
go wyboru, zwołuje zebranie mieszkań-
ców, na którym ustala się liczbę człon-
ków rady sołeckiej lub zarządu osiedla. 
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Śpiewali dla Jana 
Pawła II
XI Międzynarodowy Przegląd Chórów Kościelnych i Cerkiewnych

Krośnieńscy leśnicy 
najlepsi w Polsce

W rozegranych w dniach 17-19 czerwca III Mistrzostwach Polski Leśni-
ków w piłce siatkowej reprezentacja Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Krośnie okazała się najlepszą spośród 18 startujących drużyn i wy-
walczyła pierwsze miejsce, zdobywając puchar Dyrektora Generalnego La-
sów Państwowych. Zawody rozgrywano w obiektach Ośrodka Przygotowań 
Olimpijskich „Cetniewo” we Władysławowie.

Po dramatycznej fazie grupowej, krośnieńska drużyna przegrała z RDLP Lu-
blin, ale zwycięstwami z Zieloną Górą i Gdańskiem utorowała sobie drogę do 
półfinału, w którym pewnie pokonała leśników olsztyńskich. W finale doszło do 
ponownej walki z drużyną lubelskiej RDLP. Tym razem pierwszy set wygrali 
krośnianie (25:23), drugi zaś należał do lubliniaków (25:23). Trzecią, rozstrzy-
gającą partię, zwycięsko zakończyła drużyna z Krosna wynikiem 15:12. Mecz o 
trzecie miejsce wygrali leśnicy z Białegostoku. 

Międzynarodowy Przegląd Chórów Kościelnych i Cerkiewnych w Dukli to 
impreza mająca na celu uczczenie pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Dukli i 
rocznicy kanonizacji najsławniejszego z duklan św. Jana. To także rozwijanie za-
interesowań muzyką sakralną, popularyzowanie kultu św. Jana z Dukli, a także 
podkreślenie znaczenia muzyki kościelnej i cerkiewnej jako wielkiego dorobku 
dziedzictwa narodowego. 

Pierwszy przegląd odbył się w 2000 roku. W tym roku w przeglądzie wzięły 
udział chóry: „Chorus” z Korczyny, „Wawrzyniec” z Rymanowa, „Rotunda”  
z Budapesztu, „Żródło” z Rymanowa Zdroju, „Karmel” ze Stropkova, i „Cantate” 
z Iwonicza. Już po raz jedenasty cudowne śpiewanie napełniło dukielski kościół 
i popłynęło prosto do Adresata.

Jako pierwszy wystąpił chór „Chorus” z Korczyny, a swój występ poświę-
cił również, senatorowi RP Stanisławowi Zającowi, który zginął tragicznie  

w katastrofie prezydenckiego samolotu  
10 kwietnia br. Cały przegląd poświę-
cony był także dla zmarłego dyrygenta 
chóru Hosanna z Iwonicza Zdroju, Ma-
cieja Bardowskiego. Na zakończe-
nie głos zabrali Starosta Powiatu Kro-
śnieńskiego Jan Juszczak, Burmistrz 
Gminy Dukla Marek Górak i gospo-
darz klasztoru w dukli o. gwardian Ol-
szewski. Dziękowali chórom, publicz-
ności i zapraszali na następny rok. Dy-
rygentom i kierownikom chórów or-
ganizatorzy wręczyli kwiaty i pamiąt-
kowe statuetki.

Organizatorem przeglądu jest już 
od 11. lat Starostwo Powiatowe w Kro-
śnie, Gmina Dukla i klasztor OO. Ber-
nardynów w Dukli. 

Dziękujemy.
Krystyna Boczar-Różewicz

W trakcie imprezy zorganizowano 
licytację koszulki szczypiornistów dru-
żyny Vive Targi Kielce z podpisami 
Bogdana Wenty i zawodników, z prze-
znaczeniem uzyskanych pieniędzy dla 
powodzian. Również i tę rywalizację 
wygrała drużyna RDLP Krosno kwotą 
2160 zł, po czym przekazała koszulkę 
do ponownej licytacji.

 Drużynę RDLP Krosno stano-
wili: Krystian Głowacz (Nadleśnic-
two Bircza), Józef Jabłoński (N. Ole-
szyce), Krzysztof Luft (N. Jarosław), 
Tadeusz Maksymowicz - kapitan dru-
żyny (N. Oleszyce), Jarosław Marek 
(N. Głogów Małopolski), Paweł Nie-
miec (N. Leżajsk), Artur Paczkowski 
(N. Dukla), Piotr Rozwód (N. Luba-
czów), Robert Stankiewicz (N. Narol), 
Janusz Starzak i Daniel Zamorski (obaj 
N. Sieniawa).

Zwycięstwo leśników podkarpac-
kich to efekt wielu lat pracy, w tym 
również zawodów organizowanych 
przez regionalny oddział Stowarzysze-
nia Inżynierów i Techników Leśnictwa 
i Drzewnictwa w Krośnie. 

Edward Marszałek

rzecznik prasowy RDLP w Krośnie 

Panu Arturowi Paczkowskiemu  
i całej drużynie leśników z krośnień-
skiej Regionalnej Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych gratulujemy.

Redakcja
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Śpiewali  
i deklamowali

Konkurs Piosenki Religijnej i Poezji odbył się już w tym 
roku po raz osiemnasty. Co rok cieszy się większą frekwen-
cją. Komisja konkursowa w składzie: Krystyna Stańkowska, 
Anna Masternak, Małgorzata Walaszczyk - Faryj, Norbert 
Uliasz po wysłuchaniu 86 prezentacji konkursowych, posta-
nowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia; 

PIOSENKA 
Kategoria I Przedszkolaki:

Emilia Zając - Równe – 1. miejsce
Milena Kogut i Wiktoria Jakieła - Dukla – 2.
Karolina Rymar – Dukla – 3.
Małgorzata Szczurek – Dukla - wyróżnienie

KATEGORIA II 
Nina Kogut i Jakub Głód – 1. miejsce – Dukla 
Julia Woźniak – Głojsce – 2. 
Gabriela Szczurek i Izabela Paszek – Dukla – 3. 
Wyrónienie: Aleksandra Krowicka (Dukla), Sabina Bore-
k(Dukla), Wiktoria Chajec (Dukla), Woźniak Laura (Głoj-
sce), Aleksandra Bogaczyk (Równe), Karolina Borek 
(Równe) 

KATEGORIA III 
Katarzyna Murdzek – Jasionka – 1. miejsce 
Julia Dereniowska (Zawadka Rymanowska) – 2.
Wyróżnienie: Patrycja Majer (Zawadka Rymanowska) 

KATEGORIA IV 
Natalia Frydryk – Iwla – 1. miejsce 
Karolina Jastrząb – Wietrzno - 2. 
Barbara Sczurek – Jasionka – 3.
Wyróznienie: Karolina Szczurek (Jasionka) 

KATEGORIA V 
Wioletta Madej – Dukla, Anna Witek , Anna Magdziak – 
ŚDS – 1. miejsce
Halina Goresz, Monika Jakieła – ŚDS, Teresa Szczurek – 2.
Wyróznienie; Justyna Stanosz – Głojsce 

DUETY: 
Natalia i Wioletta Frydryk (Iwla) – 1. miejsce
Paulina Bossekota i Weronika Dziadowicz (Wietrzno) – 2. 

ZESPOŁY: 
Zespół Wokalny z łęk Dukielskich – 1. miejsce 
Zespół Wokalny z łęk Dukielskich – 2. miejsce 

WIERSZ

KATEGORIA I 
Simona Robótka – 1. miejsce 
Wyróżnienie: Aleksandra Poradyło

KATEGORIA II 
Klaudia Łajdanowicz – Łęki Dukielskie – 1. miejsce 
 Sylwia Smolak – Dukla – 2. 
Wyróznienie: Waldemar Czupiński –Iwla 

KATEGORIA III 
Weronika Mazurek – Jasionka – 1. miejsce 
Tomasz Lorenc – Jasionka – 2.

KATEGORIA IV 
Elizabeth Nasri – Jasionka – 1. miejsce

KATEGORIA V 
Maciej Pelczar i Wiesław Książkiewicz – 1. miejsce

Zwycięzcom i uczestnikom serdecznie gratulujemy.
Małgorzata Walaszczyk-Faryj

Wioletta i Natalia Frydryk

Laureaci z Krystyną Sańkowską, członkiem jury(druga z prawej) i Anną 
Masternak (pierwsza z prawej).

i n f o r m u j e
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Lekcja ekologii na żywo
Wycieczka szkoleniowa uczniów z Dukli

W ramach realizacji Podkarpackiego Programu Edukacji Ekologicznej 
Dzieci i Młodzieży „ZDROWO JEM - ZDROWO ŻYJĘ” Związek Stowa-
rzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego w Świlczy zorganizo-
wał dwudniową wycieczkę z programem ekologicznym m.in. dla uczniów 
Szkoły Podstawowej w Dukli. 

Dzieci zwiedziły Centrum Edu-
kacji Przyrodniczej w Marculach.  
Zachwycały się ogrodem botanicz-
nym (w szczególności arboretum),  
zegarem słonecznym oraz eksponatami 

ssaków, ptaków i owadów zgroma-
dzonymi w izbie przyrodniczo-leśnej. 
W tym samym dniu gościły w Poka-
zowym Gospodarstwie Ekologicznym 
w Chwałowicach CDR Radom. Pod-

czas bardzo cieka-
wej, przystępnej 
i poglądowej lek-
cji przyrody w te-
renie prowadzonej 
przez pana Marka 
K r z y s z t o f o r -
skiego uczniowie 
tak byli zafascy-
nowani, że nie za-
uważali błota. Szli 
za tym pasjona-
tem ekologii tam, 
gdzie mogli po-
znać odmiany ro-

ślin pozwalające ograniczać stosowa-
nie nawozów sztucznych i pestycydów.  
W młynie niektórzy uczniowie pierw-
szy raz w życiu dotknęli pszenicy orki-
szowej. Dziwili się, że do obory wcho-
dzić muszą ubrani jak na salę chirur-
giczną (nie ze względu na siebie, lecz 
dla bezpieczeństwa zwierząt!). Sernik 
z ekologicznego mleka smakował wy-
śmienicie. Odbyło się także meryto-
rycznie doskonałe szkolenie połączone 
z degustacją pysznych soków „bio”. 
Nocleg w Iłży był wygodny, ale krótki 
z powodu rozmów integracyjnych do 
późnych godzin nocnych. 

Cały drugi dzień spędziliśmy  
w Jura parku w Bałtowie. Zwiedzi-

Czy można utrzymać 
się nad ziemią?

Czterem uczennicom gimnazjum z Wietrzna i Dukli po sobotnim wyjeździe 
29 maja do Rzeszowa nie tylko zakręciło się w głowie i włosy stanęły im dęba, 
ale również uniosły się nad ziemię. Wszystko to z powodu wyjazdu na Pierw-
szy Interaktywny Piknik Naukowy, podczas którego można było obserwować, 
a także uczestniczyć w wielu eksperymentach fizycznych prezentowanych przez 
różnych wystawców. Wyjaśniały one między innymi: w jaki sposób uchronić się 
przed promieniowanie α i β, czy możliwe jest utrzymanie się nad ziemią dzięki 
jednej baterii, czy podczas braku prądu może nam pomóc cytryna, czy czarna 
skrzynka jest koloru czarnego? Uczestnicy mogli również spróbować swoich sił 
w robieniu ogromnych baniek mydlanych oraz pozować malarzom przy rysowa-
niu karykatury upodobnionej do jednego z odkrywców. Organizatorzy chcą aby 
przedsięwzięcie było coroczną imprezą dla osób pragnących poznawać bogactwo 
nauki i zgłębiać tajemnice świata.

Ewa Piróg

Najlepsi informatycy 
pośród gimnazjalistów

24 maja 2010 r. odbył się finał II Gminnego Konkursu Informatycznego 
dla uczniów gimnazjum o nagrodę Burmistrza Gminy Dukla. 

liśmy Zwierzyniec Bałtowski: tzw. 
„górny”. Podobał się uczniom przede 
wszystkim dlatego, że zwierzęta (np. 
lamy, muflony, alpaki i inne rzadkie 
gatunki) żyją prawie jak na wolności. 
Zwierzyniec „dolny” zachwycał egzo-
tycznym ptactwem, szopami, skunk-
sami, z którymi dzieci bezskutecznie 
usiłowały się zaprzyjaźnić. Niezapo-
mnianych wniosków co do koniecz-
ności dbania o środowisko dostarczyła 
ścieżka edukacyjna JuraParku obrazu-
jąca 500 mln lat historii Ziemi i lekcja 
muzealna. Rekonstrukcje kilkudziesię-
ciu dinozaurów pozostaną na zawsze 
w pamięci. Na koniec szaleństwo na 
placu zabaw, aż trudno było odjechać. 
Przez dwa dni wszyscy uczestnicy wy-
prawy delektowali się ekologiczną 
żywnością, słodyczami i bio-sokami. 

Wycieczka dostarczyła niezapo-
mnianych wrażeń, dużo wiedzy o rol-
nictwie i żywności ekologicznej oraz 
zagrożeniach dla środowiska i ludzi, 
jakie niesie ze sobą modyfikowanie ge-
netyczne. Była doskonałą lekcją propa-
gującą działania ekologiczne. 

Uczniowie klasy Vb Szkoły Pod-
stawowej w Dukli wraz z opieku-
nami serdecznie dziękują organizato-
rom i sponsorom: Związkowi Stowa-
rzyszeń „PIRE” w Świlczy, Zakładowi 
Mięsnemu „Jasiołka” w Dukli, Burmi-
strzowi Gminy Dukla i Stowarzyszeniu 
Producentów Żywności Ekologicznej 
EKO Dar w Świlczy.

Maria Dudzik 
Fot. Katarzyna Poradyło

W tegorocznej edycji konkursu rywalizowali uczniowie 
dwóch szkół z Równego i z Dukli. Konkurs składał się z 
części teoretycznej (test wielokrotnego wyboru) i praktycz-
nej. Celami konkursu były:

- rozwijanie zainteresowania uczniów informatyką; 
- zwrócenie uwagi na rangę przedmiotu oraz możli-

wość wykorzystania umiejętności z zakresu informatyki  
w praktyce; 

- rozwijanie korelacji międzyprzedmiotowych; 
- poszukiwanie utalentowanej młodzieży i zapewnienie 

możliwości rywalizacji w wybranej dziedzinie wiedzy.
Materiały pomocnicze (przykładowe pytania z odpowie-

dziami, regulaminy, pomoce) były umieszczone na stronie 
internetowej dukielskiego gimnazjum. Konkurs przygoto-
wali J. Drobiniak, M. Drobiniak, M. Twardzik, S. Kalita.

Zwycięzcami konkursu zostali:
Szczepanik Maksymilian 

– ZSP Równe – 53 pkt.
Marcin Bogacz 

– ZSP Równe – 49 pkt.
Jakub Drobiniak 

– ZSP Dukla – 48 pkt.
Michał Knap – ZSP Równe – 47 pkt.

16 czerwca br. dyplomy oraz wartościowe nagrody 
rzeczowe wręczył zwycięzcom burmistrz gminy Dukla 
Marek Górak.

Sukces nie przyszedł sam, zwycięzcy konkursu bardzo 
solidnie pracowali przez bieżący rok szkolny, brali udział 
w innych konkursach np. w ogólnopolskim  DialNet Ma-
sters (w pierwszym etapie zajmując 6 miejsce w woje-
wództwie). Sześciu uczniów ukończyło kurs IT Essen-
tials: PC Hardware and Software Cisco Networking Aca-
demy zdając 10 trudnych egzaminów. Takie efekty udało 
się uzyskać dzięki pracowniom komputerowym współfi-
nansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Najlepszym gratulujemy.

Stanisław Kalita, fot. Juliusz Stola
Laureaci Gminnego Konkursu Informatycznego
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Cudze chwalicie, swego nie znacie 

Ziółka - Skarby przyrody
Szczaw lancetowaty to roślina o wzniesionej łodydze dorastającej 

nawet do 2 m wysokości; jej liście odziomkowe są duże – do 80 cm, całobrzegie 
lancetowate, natomiast łodygowe z brzegu faliste. Nasada liści klinowata i wy-
dłużona; kwiaty niepozorne, zebrane w okazałe, wiechowate kwiatostany. Kwit-
nie od lipca do sierpnia. Występuje w wilgotnych miejscach, zazwyczaj na łąkach 
i rowach oraz wzdłuż linii brzegowej zbiorników wodnych.

Zastosowanie: korzeń ziela ma właściwości przeciwbiegunkowe, antysep-
tyczne, bakteriostatyczne i przeciwanemiczne. Stosuje się go w nieżytach gór-
nych dróg oddechowych. Także sałatę z liści stosuje się przeciw biegunce, nato-
miast odwar z nasion przy ropniach i trudno gojących się ranach. 

Konrad Sikora

Wykazali się wiedzą o Dukli
16 czerwca br. w Szkole Podstawowej w Dukli odbył się finał Turnieju 

Wiedzy o Dukli klas drugich. Wzięło w nim udział 11 zwycięzców eliminacji 
pisemnych. Organizatorem tegorocznych eliminacji była p. Renata Cieśla – wy-
chowawczyni klasy IIa i p. Renata Jakieła wychowawczyni klasy IIc. Dzieci wy-
kazały się wiedzą ze znajomości historii Dukli i dukielskich zabytków. 

Komisja w składzie Stanisław Kalita, Renata Cieśla i Krystyna Boczar-Róże-
wicz miała trudne zadanie, bowiem wszystkie dzieci były znakomicie przygoto-
wane. Na podium stanęli: Aleksandra Belczyk – 1. miejsce, Tobiasz Belcik – 2., 
Emanuela Rędowicz – 3. Pozostałe dzieci otrzymały wyróżnienia: Filip Dere-
niowski, Kamil Dudzik, Weronika Kolanko, Gabriel Parzygnat, Adrianna 
Piątek, Natalia Toropiła, Jakub Wais, Marcin Witowski.

Zwycięzcom, uczestnikom i organizatorkom turnieju gratulujemy. Ta wiedza 
o Dukli zaprocentuje zapewnie w przyszłości.

kbr, fot. PK

Prezentacja z Równego 
bezkonkurencyjna

10 czerwca 2010 r. w sali kina 
„Promień” Ośrodka Kultury w Dukli 
odbyły się prezentacje VIII Gminnego 
Przeglądu Dorobku Kulturalnego 
Szkół Podstawowych i Gimnazjów. 

Do konkursu zostało zgłoszonych 
5 zespołów m.in. ZSP z Równego, 
Wietrzna, Iwli, Jasionki i Dukli. Szkół 
w gminie jest 8 i jak widać nie wszyst-
kie miały się czym pochwalić... Na de-
skach naszej małej sceny wystąpiło 
143 uczestników. Coroczne wspólne 
spotkania są wspaniałą okazją do za-
prezentowania przez uczniów naszej 
gminy umiejętności, zdolności aktor-
skich, wokalnych, recytatorskich ta-
necznych, a także tego wszystkiego 
co przygotowali w swoich szkołach w 
ciągu bieżącego roku. Konkurs jest też 
sprawdzianem i miarą oceniającą zaan-
gażowanie opiekunów, wychowawców 
i nauczycieli w życie codzienne szkoły. 
Prezentacja przygotowana przez na-
uczycielki: Beatę Bek, Krystynę Patlę, 
E. Cyran z ZSP w Równem, była bez-
konkurencyjna. Przygotowana na wy-
sokim poziomie i z wielką klasą. Po-
dobnie jak widowisko przygotowane 
przez nauczycielki Annę Staroń i Beatę 
Stepek z ZSP w Jasionce. 

Jury w składzie: Barbara Pudło - 
przewodnicząca, Małgorzata Walasz-
czyk - Faryj i Norbert Uliasz postano-
wili przyznać nagrody i wyróżnienia 
szkołom: 

ZSP w Równem – 1. miejsce, ZSP 
w Jasionce – 2. miejsce i wyróżnienia 
dla szkół z Wietrzna, Iwli i Dukli.

Norbert Uliasz

ZSP Równe ZSP Jasionka
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W kręgu  
muzyki dawnej 
Wystawa instrumentów Stanisława Wyżykowskiego

W Muzeum Historycznym – Pa-
łac w Dukli 2 czerwca br. odbyło się 
otwarcie wystawy „W kręgu muzyki 
dawnej - instrumenty Stanisława Wy-
żykowskiego”. Wystawie towarzy-
szył koncert pieśni dziadowskich i ob-
rzędowych na głos oraz dawne instru-
menty muzyczne w wykonaniu Stani-
sława Wyżykowskiego i Jego utalen-
towanych uczniów: Stanisława Nogaja  
i Pawła Steczkowskiego oraz córki Mi-
strza Krystyny Gradus.

Zaprezentowano dawne instrumenty 
zrekonstruowane przez Stanisława Wy-
żykowskiego, które na stałe znajdują się 
w zbiorach Gminnego Ośrodka Kultury 
w Haczowie i Muzeum Regionalnego  
w Brzozowie.

Stanisław Wyżykowski to niezwy-
kła osobowość, mistrz muzyczny, rze-
mieślniczy, miłośnik folkloru, znawca 
pieśni i zwyczajów ludowych. Pocho-
dzi z Haczowa z rodziny od poko-
leń utalentowanej muzycznie, ale nie 
tylko, ponieważ Jego brat – Jan Wyży-
kowski zapisał się w historii jako geo-
log, odkrywca złóż miedzi na Dolnym 
Śląsku. 

Stanisław Wyżykowski zasły-
nął jako konstruktor jedynej na świe-
cie liry korbowej basowej, obsługiwa-
nej przez dwie osoby. W 1943 r. ukoń-
czył średnią szkołę rolniczą, ale od naj-

młodszych lat interesował się muzyką  
i pod okiem ojca uczył się gry na 
skrzypcach, miał też innych nauczy-
cieli muzyki, a po wojnie ukończył  
4 letni kurs w Szkole Muzycznej w 
Krośnie. Muzyka stała się Jego powo-
łaniem, sposobem na życie. Koncerto-
wał z rodziną, ale również w przyza-
kładowych orkiestrach: krośnieńskiej 
„Lniance”, Fabryce Wagonów w Sa-
noku, a od 1965 przez ponad 40 lat 
grał w utworzonej przy Krośnieńskiej 
Hucie Szkła, popularnej w Polsce i za 
granicą kapeli „Stachy”, która swą na-
zwę wzięła od czterech występujących 
w niej Staszków. Stanisław Wyżykow-
ski w hucie zatrudniony był na stano-
wisku stolarza, te umiejętności przy-
dały się przy budowie instrumentów. 
W swoim życiu wykonywał różne za-
wody, oprócz wyuczonego, zajmował 
się stolarstwem, introligatorstwem, wi-
kliniarstwem, hafciarstwem, meblar-
stwem, a nawet szewstwem i fryzjer-
stwem. Malował, rysował i rzeźbił. 
Jednak zawsze wierny był swojej pasji, 
jaką była muzyka i budowa instrumen-
tów, ich konserwacja i naprawa, która 
przywracała im świetność. 

Fascynowały go dawne instru-
menty. Zainteresowanie w młodości 
lirą korbową spowodowało, że zdobył 
książkę z dokładnym opisem tego in-

strumentu i sam wykonał pierwszy mo-
del w 1967 r. Najpierw instrument wy-
korzystywany był w kapeli „Stachy”, 
w ostatnich latach należał do zaprzy-
jaźnionego z Artystą Wojciecha Sie-
miona. Za Jego sprawą te zapomniane 
instrumenty przeżywają swój renesans. 
Zrekonstruował psalteriun (średnio-
wieczny instrument muzyczny z grupy 
chordofonów szarpanych), cymbały, 
organistrum (najstarszy typ liry korbo-
wej używany w kościołach przed orga-
nami), liry korbowe (popularne w mu-
zyce średniowiecza i renesansu) oraz 
skrzypce kieszonkowe zwane surdynką 
i skrzypce – laska, przypominające wy-
glądem laskę (bardzo rzadki typ skrzy-
piec), które mistrz wykonał według 
własnego pomysłu. Większość z wy-
mienionych instrumentów z najoka-
zalszą lirą korbową basową, można 
było zobaczyć na wystawie w Muzeum  
w Dukli.

Obecnie lira powraca do instrumen-
tarium różnych zespołów. Europa na 
nowo zainteresowała się swą tradycją, 
w Polsce odżyła za sprawą Stanisława 
Wyżykowskiego. Z Jego pracowni wy-
szło ok. 50 lir korbowych, 30 skrzypiec 
laskowych, 5 instrumentów viola da 
gamba, 2 kontrabasy i 2 basetle (dawna 
nazwa wiolonczeli) oraz szereg innych 
instrumentów z grupy chordofonów. 
Jego instrumentów używają muzycy 
w Polsce oraz we Włoszech, w Niem-
czech, Kanadzie, Nowej Zelandii, Au-
stralii, USA (Kalifornii) i innych kra-
jach. Jedną z lir Stanisława Wyżykow-
skiego słychać w ścieżce dźwiękowej 
w filmie Jerzego Hoffmana „Ogniem i 
mieczem”, wykonał również rekwizyty 
do filmu.

Mistrz dzieli się swoją wiedzą i do-
świadczeniem z młodymi, utalentowa-
nymi muzykami, którym również nie 
brak pasji tworzenia. Podczas otwarcia 
wystawy towarzyszyli mu jego ucznio-
wie: Stanisław Nogaj i Paweł Stecz-
kowski. 

Koncertują (od lewej): Paweł Steczkowski, Stanisław Wyżkowski, Katarzyna Gradus i Stanisław Nogaj.

Lira korbowa
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dokończenie ze str. 19
W kręgu muzyki dawnej

Stanisław Nogaj – jest pedagogiem 
i muzykiem. Od 2001 r. zajmuje się bu-
dową lir korbowych, a budowy instru-
mentów muzycznych uczył się wła-
śnie w pracowni Stanisława Wyżykow-
skiego. Od 2003 r. rozpoczął prace we 
własnej Pracowni Budowy Lir Korbo-
wych, w której buduje instrumenty hi-
storyczne, a także realizuje przez siebie 
wykonane projekty.

Paweł Steczkowski - znana po-
stać w świecie muzycznym, pochodzi 
z muzykalnej rodziny, której członko-
wie nagrywali, komponowali i koncer-
towali zarówno pod własnym szyldem 
jak i z czołówką polskiej sceny mu-
zycznej. Współpracuje z telewizją i ra-
diem. Koncertuje z bratem Marcinem, 
dzięki długoletniemu doświadczeniu 
i wysokiemu poziomowi artystycz-
nemu ich koncerty gwarantują nieza-
pomniane przeżycia. Paweł Steczkow-
ski posiada w swoim instrumentarium 
kontrabas wykonany przez Stanisława 
Wyżykowskiego, ma duże uznanie 
dla Mistrza, od roku zdobywa wiedzę  
w Jego pracowni.

Panowie uświetnili otwarcie wy-
stawy poprzez nawiązanie do histo-
rii dawnych instrumentów, zaprezento-
wanie na żywo ich brzmienia, podkre-
ślenie roli lirnika, który grał i opowia-
dał w swoich dziadowskich pieśniach o 
życiu. Dawniej widok lirnika nikogo nie 
dziwił, a pieśni dziadowskie były znane  
i kto nie przyjął lirnika, to tak jakby 
Boga w dom nie wpuścił. Wykonany 
przez Artystów koncert wzbudził zasłu-
żony aplauz wernisażowej publiczności. 

Pragniemy podziękować Panu Sta-
nisławowi Wyżykowskiemu, Jego 
córce Pani Krystynie Gradus oraz Pa-
nom: Stanisławowi Nogajowi i Paw-
łowi Steczkowskiemu, że przyjęli na-
sze zaproszenie i zechcieli wprowadzić 
nas w świat muzyki dawnej i zapre-
zentować magiczne, legendarne instru-
mentarium. Dziękujemy również Pani 
Marii Rygiel – dyrektorce Gminnego 
Ośrodka Kultury w Haczowie i Panu 
Mariuszowi Kaznowskiemu dyrekto-
rowi Muzeum Regionalnego w Brzo-
zowie za wypożyczenie instrumentów 
na to niezapomniane spotkanie mu-
zyczne w dukielskim Muzeum.

Aleksandra Żółkoś

Wystawa węgierska w Dukli
Malarstwo i rzeźba Jánosa Babusy

Efektem współpracy Starostwa Powiatowego w Krośnie z XVII Dzielnicą 
Budapesztu jest prezentowana przy historycznym Trakcie Węgierskim w Mu-
zeum Historycznym – Pałac w Dukli wystawa węgierska zatytułowana „Ma-
larstwo i rzeźba Jánosa Babusy. Powrót polskiego Papieża z Węgier do Polski”

János Babusa pochodzi z Gyula. 
W 1980 roku przeniósł się do Buda-
pesztu, gdzie uczył się zawodu kamie-
niarza i rzeźbiarza (rzeźba w kamie-
niu). Po ukończeniu nauki przez pięć 
lat pracował przy restauracji budynku 
Parlamentu jako rzeźbiarz neogotycki. 
Kolejne piętnaście lat poświęcił wy-
konywaniu ozdobnych elementów 
budowlanych, ale także rysowaniu. 
Szkice węglem i grafikę z tego okresu 
oraz późniejsze rzeźby można obejrzeć 
w Teatrze Kameralnym im. Gyuli Gó-
zon’a w Budapeszcie.

Swoją twórczość artystyczną pre-
zentował na kilkunastu wystawach in-
dywidualnych w Budapeszcie. Werni-
saże odbyły się nie tylko w instytucjach 
kulturalnych, ale także w obiektach ta-
kich jak Hotel Hilton, czy Home Cen-
ter. Dzieła Artysty znajdują się przed 
budynkami użyteczności publicznej 
na Węgrzech, zdobią również ich wnę-
trza. Najbardziej znane są w Budapesz-
cie, ale eksponowane są także w jed-
nej z dzielnic Wiednia. Pasję rzeźbie-
nia dzieli ze swoim hobby, jakim jest 
hodowla gołębi. Pełni funkcję pre-

poruszyło. Wiedziałem, że 
muszę wyrzeźbić pomnik”. 
Samo wykonanie pomnika 
zajęło Artyście 8 miesięcy, 
chciał w tym dziele wyrazić 
to co czuł: „Jan Paweł II 
[...] promieniował żywotno-
ścią i oddziałowywał na in-
nych, dlatego uważałem za 
ważne aby pomnik powstał z 
bloku, promieniującego cie-
pło, kamienia wapiennego. 
Ze „skały”, która symboli-

zuje rolę Papieża w Kościele. Nie dążyłem do ukazania po-
staci w całej jej wspaniałości, chciałem pokazać jego spo-
kój, dobroć i człowieczeństwo, sposób w jaki na nas spoglą-
dał i przebywał wśród nas przez dwadzieścia siedem lat”. 
Dodał, że przy pomniku zawsze stoją świeże kwiaty.

Prawie w każdej z wyeksponowanych na wystawie rzeźb 
można doszukać się głębszego sensu, swoistej metaforyki 
i symboliki przekazywanych treści. Popiersia duchownych, 
aktorów, kompozytorów oddają charakter modela. Prezento-
wana rzeźba stanowi czytelny przykład stylu Artysty.

János Babusa również maluje, stąd na wystawie oprócz 
rzeźb można zobaczyć ponad 20 obrazów wykonanych róż-
nymi technikami (akwarela, pastel, olej, akryl, węgiel, tech-
nika mieszana). W obrazach przenosi nas do bliskiego mu 
węgierskiego krajobrazu, ukazując również ważne dla rzeź-
biarza w kamieniu kamieniołomy na Węgrzech.

Zachęcamy do obejrzenia wystawy, będzie czynna do 
końca lipca.

Aleksandra Żółkoś 
Fot. W. Półchłopek, J. Maj

zesa Związku Hodowców Drob-
nej Zwierzyny w XVII Dzielnicy 
Budapesztu.

Jego przyjaciel, malarz Gy-
örgy Salamon, tak mówi o Arty-
ście: „Babusa jest człowiekiem 
przyszłości, jeśli trzeba, two-
rzy z gruzu i tłucznia. Jest ty-
powym bohaterem, zawsze ru-
sza przeciw czemuś większemu, 
cięższemu...”. 

Wśród zgromadzonych na 
wystawie 40 rzeźb z brązu, mar-
muru, ceramiki, porcelany, gipsu 
i wapienia wyróżnia się rozmia-
rami gipsowy model pomnika 
Jana Pawła II, którego orygi-
nał stoi na placu Św. Stefana 
w XVII Dzielnicy Budapesztu  

i jest jedynym pomnikiem polskiego Pa-
pieża na Węgrzech. Inspirację do jego 
budowy dał Artyscie, jak sam mówi: 
„[...] obraz mojej mamy jaki przecho-
wuję w pamięci, pochylone plecy, spo-
sób trzymania laski w dużym stopniu 
przypomina postać Papieża. Dla mnie 
te dwie osobowości łączą się ze sobą. 
Moja mama była bardzo wierzącą ko-
bietą, chciała zostać zakonnicą”. Dalej 
wspomina: „Pamiętam jak na pogrze-
bie Papieża kartki położonej na trum-
nie biblii od czasu do czasu przewracał 
wiatr. W tym naturalnym zjawisku było 
coś sakralnego, coś co bardzo mnie 

Wydarzyło się  
w lipcu…

W Dukli:
1 VII 1921 - inspektorem szkolnym dla Dukli został Szymon 

Gonet.
1 VII 1961 - oddanie do użytku hotelu turystycznego mieszczące-

go się na rynku w Dukli.
2-5 VII 1959 - w Dukli odbył się „Krajowy Zlot Turystów”. Z oka-

zji tego wydarzenia UP-Dukla posługiwał się w tych 
dniach stemplem okolicznościowym.

7 VII 1940 - szkołę w całości zajęło wojsko niemieckie i od wrze-
śnia nauka odbywała w wynajętych mieszkaniach 
prywatnych.

10 VII 1939 - kapitan Stefan Kazimierczak został przeniesio-
ny z macierzystego garnizonu w Grodnie do Dukli, 
aby czynić przygotowania do obrony Przełęczy 
Dukielskiej. 

13 VII 2006 - Jan Tarnowski, syn Stanisława Tarnowskiego pod-
pisał z „Poczta Polską” dwie umowy. Pierwsza do-
tyczyła przeniesienia posiadania nieruchomości w 
Dukli obejmującej zabudowania pocztowe, dru-
ga była umową najmu lokalu użytkowego dla Poczty 
Polskiej. 

15 VII 2000 - Duklę odwiedził znany polityk Marian Krzaklewski. 
Szef „Solidarności” w dukielskim muzeum dokonał 
otwarcia wystawy poświęconej działalności związku 
na Podkarpaciu.

15 VII 1970 - w Dukli spadł ulewny deszcz. Największe szkody po-
niósł budynek poczty, gdyż w ramach remontu zo-
stał zdjęty dach. Dopiero wypożyczenie z Zakładów 
Lniarskich w Krośnie plandek do nakrycia budynku 
uratowało pocztę przed kompletnym zalaniem. 

17 VII 1939 - budynek szkolny w Dukli zajęło wojsko, które przy-
było do Dukli. Opuściło go dopiero 27 sierpnia 1939. 
Czas był niespokojny i pełen niepokoju.

17 VII 1884 - spaliły się w Dukli 104 domy żydowskie i 6 kato-
lickich.

18 VII 1885 - w rok od wspomnianego pożaru znów nieszczę-
ście. Całkowicie spalił się dach kościelny, a sklepie-
nie i ściany zostały nadwerężone, uszkodzona zosta-
ła także dzwonnica

19 VII 1970 - o godz. 8:00 rano w powiecie ogłoszono alarm prze-
ciwpowodziowy.

22 VII 1960 - w Dukli odbyły się uroczystości państwowe zorga-
nizowane przez Powiatowy Komitet FJN, Prezydium 
RN w Krośnie. Poczta wydała specjalny stempel oko-
licznościowy z okazji II Krajowego Zlotu Turystów.

25 VII 1944 - data ta kończy istnienie w Dukli biura Deustche 
Osten Post, którego kierownikiem od 1.V.1941 był 
Kamil Trzciński.

25 VII 1924 - nad Duklą przeszła ogromna burza z olbrzymi-
mi wyładowaniami atmosferycznymi. Jeden z pio-
runów (prawdopodobnie kulisty) uderzył w dom 
Zygarowiczów (obok cmentarza żydowskiego) i za-
bił 4 osoby: Zygarowicza, inwalidę wojennego Pawła 
Borka i jego pięcioletniego syna oraz Freszlową – 
matkę dwojga małych dzieci.

30 VII 1924 - decyzją Okręgu Szkolnego Lwowskiego przekształ-
cono w Dukli dotychczasową 5 klasę powszechną na 
7 – klasową.

Przygotowała Jadwiga Morawska

Z życia sanktuarium
Piąta rocznica 
ojca Micheasza

Powołanie kapłańskie to tajemnica samego Boga. 5 lat 
temu 16 czerwca kardynał Franciszek Macharski w Kalwa-
rii Zebrzydowskiej udzielił święceń kapłańskich o. Miche-
aszowi. W dukielskim sanktuarium jest wikariuszem. Opie-
kuje się ministrantami i jest katechetą. O. gwardian Krystian 
Olszewski życzył mu aby w pierwszej placówce wychował 
swego następcę. Na uroczystość przybyła rodzina księdza 
oraz wierni. Tak się złożyło, że w tych dniach 60 lecie swego 
kapłaństwa obchodził również kardynał Marian Jaworski, 
który prawdopodobnie przybędzie w tym roku na odpust do 
św. Jana z Dukli.

SK
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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 36 o pow. 0,46 ha, położona w Zawadce 
Rymanowskiej objęta Księgą Wieczystą nr KS1K 
/00064560/2 urządzoną na rzecz Gminy Dukla, zgod-
nie z miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego położona jest w terenie oznaczonym sym-
bolem „ZN(W)”-tereny leśne i zieleni - 50 % oraz 
„R1(W)” – tereny rolne - 50%. 

Cena wywoławcza wynosi 4 650,00 zł (wartość brutto)
wadium na w/w nieruchomość wynosi – 500,00 zł .

Kwota ustalona w przetargu zwolniona jest z podatku 
VAT od towarów i usług. 

Przetarg odbędzie się dnia 11 sierpnia 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 wy-
sokości. 
Wadium należy wpłacić do dnia 5 sierpnia 2010 r. w ka-
sie Urzędu Gminy Dukla w godz. od 730 do 1430 lub na konto 
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku 0/Dukla 58 8642 
1096 2010 9600 1833 0002 . Za dzień wniesienia wadium 
uważa się datę wpływu środków na konto.
Przy wpłacaniu wadium należy podać numery i położenie 
nieruchomości.
Wpłacone wadium zostanie: 
- zaliczone na poczet ceny nabycia , jeżeli osoba wpłacają-
ca wadium wygra przetarg 
- zwrócone , jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra 
przetargu 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 cudzoziem-
ców (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 167 , poz. 1758  

z póź.zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nie-
ruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeże-
li uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wy-
żej ustawy 
Jednocześnie informuję, że nie przystąpienie do zawarcia 
umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje prze-
padek 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 pierwo-
kupu/ ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu 
ustroju 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

KOMUNIKAT
Wójta Gminy Jaśliska

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz. 2603  
z póź. zm./ informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy Jaśliska 
wywieszony został wykaz nieruchomości, przeznaczonych do 
dzierżawy.

Wykaz obejmuje działki nr: 3115 w Jaśliskach i część 
działki nr 127/5 w Woli Niżnej. 
Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie 
do dnia 22 lipca 2010 r. w Urzędzie Gminy Jaśliska.

Wójt Gminy Jaśliska
Maria Kaczor

Ogłoszenie
Burmistrz Gminy Dukla informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy 
Dukla oraz na stronie internetowej www.dukla.pl został wywie-
szony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowią-
cych własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczo-
nych do wynajmu, obejmujący nieruchomość lokalową położo-
ną w Trzcianie, działka nr 170 (pomieszczenie w Domu ludo-
wym) o powierzchni 40 m2 przeznaczone, usługi - handel oraz 
pomieszczenie w Remizie OSP w Łękach Dukielskich, działka 
2280/3 przeznaczone pod handel, usługi o powierzchni 53 m2.

OGŁOSZENIE

Zarząd Koła Łowieckiego „ZACISZE” w Krośnie informu-

je mieszkańców, że w sezonie łowieckim 2010/2011 sza-
cowaniem szkód wyrządzonych przez zwierzynę łow-
ną w uprawach rolnych na terenie obwodu łowieckiego 

dzierżawionego przez w/w koło zajmować się będzie Jan 

Seńczak zam. Polany 31, tel. 13 4414293.

Dotyczy miejscowości Chyrowa i Olchowiec.

Bartosz Szczepanik

SPORT        SPORT        SPORT

Siatkarze z Dukli 
na II miejscu

W sobotę, 29 maja 2010 r. w Brzozowie odbył się Mię-
dzypowiatowy Turniej Piłki Siatkowej Zrzeszenia Lu-
dowe Zespoły Sportowe. Turniej ten organizowany jest co-
rocznie na zakończenie rozgrywek Krośnieńskiej i Brzo-
zowskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki. Do udziału w turnieju 
zostały zaproszone po dwie najlepsze drużyny z Ligi Kro-
śnieńskiej i Ligi Brzozowskiej. Powiat Krośnieński repre-
zentowany był przez siatkarzy z Dukli i Krościenka Wy-
żnego. Powiat Brzozowski reprezentowały drużyny z STS 
Siatkarz Humniska i SM TEAM Brzozów. 

Forma zawodów miała charakter towarzyski, choć wy-
niki meczy świadczyły o czymś wręcz przeciwnym. Mecze 
rozgrywane do dwóch wygranych setów kończyły się do-
piero w tiebreaku. W konfrontacji powiatowej bezapelacyj-
nie lepszymi okazały się zespoły Powiatu Krośnieńskiego. 
Ostatecznie w turnieju zwyciężył zespół z Krościenka Wy-
żnego, nasi zawodnicy zajęli drugie miejsce. Zawodni-
ków z Dukli do turnieju przygotował i prowadził instruktor 
sportu i zawodnik w jednej osobie Robert Rąpała. 

Turniej w obecności przedstawicieli obu starostw oraz 
radnych obu powiatów przebiegał w miłej i sportowej at-
mosferze. Na zakończenie turnieju wszystkim uczestnikom 
zostały wręczone okolicznościowe puchary.

Tekst i fot. /ZeL/

W tym roku 
poziom ligi był 
wyrównany

10 czerwca br. w hali ZSP w Łękach Dukielskich zakoń-
czyła rozgrywki Szkolna Liga Tenisa Stołowego. Ta cy-
kliczna impreza z kilkunastoletnią tradycją, organizowana 
przez dukielski Ośrodek Kultury, promuje zdrowy styl ży-
cia oraz tenis stołowy. Do rozgrywek sezonu 2009/2010 
przystąpiły trzy drużyny z zespołów szkół publicznych: 
Iwli, Łękach Dukielskich i Dukli. Jesienią 2009 roku roze-
grano dwie rundy spotkań, kolejne dwie w maju i czerwcu 
br. Poziom ligi był dość wyrównany o czym świadczy koń-
cowa punktacja. 

Pierwsze miejsce wywalczyła drużyna reprezentu-
jąca ZSP w Dukli – 197 pkt., drugie ZSP Łęki Dukiel-
skie – 192 pkt., trzecie ZSP Iwla – 173 pkt. 

Organizatorzy ufundowali nagrody w postaci pucha-
rów i dyplomów oraz nagrody finansowe w wysokości: 
za 1. miejsce 500 zł., 2. - 300 zł., 3. - 200 zł. z przezna-
czeniem na zakup sprzętu sportowego. Ligę prowadził in-
struktor sportu i rekreacji Ośrodka Kultury w Dukli Jan 
Dembiczak, przy pomocy p. Beaty Węgrzyn nauczycielki 
wychowania fizycznego ZSP w Łękach Dukielskich. Or-
ganizatorzy dziękują dyrekcji ZSP w Łękach Dukielskich 
za gościnność i nieodpłatne udostępnienie bazy sportowej 
szkoły do przeprowadzenia rozgrywek, jak również innych 
zawodów. 

 wij

Na zdjęciu drużyna z Dukli:
od lewej: Zenon Leńczyk – kierownik drużyny, Artur Paczkowski, Da-

mian Leśniak, Śliwiński Artur, Rafał Sikora, Damian Wierusz, 
Marcin Milan, 

u dołu: Krzysztof Sikora, Konrad Piróg, Maciej Chłap, Paweł Kowalski
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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 praktyczne 
samochodem Renault Clio II 

(jak na egzaminie państwowym)

Kontakt: tel. 508 125 835

Posadzki, wylewki zacierane maszynowo 
- mixokret.

Tynki cementowo-wapienne 
- agregat tynkarski

Kontakt: 502 734 277

Sprzedam mieszkanie w Mszanie /Dukli
o powierzchni 71,83 m kw.(4 pokoje, kuchnia, 

łazienka, WC), duży balkon typu logia, piwnica o 
powierzchni 33,5 m kw.

oraz działkę o powierzchni 5a wraz z boksem 
gospodarczym

tel. 665 526 489

W krainie rondla i patelni
Zwracamy się z prośbą o przysyłanie na adres redakcji prze-
pisów kulinarnych. 
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”

W  p a s i e c e

SAŁATKA ŚLEDZIOWA 

Przepis podała p. Irena Szumlas z Myszkowskiego
Składniki:
1/2 kg śledzi matiasów solonych
2 cebule
7-8 jajek
2 słoiki majonezu (1/4 l)
30 dag sera żółtego
Śmietana – 5 łyżek

Wykonanie:
Śledzie namoczyć na około 1/2 godziny w zimnej wodzie i pokroić w pa-

seczki. Do śledzi dodać 2 pokrojone cebule. 7-8 jajek ugotować na twardo 
i pokroić w kostkę. 1 słoik majonezu wymieszać z 5-ma łyżkami śmietany. 
3/4 majonezu dać do śledzi wymieszanych z cebulą, a pozostały majonez dać 
do jajek.

W salaterce ułożyć: śledzie z cebulą i majonezem, jaja z majonezem,  
a na wierzch 30 dag sera żółtego.

Smacznego!

Naturalny 
antybiotyk 
XXI wieku

Najbardziej powszechnym produk-
tem pszczelim jest miód, ale nie je-
dynym. Pszczoły wykorzystują go do 
uszczelniania i odkażania ula. Jest bal-
samiczno-żywiczną substancją po-
wstałą z wydzielin pączków topoli, 
brzozy, wierzby, sosny, świerka i in-
nych drzew. Substancja ta jest wzbo-
gacana przez pszczoły wydzieliną gru-
czołów gardzielowych i żuwaczko-
wych, a także niewielką ilością wo-
sku i pyłku. W składzie kitu jest około 
300 różnych składników, z których naj-
ważniejsze to: flawonoidy, kwasy aro-
matyczne, garbniki, w sumie 50% sub-
stancji żywicznych. Propolis wykazuje 
działanie: przeciwbakteryjne, przeciw-
grzybiczne, znieczulające, regenera-
cyjne, odtruwające, przeciwzapalne.

Wskazane jest stosować go przy 
schorzeniach: układu krążenia, nad-
ciśnienia, wrzodach żołądka i dwu-
nastnicy, układu oddechowego, gar-
dła, prostaty, hemoroidach, grzybicy i 
łuszczycy.

Propolis, dzięki swym właściwo-
ściom, nazywany jest „naturalnym an-
tybiotykiem XXI wieku”. 

Witold Puz 
Koło Pszczelarzy wDukli

Przedsiębiorstwo Rolnicze 
„OLA” oferuje:
Kwiaty ogrodowe  

i balkonowe:
Surfinia, pelargonia
ceny od 2,50 zł/szt.

Świerk srebrny  
od 1 m wysokości:
ceny od 20,00 zł/szt.

Borówka amerykańska
cena 10,00 zł/szt.

Danuta i Zbigniew Magdziak
Cergowa 222a

Kontakt: tel. 13  433 03 05

Stowarzyszenie Kulturalno-Rekreacyjne 
„Jedność” w Łękach Dukielskich

zaprasza na VI edycję Spotkań Folklorystycznych 

„Zachować dla przyszłych pokoleń”
18 lipca, Łęki Dukielskie godz. 15.00

W programie:
15.00 oficjalne otwarcie

występy zespołów:
„Łęczanie” z Łęk Dukielskich

„Lesianie” z Kupna
„Bobrzanie” z Bóbrki

„Kłosowianie” ze Strzyżowa
„Lanowice” z Ukrainy

Zespołu Dziecięcego z Węgier

Imprezy towarzyszące:
kuchnia staropolska

wystawa staroci w Muzeum Wsi
wystawa staroci kiermasz

prezentacje twórców ludowych
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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.

 Foto S. Lis: Zięba

Motto: 
Przyroda to słońce, które nam świeci
To trawa, na której hałasują dzieci.
Przyroda to pełen słowików gaj
To po prostu ziemski Raj,
To ona właśnie ma te wartości, 
Że dostarcza nam tyle radości.

Czy nie było miło, gdy się pod
Wielkim dębem wspólnie gawędziło?
Czy nie było zabawnie, gdy się
W rzece rybki łowiło na dnie?
Czy nie było radośnie, gdy
Będąc w lesie widzieliśmy duże 
szyszki na sośnie?
(Fragment wiersza Kamili Staweckiej z 
Koła Ekologicznego przy LO w Dukli)

„Lato, lato, lato czeka, razem z la-
tem czeka rzeka” jest to fragment pio-
senki, którą wszyscy znamy z filmu: 
„Szatan z siódmej klasy”. Dlaczego 
rozpocząłem ten artykuł tym wspa-
niałym wstępem – bowiem mamy peł-
nię lata, na które wszyscy czekaliśmy  
z niecierpliwością. Jednak nie wszyst-
kim mieszkańcom naszej ziemi, przy-
niosło to radość, bowiem nawiedziły 
nas potężne nawałnice pogodowe nie 
oszczędzając i naszego regionu. Od-
biło się to nie tylko zniszczeniem do-
robku ludzkiego, ale wpłynęło i na na-
szą zwierzynę. Nie będę szczegółowo 
przedstawiał tego zjawiska, bo wiem 

wszyscy mieliśmy możliwość obser-
wować to w TV oraz wielu na wła-
snym podwórku. Widzieliśmy ginące 
całe dobytki ludzi oraz ginącą w pod-
woziach zwierzynę.

Pragnę opisać czerwiec jako pierw-
szy miesiąc lata, który cieszy oczy so-
czystą zielenią. Dla myśliwych są to 
najkrótsze noce w roku, bowiem wielu 
z nas „białe noce” spędza na ambonie. 
To najlepszy sposób na wsłuchanie się 
w rytm życia przyrody. Życie musi się 
toczyć bardzo intensywnie, skoro zwie-
rzyna żerująca nocą ma bardzo mało 
czasu na zdobycie pożywienia.

I właśnie ten krótki czas na żer po-
woduje, że na spotkanie dzików wcze-
snym rankiem, lub o zmierzchu nie ma 
większego problemu, przy czym pa-
miętajmy, że najczęściej na żer ruszą 
lochy prowadzące młode. Warto po-
święcić więcej czasu na obserwację i 
dokładnie, bez emocji przygotować się 
do strzału tak, aby nic nie zmąciło sa-
tysfakcji z udanego polowania. Czer-
wiec to również miesiąc przychodzenia 
na świat wielu przedstawicieli łownej 
fauny. Coraz śmielej wychodzą na żer 
łanie z cielakami, sarny z koźlętami itp.

Dla myśliwych powinien to być 
czas intensywnej penetracji łowisk, 
szczególną uwagę należy zwrócić na 
wałęsające się psy i koty.

Obecnie zaleceniem UE jest ko-
szenie traw na łąkach, 
to również śmiertelne 
niebezpieczeństwo dla 
ukrytych tam sarnich 
koziołków. Instynkt 
nakazuje im cze-
kać aż niebezpieczeń-
stwo samo ucieknie  
i w związku z tym 
straty w tym okresie są 
bardzo duże. Przestało 
się mówić o wypłasza-
niu zwierzyny zmusza-
jąc ją do ucieczki. O 
tym właśnie myśliwi 
winni stale przypomi-
nać rolnikom. 

Tu pragnę przypomnieć młodzieży, 
że mogą ściągać na swoje telefony 
komórkowe bezpłatną grę zręczno-
ściowo- edukacyjną, której bohaterem 
jest zając. To zabawa i nauka równo-
cześnie, a co ważne – gra powstała w 
ramach programu „Ożywić pole” i pa-
suje do ponad 95% używanych dziś te-
lefonów.

Dwa zdania dla myśliwych, któ-
rzy wykonują polowanie na tak zwa-
nym dopingu, zgodnie z par. 15 ustawy 
i rozporządzeniem ministra środowi-
ska z 23 marca 2005r. zakazane jest 
posługiwanie się bronią po spożyciu 
alkoholu lub środków odurzających. 
Jest to sprawa znana myśliwym, jed-
nak przypomina się, że zawsze prowa-
dzący polowanie zobowiązany jest do 
sprawdzenia i ewentualnego wyklucze-
nia myśliwego, u którego zauważy się 
używanie w/w środki. Na szczęście w 
naszym Kole jest to przestrzegane, ale 
jak mówi przysłowie „strzeżonego Pan 
Bóg strzeże”, a w czasie polowania 
prowadzący polowanie.

Jeszcze kilka słów na temat pozy-
skiwania na naszych terenach „Jelenia 
szlachetnego”. Aby przywrócić równo-
wagę wewnątrz populacji jelenia szla-
chetnego na naszym terenie jak i ca-
łego kraju, należy na jakiś czas rady-
kalnie zmienić dotychczasową struk-
turę pozyskiwania tego gatunku. Nie 
możemy dopuścić do tego, by piękne, 
potężne poroża naszych byków stały 
się jedynie przedmiotem wspomnień 
starych nemrodów przy ognisku. Naj-
ważniejsza jest, bowiem sprawa okre-
sowych zasad selekcji, co daję pod roz-
wagę Zarządowi Koła. 

Przypominam opiekunom Szkol-
nych Kół Ochrony Przyrody oraz 
uczestniczącej w naszych konkursach 
młodzieży do dalszej współpracy z na-
szym Kołem i w sezonie 2010/2011r. 
Prosimy o przygotowanie swoich pro-
gramów działania na ten okres. Wa-
kacje, które przed Wami niech będą 
wspaniałą odskocznią od życia szkol-
nego, by z nowym rokiem pełni zapału 
przystąpić do nauki.

Zarząd Koła Łowieckiego „Ro-
gacz” w Dukli po wysłuchaniu spra-
wozdania złożonego przez kol. Fryde-
ryka Krówkę i wydanej opinii na temat 
współpracy Szkolnych Kół Ochrony 
Przyrody z naszym Kołem w sezo-
nie jesienno-zimowym 2009/2010 po-

Na ławce w parku siedzi myśliwy i piękna 
pani.
- O czym pan teraz myśli panie Stefanie?
- O tym samym co pani, panno Basiu...
- Oj, niech pan nie próbuje, bo zacznę 
krzyczeć.

* * *
Myśliwy wraca z polowania i zwraca się 
do żony tymi słowami;
- Słyszałem, że masz kochanka, czy masz 
mnie dosyć?
- Wręcz przeciwnie, jesteś dobrym mężem 
i myśliwym, ale mało wydajnym.

* * *
Żona myśliwego po dłuższych przeszuki-
waniach kredensu pyta męża:
- Nie wiesz przypadkiem gdzie jest nasz 
cedzak?
- Wyrzuciłem go

Najdłuższa i najliczniejsza 
sztafeta świata

stanowił przyznać 2 równorzędne na-
grody dla szkół, a to: LO w Dukli i Ze-
spół Szkół w Tylawie po 500 zł.

Jeden z myśliwych kol. Nowak An-
drzej przydzielił dodatkowo każdej 
z tych szkół po 200 zł. za co składam 
mu w imieniu szkół podziękowanie 
„Darz Bór”. Jest to pierwszy przypa-
dek, gdzie myśliwy indywidualnie na-
gradza szkoły za pracę młodzieży bio-
rącej udział w konkursach związanych 
z dokarmianiem zwierzyny i opieką 
nad nią. 

Pieniądze zostaną wręczone na roz-
poczęciu nowego roku szkolnego.

Życzę nauczycielom, opiekunom 
SK LOP miłego wypoczynku i nowego 
zapału do pracy.

Fryderyk Krówka 
Członek Koła Łowieckiego 

„Rogacz” w Dukli

28 maja sztafeta z gminy Dukla 
przebiegła przez miejscowości: Ro-
pianka, Mszana, Tylawa w godz. od 
21.45 do 22.42. Tam na moście sztafetę 
i chorągiew Kwietnego Biegu przejęli 
biegacze z gminy Jaśliska. Na sztafetę 
z gminy Krempna czekali przedstawi-
ciele Starostwa Powiatowego w Kro-
śnie z p. Grażyną Ostrowską na czele. 
W przekazaniu chorągwi Kwietnego 
Biegu gminie Jaśliska uczestniczyli 
także burmistrz Gminy Dukla Marek 
Górak i wiceburmistrz Andrzej Byt-
nar. W biegu uczestniczył nasz mara-
tończyk Adam Koś. Służby porząd-
kowe zgodnie z planem zabezpieczeń 
wykonały swoja pracę na medal, przy-
czyniając się do sprawnego przebiegu 
sztafety na trasie. Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i w bieg serdecznie dziękujemy. 

Do zobaczenia na trasie w przyszłym roku.
kbr, fot. J. Stola

26 maja o godz. 17.00 z Jastrzębia Zdroju ruszył „Kwietny Bieg 2010” . Bie-
gacze w ciągu 15 dni, czyli do 10 czerwca 2010 roku obiegną całą Polskę. Bieg 
organizowany jest dla upamiętnienia 31. Rocznicy Pierwszej Pielgrzymki Ojca 
Świętego do Ojczyzny. Bieg zakończy się także w Jastrzębiu Zdroju. Bieg to 
zmaganie się z dystansem, z czasem, własna słabością. To wszystko biegacze 
składają w hołdzie Janowi Pawłowi II. 

- Oszalałeś, przecież był zupełnie nowy!
- Jaki tam nowy, był zupełnie dziurawy.

* * *
- Jeden myśliwy długo siedzi przy 
panience?
Ta pyta, ty mnie chyba nie lubisz, więc 
wracam do mojej mamy
- Nie trzeba, zostań, to ja raczej wrócę do 
mojej żony.

* * *
Sprzeczka małżeńska w rodzinie my-
śliwego.
-Ty nigdy nie byłeś mi wierny! – oskarża 
żona męża
- A ty byłaś mi wierna? 
- Ach, bardzo często.

* * *
Myśliwy umówił się z kolegą na polowa-
nie na godz. 5.00, a przyszedł o 7.00. Ko-
lega mówi do niego:
- Ty musisz nauczyć się punktualności.
- Po co? Ty byłeś punktualny i musiałeś 
czekać 2 godziny.
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