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W sierpniowym numerze:

Złota myśl:
„Wolność osiągania szczytów własnych możliwo-

ści nic nie znaczy jeśli nie chcesz dać z siebie 
wszystkiego.”

     (Colin Power) Okładka: Paweł Fabiszewski - panorama Dukli, Juliusz Stola - medale.

Na uroczystościach odpustowych w Dukli i Lwowie ............. 2

Odnowione pomniki................................................... 2

Polski sierpień ......................................................... 3

My z Podkarpacia ...................................................... 4

Od 630. lat miastem  ................................................. 6

„Warsztaty kompetencji społecznych” ............................ 7

Patroni dukielskich ulic .............................................. 7

Laureaci wyłonieni .................................................... 8

Pielgrzymowały do Dukli ............................................. 9

„Baciary” grały, K.A.S.A. grała,  
a publiczność bawiła się świetnie .................................10

Piknikowy nastrój w Cergowej .....................................13

Już 600 lat minęło ...................................................13

Za co kochamy nasze mamy? .......................................14

UKS w Równem, to wyczyn i rekreacja ...........................15

Spartakiada w Zagórzu ..............................................15

Zachować dla przyszłych pokoleń .................................16

Czytelnicy piszą ......................................................17

Święty Jan z Dukli 
Patronem Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej ..................19

W dukielskim sanktuarium ..........................................19

Uroczystość św. Jana z Dukli .......................................19

W Dukli brakuje nam ruchomych schodów  ......................20

Cudze chwalicie, swego nie znacie ...............................20

Kapituła przyznała dwa medale ...................................23

Dam z siebie wszystko ..............................................24

OGŁOSZENIA    PRZETARGI    UCHWAŁY ...........................25

Najwyższa frekwencja była w Jasionce ..........................27

Pasieka po powodzi ..................................................29

W krainie rondla i patelni ..........................................29

Mina przeciwpancerna na szlaku turystycznym .................29

Siedzi zając pod miedzą ............................................30

Polskie nazwiska na niemieckim cmentarzu w Vechelde ......31

ciąg dalszy na str. 5

ciąg dalszy na str. 18

Polski sierpień
Właściwie wszystkie polskie miesiące zawierają w so-

bie pewien ładunek emocjonalny. Historyczny, narodowy, 
rodzinny, kulturowy. Ale sierpień jest tu w pewnym sensie 
okresem wyjątkowym. Polski sierpień na Wybrzeżu w roku 
osiemdziesiątym w zeszłym stuleciu i polski sierpień kilka-
dziesiąt lat wcześniej, w roku dwudziestym. 

„Który skrzywdziłeś człowieka prostego / śmiechem nad 
krzywdą jego wybuchając / nie bądź bezpieczny, możesz go 
zabić / narodzi się nowy, spisane będą czyny i rozmowy”. 
Tak pisał Czesław Miłosz i ten tekst zamieszczono na po-
mniku Trzech Krzyży pod bramą Gdańskiej Stoczni. Pamię-
tam ten późny wieczór tamtego dnia, tysiące ludzi pod Krzy-
żami i uroczysta msza z udziałem kardynała Franciszka Ma-
charskiego. Z tej uroczystości patriotycznej pisałem dla mo-
jej ówczesnej gazety reportaż, który – o ile dobrze pamię-
tam – zatytułowałem „Nowa Polska pod Trzema Krzyżami”. 

Ale aby mogła narodzić się nowa Polska, musiał być pol-
ski sierpień na gdańskim Wybrzeżu. I wielki zryw gdań-
skich stoczniowców, z którego narodził się nowy kraj. Ten, 
jaki mamy dziś. Oczywiście, w dzisiejszym świecie nic nie 
dzieje się za sprawą jednego człowieka czy grupy osób. 
Musi zaistnieć odpowiedni moment, kiedy czyjąś inicjatywę 
podchwyci ogół. Ale z drugiej strony ...

Gdyby nie Józef Piłsudski, nie byłoby wolnej Polski i 
wielkiego dwudziestolecia w wolnej Polsce. Młode państwo 
polskie, jakbyśmy dziś powiedzieli nieopierzone po ponad 
stuletnich zaborach, było jakby z racji swojego położenia 
geopolitycznego, wystawione na historyczny handel. Usy-
tuowała nas historia pomiędzy dwoma mało nam sprzyja-
jącymi krajami. Taki był sierpień roku dwudziestego w ze-
szłym wieku. 

Nawałnica nadeszła ze wschodu. Po parunastu dniach 
ciężkich walk, Rosjanie stanęli u wrót stolicy. I wydarzył 
się „Cud nad Wisłą”. Józef Piłsudski, mając u swego boku 
wielkich strategów, aby tu wymienić tylko szefa sztabu ge-
neralnego Wojska Polskiego Tadeusza Rozwadowskiego i 
Edwarda Rydza - Śmigłego, zatrzymał bolszewików u bram 
Warszawy. Jest obraz Wojciecha Kossaka, jak młodych 
chłopców prowadzi na wrogie okopy ksiądz Ignacy Sko-
rupka, sam ginie od kuli wroga. Są pieśni legionowe, są po-
ematy opiewające polskie zwycięstwo, jest wielka muzyka 
na ten temat. Bo to była, według światowej historiografii, 
jedna z największych osiemnastu bitew, które rozstrzygały o 
losach świata. Nam trzeba dziś pamiętać, że pod Warszawą 
stały już furmanki, które miały zawieźć do polskiej stolicy 
nowych, ze wschodu, władców Polski. Oni tu przyszli w po-
łowie dwudziestego wieku, ale w międzyczasie było dwu-
dziestolecie, o którym spisano wieloksiąg polskich osią-
gnięć. W tym także Centralny Okręg Przemysłowy na zie-
miach Podkarpacia.

Widziane z CergowejNa uroczystościach 
odpustowych  
w Dukli i Lwowie

10 i 11 lipca br. odbywały się uroczystości odpustowe w sanktuarium 
św. Jana z Dukli. W sobotę 10 lipca na Puszczy św. Jana z Dukli mszę św. 
odpustową odprawił biskup Marian Rojek. W uroczystościach odpusto-
wych uczestniczyli przedstawiciele Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej  
z dyrektorem Centrum Panią dr hab. nauk med. Elżbietą Starosławską. 
Ojcowie bernardyni z Dukli przekazali na ręce pani dyrektor obraz św. 
Jana z Dukli, którego imieniem Centrum ma być nazwane. 8 lipca lipca 
uroczystości odbyły się we Lwowie.

Liturgiczne wspomnienie św. Jana  
z Dukli, patrona Dukli i Lwowa, Archi-
diecezji Przemyskiej i Polski przypada 
8 lipca. W tym dniu, 44 osobowa grupa 
pielgrzymów z Dukli i okolicy, a także 
ojcowie bernardyni z Kalwarii Pacław-
skiej i Krakowa, udała się do Lwowa by 
oddać cześć Św. Janowi z Dukli. 

Uroczysta Msza św. odpustowa była 
sprawowana w kościele oo. Bernardy-
nów pw. św. Andrzeja Apostoła o godz. 
14.00. Mszy św. przewodniczył ks. bp 
Marcjan Trofimiak Ordynariusz Diecezji 
Łuckie. Ks. Biskup wygłosił płomienne 
kazanie w języku polskim i ukraińskim o 
św. Janie i płynących z Jego życia i po-
sługi kapłańskiej wzorcach dla naszego 
życia. Ukazał Go jako szczególnego 
ewangelizatora ziemi lwowskiej. Przy-
pomniał także zebranym – których z każ-
dym rokiem jest coraz więcej - o zbliża-
jącej się 600. rocznicy urodzin tego wy-
bitnego kapłana i kaznodziei . Mszę Św. 
koncelebrowali także ks. abp Kazimierz 

Odnowione pomniki
Ze środków Wojewody Pod-

karpackiego wykonana została 
renowacja pomnika żołnierza na 
Cmentarzu Wojennym w Dukli, 
płyta przed pomnikiem i część ka-
miennych tablic z godłami i nume-
rami mogił.

Odnowiono również ze środ-
ków gminy Dukla obelisk stojący 
na skwerku pomiędzy ulicami Trakt 

Węgierski i 3. Maja. Obelisk był postawiony w 1966 roku  
z okazji 1000 lecia państwa polskiego.

kbr, fot. Juliusz Stola

Uroczystości odpustowe przed klasztorem w Dukli.

Dyrektor COZL odbiera poświęcony obraz św. Jana z Dukli.
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dokończenie ze str. 3

Był również w polskiej historii 
wiele znaczący szósty sierpnia 1914 
roku. Z krakowskich Oleandrów wy-
ruszyła kompania kadrowa Józefa Pił-
sudskiego, będąca zaczątkiem pol-
skiej armii. Tej, która w trzydziestym 
dziewiątym wsławiła się obroną War-
szawy, Helu i Oksywia, Westerplatte i 
walkami nad Bzurą. A wsławiła się ta 
armia do tego stopnia, że kiedy skapi-
tulowała obrona twierdzy Westerplatte, 
przyjmujący kapitulacje niemiecki ofi-
cer pozwolił zachować oficerską sza-
blę majorowi Sucharskiemu, dowódcy 
tego skrawka Rzeczypospolitej.

I jeszcze jeden polski sierpień, 
chyba najmniej znany, a jakże zna-
mienny. W sierpniu 1919 roku pol-
ski inżynier Jan Kowalewski podczas 
pełnienia służby w sztabie general-
nym WP odbierał wiele zaszyfrowa-
nych sowieckich wiadomości. Złamał 
sowiecki szyfr wojskowy i dzięki temu 
polscy stratedzy z wyprzedzeniem 
znali wszystkie plany czerwonej armii 
i stosując odpowiednią taktykę wygrali 
rok później Bitwę Warszawską.

I skoro o kryptologii mowa. To 
przecież polscy inżynierowie, kształ-
ceni w polskich uczelniach Rejewski, 
Różycki, Żegalski zaprojektowali de-
szyfrujący sprzęt radiotelegraficzny, 
który w czasie drugiej wojny przyniósł 
nieocenione korzyści wojskom alianc-
kim na europejskim teatrze wojny.  
W ten sposób alianci dowiedzieli się 
także o tajemnicach niemieckich poci-
sków V1, a zwłaszcza V2, które spa-
dały podczas prób na ziemie polskie. 
Konkretnie w Małopolsce i na dzisiej-
szym Podkarpaciu. „Enigma” uważana 
była za jedną z najlepszych maszyn de-
szyfrujących, jakie kiedykolwiek wy-
myślono. I prawda: poza dumą nie 
wiele nam to dało ...

I aby wrócić na ziemię: sierpień, to 
także, a może i przede wszystkim, czas 
burz i błyskawic. One groźne głównie 
w górach, na otwartych przestrzeniach. 
W skałach i nad wodą. Wszędzie lato, 
to czas wakacyjnej wolności. Ale mą-
drej, rozsądnej, z umiarem.

Zbigniew Ringer

Widziane z CergowejMy z Podkarpacia
To jest nasza nowa propozycja gazetowa. Chcemy tu 
krótko prezentować sylwetki, zwierzenia, wynurzenia, 
opowieści, wspomnienia naszych Czytelników. Zapra-
szamy do ochotniczego zgłaszania się, winni to być ludzie z Podkarpacia,  
z tą ziemią związani urodzeniem, działalnością, zawodem bądź pasją. Otwie-
ramy nasze łamy dla ciekawych życiorysów. Wystarczy zadzwonić i umówić się.

ciąg dalszy na str. 16

Izabela Zatorska - najbardziej utytułowana polska zawodniczka startu-
jąca w biegach górskich. Jedna z najlepszych od lat biegających kobiet na świe-
cie. Pięciokrotna medalistka mistrzostw świata w biegach górskich. Wielokrotna 
Mistrzyni Polski. Pierwsze miejsce w Lidze Biegów Górskich 2009. Czwarte 
miejsce w Mistrzostwach Polski na krótkim dystansie w 2010. Pierwsze miejsce 
w Mistrzostwach Polski w stylu anglosaskim, pierwsze miejsce w 4 Baerglau-
fpur Mistrzostwach Europy w 2010 roku. Poza bieganiem, które jest jej wielką 
pasją na co dzień pracuje jako nauczyciel wychowania fizycznego w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Krośnie, zajmuje się domem. Jest 
matką dwóch dorosłych synów, Witka absolwenta wychowania fizycznego, Mi-
chała studenta geografii i Kamili, dwunastolatki, która we wrześniu rozpocznie 
naukę w gimnazjum. Urodziła się w górach i tu zawsze chciała mieszkać. Od kil-
kunastu lat mieszka we Wrocance koło Krosna, na stałe związała się z Podkarpa-
ciem. Jej ojciec był GOPRowcem i to z nim stawiała pierwsze kroki w górach.  
To on zaszczepił jej miłość do gór. W sportach indywidualnych trzeba być twar-
dym i bardzo silnym, jeśli chce się coś osiągnąć i taka jest mistrzyni biegów gór-
skich, Królowa Gór z Wrocanki.

Im wolniej zaczniesz, tym lepiej skończysz
Rozmawia Krystyna Boczar-Różewicz

bardzo dużo mu zawdzięczam, zależało 
mu na tym, aby zawodnika przygoto-
wać do kariery sportowej. Okres ju-
niorski jest krótki i mój trener nigdy nie 
żyłował nas po to abyśmy robiły wyniki 
i zdobywały nagrody. Obecnie jest ten-
dencja do osiągania szybkich wyników, 
młode zawodniczki biegają bez wła-
ściwego przygotowania, robią wyniki i 
często dochodzi do urazów, kontuzji i 
to jest koniec kariery. 
- Pani Izabelo, gdyby te wszystkie pu-
chary i medale, które są w pokoju na 
poddaszu rozłożył w całym domu to 
ścian by zabrakło, aby je wyeksponować. 
Jeszcze tylu pucharów w życiu nie wi-
działam.
Izabela Zatorska: Biegam już ponad 
30 lat i trochę się ich uzbierało, cho-
ciaż muszę powiedzieć, że to nie są 
wszystkie. Mam je porozkładane w ca-
łym domu. Wiele z nich przeznaczyłam 
na nagrody dla dzieci i młodzieży, mię-
dzy innymi w szkole, w której pracuję. 
Początkowo zbierałam dyplomy, ale 
puchary są efektowniejsza pamiątką 
i każdy z nich budzi jakieś wspomnie-
nia. Dzięki sportowi zwiedziłam prak-
tycznie cały świat i poznałam cieka-
wych ludzi, poznałam ciekawe kultury. 
18 razy byłam w Japonii, byłam w Chi-
nach na murze chińskim, w Korei, na 
Alasce, Tunezji, Ameryce Północnej, 
Australii.
- Największe Pani osiągnięcia to:
Izabela Zatorska: Mam 36 medali z 
mistrzostw Polski, w tym 27 złotych. 
To są medale z bieżni, biegów przełajo-
wych, półmaratonów, maratonów i bie-
gów górskich. Startowałam w ważnych 
maratonach w: Londynie, Helsin-

kach, Berlinie, gdzie osiągnęłam swój 
najlepszy wynik życiowy 2,33’. Ten wy-
nik dawał mi możliwość startowania 
na olimpiadzie. Był czas kiedy w pół-
maratonie miałam wynik najlepszy w 
Polsce, a osiemnasty na świecie 1,11’ 
53”, zdobyłam go w Okayamie, gdzie 
startowałam 6 razy. Był to półmaraton 
dla kobiet, bo tak organizują maratony 
Japończycy osobno dla kobiet i męż-
czyzn. Biegi górskie zaczęłam upra-
wiać w 1996 roku, wtedy pojechałam 
do Telfes do Austrii i przegrałam me-
dal. Wtedy jeszcze nie wiedziałam jak 
biegać po górach, za szybko wystarto-
wałam, jeszcze 800 m przed metą by-
łam pierwsza, a, przybiegłam jako 
czwarta. Pamiętam, że wtedy rozpa-
czałam bardzo. Ale to mnie wiele na-
uczyło. O bieganiu w górach mówi się 
im wolniej zaczniesz, tym lepiej skoń-
czysz, na lepszej pozycji. Ta porażka 
była dla mnie nauczką, bo porażki 
mnie nie dołują, a mobilizują do prze-
myśleń i jeszcze większej pracy, do na-
stępnej walki. Potem miałam krótka 
przerwę, bo urodziłam Kamilę i w 
1999 roku wróciłam do biegów, w Au-
strii zdobyłam wtedy pierwsze miejsce, 
potem w Mistrzostwach Świata w Ma-
lezji zdobyłam srebrny medal i to jest 
mój największy sukces w skali świata. 
Rok później na Mistrzostwach Europy 
w Międzygórzu zdobyłam złoty medal. 
Tych mistrzostw nigdy nie zapomnę, bo 
1,5 tygodnia przed zawodami dostałam 
okropna anginę, musiałam zażyć anty-
biotyk i tak naprawdę dwa dni przed 
mistrzostwami zaczęłam biegać. Byli-
śmy gospodarzami mistrzostw i wszy-
scy na mnie liczyli, szczególnie po mo-

ich wcześniejszych sukcesach. Posta-
wiłam wszystko na jedną kartę, oczy-
wiście nie przyznałam się do tego, że 
byłam chora. Na szczęście był to bieg 
anglosaski, który dawał mi odpoczy-
nek przy zbieganiu z góry. Wystartowa-
łam pod górę bardzo mocno, aby zro-
bić przewagę i udało się, metę prze-
biegłam resztką sił, padłam na asfalt 
i płakałam. Ale to były łzy szczęścia, 
że mi się udało, 5 metrów za mną była 
Niemka. Czterokrotnie rok po roku zdo-
byłam Puchar Świata. To jeszcze tylko 
Adamowi Małyszowi się udało. W 2006 
roku w Nigerii miałam wypadek, który 
spowodował, że wypadłam na trochę 
z biegów. Jechałam wtedy na Puchar 
Świata. To trwało rok i mimo, że pół 
roku byłam w gorsecie to biegam z po-
wrotem. Ćwiczę codziennie, pomógł mi 
dużo mój pies Rudi.
- Kiedy zaczął się canicross i co to za 
bieg?
Izabela Zatorska: Właśnie wtedy kiedy 
miałam wypadek w Nigerii. Gdy wróci-
łam ze szpitala przyjechał 2 miesięczny 
Rudi, był wcześniej zamówiony i na re-
zygnację było za późno. Inna sprawa, 
że Rudi mnie mobilizował, musiałam 
wstać z łóżka, aby dać mu jeść i wypro-
wadzić. Kupiłam go z myślą, ze będę 
startować z nim w canicrossie. Zaczę-
łam z nim chodzić, później truchtać 
i teraz biegamy razem. Canicross to 
bieg z przypiętym do pana psem w spe-
cjalnej uprzęży, na lince z amortyzato-
rem. Przez ostatnie dwa lata zdobywam  
z Rudim w tej dyscyplinie złote medale. 
Rudi jest mistrzem Świata i Europy  
w canicrossie. Jest mocny i mądry,  
w czasie biegu nie trzeba go zbytnio 
prowadzić, on sam rwie do przodu.
- Jakiej rasy jest Rudi?
Izabela Zatorska: to mieszaniec charta 
angielskiego z wyżłem tzw. greyster. 
Nie jest to jeszcze zarejestrowana rasa. 
Problem z Rudim jest na starcie, mu-
szą go trzymać bo on chce biec od razu,  
a start jest co 30 sek. Te biegi sprawiają 
mi dużo satysfakcji, bo oprócz tego że 
lubię góry to kocham także zwierzęta
- Jest pani osoba rozpoznawalną, czy to 
ułatwia, czy utrudnia życie?
Izabela Zatorska: Tak jestem rozpo-
znawalna, ale to mi nie utrudnia życia. 
Miłe jest, kiedy w czasie treningu ludzie 
pozdrawiają mnie, pytają o wyniki.

- Jak to się stało że Pani znalazła się we 
Wrocance koło Krosna?
Izabela Zatorska: Pochodzę z Piw-
nicznej, szkołę średnią ukończyłam w 
Nowym Sączu, potem dostałam się na 
Akademię Wychowania Fizycznego 
w Krakowie. Tam poznałam swojego 
męża. Po skończeniu studiów dosta-
liśmy pracę w szkole nr 14 i mieszka-
nie w Krośnie. Wtedy brakowało tu na-
uczycieli wychowania fizycznego. Całe 
swoje życie mieszkałam w domu jedno-
rodzinnym i mieszkanie w bloku bardzo 
mnie męczyło. Zaczęliśmy szukać domu 
i w końcu kupiliśmy drewniany dom we 
Wrocance. Potem zaczęliśmy budowę 
nowego i tak zostaliśmy tu na stałe, 
czego nie żałuję. Wrocanka to piękne 
miejsce nad Jasiołką i w pobliżu gór co 
bardzo mi odpowiada.
- A kiedy zaczęło się bieganie?
Izabela Zatorska: Zaczęłam biegać 
jeszcze w szkole podstawowej. Pan Do-
bosz, mój nauczyciel wychowania fi-
zycznego zabrał mnie w VI klasie na za-

wody przełajowe do Szczawnicy. Biega-
łam tam z dziewczynkami starszymi o 2 
lata i wygrałam wyprzedzając wszyst-
kie zawodniczki. Byłam mała, miałam 
może 1,4 m, ponieważ byłam najmłod-
sza i jeszcze przed okresem rozwojo-
wym, wszystkie dziewczynki były wyż-
sze. Pamiętam śmieszną historię z tam-
tego biegu. Zaczęto mnie podejrzewać, 
że skróciłam sobie trasę, ja upiera-
łam się i mówiłam, że byłam na wszyst-
kich punktach kontrolnych. Spraw-
dzono czy tak było i okazało się, że tak. 
To był mój pierwszy sukces. Wtedy na-
brałam ochoty na bieganie, które z cza-
sem stało się moją pasją. Jednak wtedy 
jeszcze nie trenowałam regularnie, jeź-
dziłam na różnego rodzaju biegi prze-
łajowe - zawody lekkoatletyczne. Tre-
ningi zaczęły się kiedy skończyłam 
szkołę podstawową tj. kiedy ukończy-
łam 15 lat. Moim pierwszym profesjo-
nalnym trenerem był pan Adam Szcze-
panik w klubie MKS ”Beskid” w No-
wym Sączu. To był znakomity trener i 
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miastem 
Jadwiga Morawska

Na uroczystej sesji Rady Miejskiej  
w Dukli z okazji Jubileuszu 630 nada-
nia praw miejskich Dukli Pani Jadwiga 
Morawska przedstawiła proces tworze-
nia się naszego miasta w XIV wieku. 

Dukla jako osada znana była na pewno w 
XIV wieku. Nie jest też wykluczone, że już w 
czasach starożytnych istniała tu osada. Tędy, 
bowiem przebiegał jeden z rzymskich szla-
ków handlowych, o czym świadczą znalezi-
ska przedmiotów eksportu rzymskiego. Tu 
natrafiono na pojedyncze monety rzymskie: 
1 moneta Konstantyna Wielkiego (IV wiek) i 

prawie magdeburskim, (bo wzorem dla 
lokowanego miasta był Magdeburg) np.,: 
Wrocław, Kraków; lubeckim (Szczecin, 
Gdańsk); średzkim (Środa Śląska); cheł-
mińskim (Chełmno, Warszawa).

Prawo magdeburskie bo ono nas inte-
resuje zakładało że, tzw. zasadźca usta-
lał wraz z panem warunki, na jakich osie-
dlali się koloniści lub przyjmowali te wa-
runki miejscowi.
Mieszkańcy zobowiązani byli do prze-
strzegania prawa miejskiego. Był to zbiór 
zasad i praw regulujących ustrój politycz-
ny i społeczny miasta, a także organizację 
rzemiosła i handlu miejskiego, obejmują-
cy również prawo cywilne i karne oraz 
przepisy porządkowe. Prawu miejskiemu 
podlegali wszyscy mieszkańcy miasta.

Zasadźca z reguły zostawał wójtem. 
Miał prawo posiadania młynów, karczem 
i jatek w mieście. Podlegał sądowi wyż-
szemu tzw. leńskiemu. Zatrzymywał 1/6 

czynszów i opłat sądowych. Osadnicy posiadali wolność oso-
bistą, prawo do otrzymywania działki i dziedzicznego jej po-
siadania, prawo do autonomii sądowej tzw. sądu ławniczego. 
Przejście osady wiejskiej do rangi miasta było awansem w sze-
rokiem tego słowa znaczeniu.
 
A jak było w Dukli?

Miasto rozwijało się na obszarze 60 łanów po obu stro-
nach rzeki Dukiełki. W każdym mieście i w Dukli również two-
rzył się samorząd i pierwszym organem ustroju miejskie-
go był wójt, który otrzymał 2 łany gruntu na Przedmieściu, 
nowy łan w Lipowicy, posiadał dwa młyny nad Jasiołką, a tak-
że kramy piekarskie, szewskie, sukiennicze i jatki mięsne. 
Dodatkowym dla wójta uposażeniem było pobieranie części 
opłat wnoszonych przez mieszkańców miasta. Wójt miał od-
powiadać przed sądem leńskim (była to wyższa forma sądu) 
złożonym z 7 sołtysów, a działającym przy dworze pana (cho-
dziło o to, by sądził równy-równego). Wójt przewodniczył są-
dowi ławniczemu, wraz z ławą przysięgłych sądził mieszczan. 
Obok wójta i ławy przysięgłych ważnym funkcjonariuszem za-
rządu miejskiego był pisarz miejski.
Dukla posiadała też radę i burmistrza, chociaż w innych mia-
stach nie zawsze na czele rady stał burmistrz. Fakt ten po-
twierdza dokument z 1541 roku. Natomiast pierwszym wój-
tem według zapisków był Tylko, drugim Jakub Kobyleński, 
później wójtostwo przeszło w ręce dziedziców.

Lokacja miasta wiązała się na ogół z przybyciem większej 
grupy rzemieślników i kupców. Korzyścią dla Dukli jako mia-
sta był fakt rozwinięcia handlu z miastami słowackimi. Źródła 
przekazują te informacje dopiero od połowy XVI wieku.

Prawo składu wina, który w 1588 nadał miastu Zygmunt III 
Waza wpłynęło w dużym stopniu na rozwój handlowy miasta. 
„Prawo Składu” polegało na tym, że przejezdni kupcy przez 
określony czas mieli obowiązek wystawiania w mieście swo-
ich towarów na sprzedaż i dopiero po tym czasie mogli po-
jechać dalej, tam, gdzie ceny ich towarów były, np. wyższe. 
Natomiast przymus drogowy zobowiązywał obcych kupców do 
przewożenia towarów wyłącznie drogą biegnącą przez obda-
rowane tym przywilejem miasto. Posłużę się cytatem z tzw. 
uniwersału poborowego z 1589 roku: wina insze na szynk by 
inszemi drogami nie szły, jeno temi na Duklę, na Jaśliska, na 
Rymanów itd.

Drugim ważnym czynnikiem dla rozwoju Dukli było po-
wstanie komory celnej (1545). Zwiększył się handel: eksport, 
import, a także tranzyt. Wszystko to bogaciło miasto i jej 
mieszkańców. Podstawowym artykułem importu z Węgier do 
Polski było wino. Obok wina ważnym artykułem przywożo-
nym do Dukli było piwo bardowskie. Ważny był także handel 
końmi, przywóz żelaza oraz artykułów spożywczych np. śli-
wek i nabiału.

Z Polski do Węgier kupcy wozili: suk-
no bieckie, płótno, przędzę, miód, a na-
wet skóry wilcze. Miasto bogaciło się. Czas 
lokacji to przede wszystkim napływ lud-
ności, która przenosiła własne obyczaje i 
umiejętności. To także rozwój gospodarki, 
ożywienie handlu, zachęta do doskonale-
nia pracy. W języku polskim do dzisiaj po-
zostały nazwy związane z życiem miasta 
pochodzenia niemieckiego, takie jak: ra-
tusz, burmistrz, jarmark.

Dukielskie znaki
Rada Miejska w Dukli uchwałą z 27 maja 
1997 roku ustanowiła znaki miasta i gminy 
Dukla: herb, chorągiew i pieczęć
Herb – jest nim herb Jordanów 3 trąby, 
właścicieli miasta od 1540 roku. Trąby w 
kolorze złotym i czarnym znajdujące się na 
białym tle.
Chorągiew – to znak zawierający 3 po-
ziome strefy o barwach herbu w propor-
cjach: kolor biały – ½ , złoty – ¼, czarny 
– ¼. Proporcje szerokości do długości cho-
rągwi wynoszą 5:8.
Pieczęć – znak okrągły z trzema trąbami 
w środku. W otoku napis: Gmina Dukla. 
We wszystkich znakach gminy barwa złota 
może być zastąpiona żółta

Fot. Juliusz Stola

Patroni dukielskich ulic

Od Żwirki i Wigury do ... Józefa Bema
Na przykładzie dukielskich ulic możemy prześledzić życiorysy kilku znanych 

lub mniej znanych Polaków. Warto wiedzieć kim był patron naszej ulicy i pa-
troni innych ulic w mieście, skąd wzięła się nazwa ulicy na której mieszkamy. 
W tym numerze piszemy o ul. Zielonej i Trakcie Węgierskim.

Zielona - nazwa ulicy pochodzi od „zielo-
nego rynku”, czyli targowiska znajdującego 
się nieopodal drogi. To jedna z najkrótszych 
uliczek w Dukli.

Trakt Węgierski – nazwa ulicy pocho-
dzi od szlaku handlowego przebiegającego 
z południa na północ, który jednoczył po-
łudnie Europy z polskim morzem. Szlak ten 
nazywano często „rzeką wina”, czy „win-

nym”, ponieważ głównie od południowych sąsiadów sprowadzano wino. Za czasów króla 
Kazimierza Wielkiego droga była jedną z 10-ciu najważniejszych arterii komunikacyjnych 
w Królestwie. Dzięki tej trasie rozwinęły się takie miejscowości, jak: Jaśliska, Rymanów 
czy Dukla. Dzisiaj Trakt Węgierski to główna ulica Dukli, przebiegająca przez miasto  
z północy na południe.

Ktarzyna Filiks 

„Warsztaty kompetencji 
społecznych”
to drugie szkolenie dla 17 uczestników projektu systemowego „Czas na aktywność  
w gminie Dukla” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, które odbyło się 
w dniach od 28 do 30 czerwca 2010 r. Głównym założeniem zorganizowanych warszta-
tów było przekonanie, że pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem, długotrwale bez-
robotnym nie powinna sprowadzać się jedynie do świadczeń finansowych, lecz jej isto-
tą winno być wzmacnianie motywacji bezrobotnego do pracy, pomoc i wsparcie psycho-
logiczne. Tematyka treningu obejmowała m. innymi: dostarczenie wiedzy z zakresu ko-

munikacji interpersonalnej, dostarczenie 
wiedzy z zakresu asertywności, budowanie 
pozytywnego obrazu samego siebie, naby-
cie umiejętności bycia asertywnym w sytu-
acjach społecznych, dostarczenie informa-
cji i nabycie umiejętności z zakresu kon-
struktywnego rozwiązywania konfliktów, 
nabycie umiejętności wyznaczania aser-
tywnych celów w życiu i pracy zawodowej. 
Uczestnicy spotkań po raz pierwszy bra-
li udział w tego typu zajęciach. Pierwsze 
szkolenie spotkało się z dużym zaintereso-
waniem, ale i stresem jako, że tematyka 
warsztatów była uczestnikom mało znana. 
Program treningu był realizowany w for-
mie warsztatowej, dzięki czemu uczest-
nicy mieli szansę nabyć nowe umiejętno-
ści w trakcie ćwiczeń praktycznych i sy-
tuacji symulowanych. W końcowym eta-
pie warsztatów większość osób przyznała, 
iż znaczna część omawianych tematów po-
krywała się z ich doświadczeniami, a dzię-
ki wiedzy, którą nabyli będą w stanie lepiej 
zachować się w sytuacjach konfliktowych 
a także poradzić sobie w różnych warun-
kach i w różnych sytuacjach związanych 
z współpracą w grupie. Bardzo pomocny 
dla wielu osób okazał się temat asertyw-
ności, który jak mówili uczestnicy, uświa-
domił im różnice oraz przyczyny w bra-
ku porozumiewania się z innymi, wynika-
jące z niewiedzy i niemożności zrozumie-
nia samego siebie. Nabycie i podniesienie 
kompetencji społecznych stanowi grunt do 
dalszego prawidłowego rozwoju psycholo-
gicznego. Szkolenie zostało przeprowadzo-
ne przez pracownika Instytutu Badawczo-
Szkoleniowego Sp. z o. o. z Olsztyna.

Kierownik MGOPS w Dukli
Małgorzata Bielec

Jadwiga Morawska

Justyniana I (VI wiek), znaleziona w rejonie Wietrzna.
 
Dla Dukli,
jej historii ważnych jest kilka dat (lata): 1358, 1364, 
1366, 1380, 1402 i 1504. Adam Kamieński autor przy-
czynku do dziejów Dukli, pt. „Nieznane karty z przeszło-
ści miasteczka Dukli” (1358-1540) mówi o pierwszej da-
cie przeze mnie wymienionej, a mianowicie 1358 roku. 
Wtedy to król Kazimierz Wielki przywilejem wystawio-
nym w Krakowie 22 sierpnia 1358 roku nadał prawo nie-
mieckie wsi Dukla. W 6 lat później Kazimierz Wielki w 
dokumencie wystawionym na Węgrzech 21 października 
1364 roku potwierdził przejście całego klucza kobylań-
skiego w posiadanie Janusza Suchego Wilka.
Następny przywilej Kazimierza Wielkiego wystawiony zo-
stał 28 sierpnia 1366 we Włodzimierzu. Król Kazimierz 
Wielki potwierdził Janowi Bogorii – kanclerzowi Dukli i 
inne wsie jako wieczystą jałmużnę. 
Proces tworzenia się miasta odbywał się powo-
li. Pierwotna osada w Dukli znajdowała się nad rzeką 
Jasiołką, a nowy ośrodek osadniczy, z którego wyrosnąć 
miało miasto tworzył się powoli, ale systematycznie w 
rejonie Kościoła. Dukla będąca jeszcze wsią samoczynnie 
niejako przyjmowała gospodarcze funkcje miasta.

Dokument z 20 stycznia 1402 roku wystawiony przez 
właściciela Dukli Jana i Jakuba Kobyleńskich wyraźnie su-
geruje, że w 1380 roku rozpoczęto lokację Dukli jako 
miasta. Obaj dziedzice oświadczyli w sporządzonym do-
kumencie, że wystawiają go w celu zwiększenia swych 
dochodów z miasta Dukli, z jego przedmieściem starej 
Dukli i Lipowicy.
W Polsce panował wprawdzie Ludwik Węgierski, do 1382, 
ale tak naprawdę majestat Królewski wsi na nowych zie-
miach reprezentuje jego matka Elżbieta Łokietka siostra 
Kazimierza Wielkiego.
Rozwój osadnictwa dawnej Dukli poszedł z czasem w tym 
kierunku, że wykształciły się 4 odrębne ośrodki osadni-
cze: jeden miejski – miasteczko Dukla oraz trzy wiejskie 
– Przedmieście Wyższe, Przedmieście Niższe i Lipowica. 
Dokument z 1402 roku miał uregulować stosunki w 3 czę-
ściach dawnej wsi Dukla.
 
Lokacja miast w Polsce 
(a także w Europie) odbywała się według przyjętych re-
guł. Każde miasto w średniowieczu miało najczęściej re-
gularny układ ulic skupionych wokół rynku, było otoczo-
ne wałami lub murami z bramami i basztami, za który-
mi powstawały z czasem przedmieścia. W Polsce upo-
wszechniły się wzory prawno-organizacyjne miast na 

Uczestnicy warsztatów.
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Laureaci wyłonieni
Rozstrzygniecie IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu  
im. św. Jana z Dukli

W sierpniowym numerze drukujemy 
wiersz Jagody Mermon z ZSP w Wietrz-
nie, która zajęła w III Ogólnopolskim 
Konkursie Poetyckim im. św. Jana z Dukli 
I miejsce w kat. regionalnej młodzieżowej 
od 12-18 roku życia.

Jagoda Mormon 
klasa III gimnazjum ZSP w Wietrznie

On 
Prosty człowiek –
Którego pokochał świat.

Prosty człowiek –
Żyjący pełnią miłości.

Prosty człowiek –
Za którym serce rwie się z tęsknoty.

Prosty człowiek –
W którego ustach słowa miały 
ogromną moc.

Prosty człowiek –
Nieżałujący uśmiechu.

Prosty człowiek –
Przyjaciel młodzieży.

Prosty człowiek –
Poddany Maryi. 

Prosty człowiek –
Ale niezwykły, Wielki człowiek.

Komisja przyznała następującym 
osobom w poszczególnych kategoriach 
nagrody książkowe i dyplomy:

Kategoria ogólnopolska:
Kategoria ogólnopolska – dorośli:

1. miejsce - Elżbieta Goloch z Turka 
(woj. wielkopolskie) za zestaw wierszy 
2. miejsce – Julita Nieznalska z Gą-
sawy (woj. kujawsko-pomorskie) za 
zestaw wierszy i Anna Paliszewska 
z Wieliczki za wiersz - Św. Jan z Dukli
3. miejsce - Małgorzata Polańska z 
Sanoka za wiersz - Na puszczy św. Jana

Komisja IV. Ogólnopolskiego Konkursu im. św. Jana z Dukli w składzie: Olga 
Lalic-Krowicka – przewodnicząca, Halina Cycak – członek, Krystyna Boczar-
Różewicz – członek i o. Dobromił Godzik – po ocenie 61 prac 21 osób, które 
napłynęły na konkurs przyznała nagrody w poszczególnych kategoriach. Celem 
konkursu jest propagowanie kultu św. Jana oraz wielkiego wkładu w historię pa-
pieża Jana Pawła II

Ponadto jury przyznało 3 wyróżnienia, 
które otrzymali:
Krzysztof Kokot z Nowego Targu za 
zestaw wierszy
Jurata Bogna Serafińska z Warszawy 
za wiersz - Oczekiwanie
Regina Nachacz z Rzeszowa za wiersz 
- Róża smoleńska

Kategoria ogólnopolska  
– młodzież 12-18 lat

1. miejsce – Katarzyna Wiktoria Po-
lak za wiersz – Figura św. Jana z Du-
kli i Paulina Kukurka z Nowosielec 
za wiersz – Widzący niewidzący

Kategoria regionalna:
Kategoria regionalna – dorośli:

1. miejsce- Augustyna Nawracaj z 
Dukli za zestaw wierszy

Kategoria regionalna  
– młodzież 12-18 lat:

1. miejsce – Weronika Boczar z Teo-
dorówki (Gimnazjum w Dukli) za 
wiersz - Nasz Jan Paweł II i Damian 
Grodzieński z Jaślisk (Gimnazjum w 
Jaśliskach) za wiersz - Świętość

Kategoria regionalna  
dzieci do 12 lat:

1. miejsce – Katarzyna Lorenc z Ja-
ślisk (ZSP w Jaśliskach) za wiersz – 
Tajemniczy człowiek puszczy i Nor-
bert Faliszek z Posady Jaśliskiej (ZSP 
w Jaśliskach) za wiersz – Nasz rodak.

Laureatom i uczestnikom kon-
kursu gratulujemy. Wszystkie nagro-
dzone wiersze będą sukcesywnie pu-
blikowane w naszym miesięczniku. 
Oficjalne podsumowanie konkursu od-
będzie się w Dukli w Sanktuarium św. 
Jana z Dukli 16 października (sobota) 
br.. Szczegółowy program zaprezentu-
jemy na stronie internetowej www.du-
kla.pl w Aktualnościach.

kbr

Drukujemy w tym numerze wiersze 
Elżbiety Goloch z Turka, 
które zajęły I miejsce w kategorii 
ogólnopolskiej - dorośli.

W górskich rozwidleniach dro-
gowskazy

poskręcały się jak powrósła.
Trudno znaleźć świętego Jana z Dukli,
głęboko wcisnął się we mgłę.
Chcąc doświadczyć jego cudów. 

Trzeba przetrzeć zmysły
zapryskane mżawką – a ściany z gon-

tów, wydźwignąć
spod jeżynowej purpury i mahonii by-

lic, dopóki światło wieży
jeszcze przebija się przez przydymiony 

widnokrąg.
Bo dzwony coraz ciszej kiwają 

sercami,
wkrótce nawet po przyłożeniu ust,
nie poczuje się jak wołają Emanuela.
Przy furtce toczą się żółto-brązowe 

miody lip i wiązów,
jakby to były listy, nie liście – bez ko-

pert i adresatów.
Wielobarwne zaspy góralskich przypo-

wieści,
od dawna niczyich. Pozaludzkiej rze-

czywistości
dopełnia szczebiotanie wróbli i po-

gwar gęsi
nad dachami sacrum.

W drzwiach półmrok i gra światłocieni 
na ołtarzu,

wymyślone kroki, parskanie przestra-
szonych koni,

szuranie drewnianych pacierzy. Spod 
zmurszałej deski

wyzierają: Szymon i Maria Mag-
dalena,

ich twarze już przywykły do pastelo-
wych wibracji,

mimo że październikowe jutrznie 
szybko kończą się

nawet w spękaniach Synaju.
Między świętymi obliczami coraz spo-

kojniej.

przestrzenniej, chociaż nie ma Jakuba,
któremu spaliła się stodoła, wójta Wojtka Czecha
ani Zośki Wędrowniczki, mamroczącej coś do siebie.

W tych przytrzymanych chwilach, 
najgłośniej trzeszczą kości drzew i latarnia ślepa ze sta-

rości
jak baca Maciej, naprawdę wysłużony,
proszący pod golgotą cmentarza, by pogawędzić z 

przodkami.
Nie potrzebuje mijających lat i wieków, 
z jego zboczy zeszły zielone kierdele 
jak pamięć.

* * *
W mojej wyobraźni pustelnia Jana z Dukli
wiosną przypomina zwalony pień wielkiego drzewa.
Zimą – poczerniałe deski dawnych ołtarzy rozbijają kra-

jobraz.
Tylko dachy bernardyńskiego klasztoru
 - wśród drzew – skrzą się rosą niczym Betlejem.
Potem leśne kapliczki z pożarem liści,
bramy wyczarowane z surowych kamieni, toną w krwi 

łodyg.
Zrobiło się cicho, pożółkłe źdźbła traw
wolno otwierają Słowo Bożę, jakby nasłuchiwały po-

wrotów,
lecz ze wzgórza nikt nie woła.
Tylko od czasu do czasu – w kanonizowanych księgach – 
Łkają psalmy jak rzadkie ptaki.

Przewodnik wsuwa nas w barwne tajemnice czasu,
jednak czegoś żal, bo świątynie w skansenach
są miejscami skąd odszedł Bóg. Obdarto je z duszy
i przemieniały się w skamieliny. 
Bilety i zapach moich Valentino
 - nie zastąpią uświęconej łaciny dymu kadzidła.
Kaplica – nawet z pustymi oczodołami okien
w najgłębszych chaszczach – żyje.
Jest na swoim miejscu i czeka na zbawienie.

Wiary nie można mierzyć wielkością murów,
ale wozami pielgrzymów. Miarą może być
bicie serca i spojrzenie w zielony ocean gór,
oblewający ten niebiański atol.
Chociaż wokół rozpadające się domy,
przewrócone płoty i żurawie bez skrzydeł.
Została jeszcze nić ścieżki
z trudem opierająca się na legendzie,
jakby Jan z Dukli
znów miał wyruszyć do Lwowa. znów

* * *
Pod wieczór granat lasów
odcina się od góralskiego kościoła
jak wielkiego rozpalonego okrętu, z masztami krzyży,
co cumuje w suchym doku wzgórza.
Miedziane kopuły żarzą się niczym języki ognia,
choć Duch Święty wycisza zbocza. 

Lecz przy wielogłosowej pieśń chóru, od sacrum
jeszcze pomarańczowieje niebo i skiby
na bacowym polu. Święci: Piotr i Paweł
kończą przyjmować chore dusze.
Na ostatnim akordzie Serafina,
mrok rozwiesza się na polichromii z Maryją

Jesienny dzień jest za krótki
nawet dla pobłogosławionych pejzaży. 
Pod czarnym zarysem kosmosu musi się złamać 
rudy szalunek scholii, w dziuple wiewiórek
chowa się ewangeliczne canto,
chociaż ta blaszana Jerozolima na fundamentach
z świerkowych pni, wciąż próbuje 
uchwycić się resztek boskiej łuny.
Jan z Dukli ze znużonymi diakonami siada pod bukiem
i przymyka spracowane powieki.
Z jego dłoni wylatuje sen jak ogromny cień orła.
Kładzie się na okalających mur i stare nagrobki,
wyciosane z mchów – i te młodsze,
z granitu i wapieni.

Spoczywają, przywaleni ojcowizną. Górale.
Jeszcze realni, chodź już bez imion i wsi,
wyblakli w zawieruchach.
Często zagląda do nich wiatr, łagodny i ten rozsierdzony.
Goni liście, zrzuca kapelusze 

potępieńcom,
jakby tu wciąż była droga na 

jarmark,
mimo że dawno opadł kurz kie-

dyś podnoszony
przez stada bydła, umilkł gwar 

kupców
- a kolorowy korowód chustek, 

rozmył się
w błotnistych koleinach.

Pielgrzymowały 
do Dukli

29 czerwca br. dukielskie sanktuarium św. Jana z Du-
kli odwiedziły dzieci z Sambora na Ukrainie. Dzieci prowa-
dzone są przez siostry Franciszkanki Rodziny Maryi. Piel-
grzymowały do Dukli aby pomodlić się przy relikwiach pa-
trona Lwowa i Dukli. Z radością oglądały swoich biskupów 
na zdjęciach w kruchcie dukielskiego klasztoru: arcybi-
skupa Mieczysława Mokrzyckiego, bp. Leona Małego, bp. 
Mariana Buczka. Dzieci wspomagają misje święte i opie-
kują się grobowcem Bernardynów w Samborze. Do 1959 
roku Bernardyni pracowali w Samborze.

Stanisław Kalita
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Każdy mógł wybrać coś dla siebie

„Baciary” grały, K.A.S.A. grała, 
a publiczność bawiła się świetnie

To miały być wyjątkowe Dni Dukli i takie były. Dukla w tym roku obchodzi 
630 lat nadania jej praw miejskich, stąd Dni były wyjątkowo bogate. Rozpoczęła 
je uroczysta sesja Rady Miejskiej w Dukli, na której burmistrz Marek Górak i 
przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Uliasz wręczyli medale Zasłużony dla 
Dukielszczyzny. W tym roku Kapituła przyznała 2 medale, mimo 7 nominacji. 
W programie Dni Dukli każdy mógł wybrać coś dla siebie. Był blok rozrywkowy 
dla dzieci, poprzedzony wyborem Małej Miss Dni Dukli2010 i Małego Mistera 
Dni Dukli 2010; była muzyka: ludowa, cuntry rock, reggae i disco-polo, a także 
wiele innych atrakcji. Dla miłośników piłki nożnej mecz oldboyów na stadionie 
w parku przypałacowym Polska-Dukla – Węgry-Opalyi.

Konkurs Małej Miss i Mistera Dni 
Dukli 2010 odbył się pt. „Moja ulubiona 
bajka”. Zgłosiło się 8 kandydatek i 2 
kandydatów. Komisja powołana przez 
organizatora wybrała na Małą Miss Dni 
Dukli 2010 Julię Budę z Parszowa 
(5 lat), a na Małego Mistera Dni Du-
kli 2010 Kacpra Magdziaka ze Zręcina 
(7 lat). Małą Miss Publiczności Dni 
Dukli 2010 została Julia Wróbel z Teo-
dorówki (3,5 roczku). Po wyborach roz-
począł się interaktywny program dla 
dzieci, podczas którego Rita i Rudi za-
prosili dzieci w podróż dookoła świata. 

Uroczyste otwarcie Dni Dukli 2010, 
gdzie symboliczne klucze do bram mia-
sta burmistrz gminy Dukla wręczył 
gospodarzom tych dwóch świątecz-
nych dni Ośrodkowi Kultury, nastą-
piło o godz. 19.00. Po oficjalnym otwar-
ciu burmistrz wręczył statuetkę zwycię-
skiej drużynie węgierskiej z Opalyi. Za-
proszeni na scenę zwycięzcy odśpie-
wali hymn radości. Pokonali naszych za-
wodników 4:2 i gratulujemy im zwycię-
stwa. Trochę żal, ale taki jest sport - lep-
szy wygrywa. Nie martwmy się, może 
za rok nam będą sprzyjały gwiazdy. Mu-

Wicemiss Dni Dukli - Paulina Widzi-
szewska z Łęk Dukielskich, Miss Lata 
– Marta Szczurek z Nadola, Miss Gra-
cja – Natalia Sowińska.

Wybory Miss uświetnił pokaz tańca 
towarzyskiego w wykonaniu pary ta-
necznej Alicji Wójcik i Wojciecha Pie-
trusia. Podczas dyskoteki wystąpił rów-
nież zespół „GABI” z Ośrodka Kultury 
w Dukli z nową choreografią pt. „Pozy-
tywka”. Dziewczęta w nowych strojach, 
przy estradowych światłach prezento-
wały się doskonale. Pierwszy dzień za-
kończył się o godz. 2.00

Niedziela rozpoczęła się prezenta-
cją rodzimej twórczości artystycznej. 
Wystąpił z nowym programem zespół 
obrzędowo - śpiewaczy „Szarotka” 
z OK w Dukli. Turniej Sołectw, to czas na 
sporą dawkę humoru i sportowej rywa-
lizacji. Drużyny z Zawadki Rymanow-
skiej, Mszany, Barwinka, Iwli, Wietrzna 
i Równego w deszczu (który nie oszczę-
dził tradycyjnie ani zawodników ani pu-
bliczności) walczyły o nagrodę w wy-
sokości 6 000 tyś. zł ufundowaną przez 
burmistrza Gminy Dukla. Po wyrówna-
nej walce miejsca zajęły: Wietrzno - I, 
Mszana – II , Barwinek – III. W prze-
rwach między konkurencjami prezento-
wał się zespół tańca towarzyskiego „Ma-
sters” z Mszany i zespół tańca z ZSP w 
Równem (laureat Gminnego Konkursu 
Tańca). 

Nasilający się deszcz rozproszył jed-
nak publiczność i dźwięki wspania-
łych bałkańskich melodii rozlegały się 
przy niewielkiej liczbie słuchaczy. Po-
goda była łaskawa tuż przed koncertem 
gwiazdy Dni Dukli i wraz z wychodzą-
cym słoneczkiem przybywała również 
publiczność. K.A.S.A. rozpoczął swój 
koncert od znanego przeboju pt. „Kasa 
i sex”, który nagrał wraz z Marylą Ro-
dowicz. Licznie zgromadzona publicz-
ność usłyszała również inne przeboje, 
między innymi: „Najpiękniejsza” i „Ma-
cho”. Parę minut po 21.00 rozpoczęła się 
biesiada w rytmach disco polo. Dni Du-
kli zakończyły się o północy.

zyczne otwarcie Dni Dukli stanowił kon-
cert zespołu country rockowego „The 
Nemcsak Berry” z Węgier, który bar-
dzo spodobał się dukielskiej publiczno-
ści. Następnie wystąpił zespół „Tabu”. 
Dziewięcioosobowy skład gra szeroko 
rozumianą muzykę reggae z elemen-
tami roots reggae, ragga, ska i rockste-
ady. Ich energia na scenie udzielała się 
publiczności, a żywiołowa sekcja dęta 
wprowadziła bardzo pozytywny klimat. 
Dukielska młodzież, która w tym roku 
przybyła najliczniej, bawiła się dosko-
nale. Zespół nie mógł zejść ze sceny, 
brawa publiczności na to nie pozwalały. 
Po reggae czas na góralski folk-dance i 
gwiazdę wieczoru „Baciary”. Tu roz-
gorzało prawdziwe szaleństwo po góral-
sku „hej”. Publiczność wykazała się zna-
jomością wszystkich utworów wykony-
wanych przez „Baciarów”. Wszyscy bez 
względu na wiek głośno śpiewali. Oka-
zało się, że popularność zespołu w na-
szym regionie jest bardzo duża, a bi-
som nie było końca. Po mocno przedłu-
żonym koncercie, rozpoczęła się dysko-
teka z DJ Sanchezem, podczas której jak 
co roku wybrana została Miss Dni Du-

kli. Komisja w skła-
dzie: burmistrz gminy 
Dukla Marek Górak, 
Krystyna Boczar-Ró-
żewicz, Nina Szczu-
rek, Gabriela Karbow-
niczyn (Miss Dni Du-
kli 2009), Wioletta 
Made (Miss Publicz-
ności 2009) wybrała 
Miss Dni Dukli 2010, 
została nią Judyta 
Torba z Dukli. Pozo-
stałe tytuły otrzymały: 

„Baciary”

Publiczność bawiła się znakomicie...
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dokończenie ze str. 10
„Baciary” grały...

Piknikowy nastrój  
w Cergowej

27 czerwca br. w Środowiskowym Domu Samopo-
mocy w Cergowej odbył się piknik integracyjny z okazji 
5. rocznicy powstania Ośrodka.

Dni Dukli 2010 przeszły do historii. 
Przez dwa dni odbyło się wiele imprez 
towarzyszących o charakterze rozryw-
kowym ale i charytatywnym: „Biegnę 
dla Kacpra” (heroiczny bieg ojca przez 
Polskę w celu zdobycia środków na pro-
tezę dla 16-miesięcznego synka), kwesta 
dla powodzian i rodzin wielodzietnych. 
Poprzez różnorodne formy rozrywki i 
rekreacji, zapewnione były atrakcję dla 
całych rodzin. Karuzele, dmuchawce 
dla najmłodszych, a dla osób o moc-
nych nerwach lubiących odpowiednią 
dawkę adrenaliny autodrom i młot. Te-
goroczny zestaw artystów, którzy go-
ścili na dukielskiej estradzie mógł zaspo-
koić wszystkie gusta każdego pokole-
nia mieszkańców dukielszczyzny. Może 
brakowało rękodzieła artystycznego, ale 
cóż wszystkim zawsze trudno dogodzić.

Trudno jest pobijać rekordy i prze-
kraczać poprzeczki, szczególnie kiedy 
się je stawia samemu. Jednak patrząc 
na kolejny rekord frekwencji publiczno-
ści, możemy śmiało powiedzieć, że się 
udało. Do zobaczenia za rok!

kbr, fot. Juliusz Stola, kbr

Już 600 lat minęło
Weronika Boczar

Już 600lat minęło, 
Od kiedy Władysław Jagiełło
Dał popalić Krzyżakom,
Tym podstępnym łajdakom
Za świętym Krzyżem się chowali
I za szlachetnych się uważali,
Tak naprawdę straszne rzeczy robili,
Na dzieci i kobiety miecze podnosili.
Jagiełło miał już tego dość,
Więc wpadł w ogromną złość,
Właśnie! Niech idą precz!
Chwycił za miecz,
Choć do tego nie chciał doprowadzić,
A pokojowo z zatargów wyprowadzić.

Lipcowy i upalny dzień był,
Każdy Krzyżak ledwo żył,
Nasi w lesie się pochowali,
A Krzyżacy na polu stali.
Wreszcie za miecz chwycili,
I do walki przystąpili.
Nasi bili jak szaleni,
A Krzyżacy wystraszeni
Zaczęli z pola bitwy wiać,
Teraz możemy się z tego śmiać!

Te wydarzenia w kronikach zapisane
Zostały przez Sienkiewicza opisane,
A Matejko obraz namalował,
Strasznie się napracował
My go w muzeum oglądamy 
I z całego serca podziwiamy.

W tym roku minęło 600 lat od zwycięstwa wojsk polsko-litewskich pod Grunwaldem 
nad Krzyżakami. Bitwa pod Grunwaldem to jedna z największych bitew w historii śre-
dniowiecznej Europy (pod względem ilości uczestników). Stoczona na polach pod 
Grunwaldem 15 lipca 1410 roku pomiędzy siłami zakonu krzyżackiego, wspomaganego 
przez rycerstwo zachodnioeuropejskie (głównie z Czech, wielu państewek na Śląsku, z 
Pomorza Zachodniego i innych) pod dowództwem wielkiego mistrza krzyżackiego Ulricha 
von Jungingena, a połączonymi siłami polskimi i litewskimi wspieranymi lennikami obu 
tych krajów pod dowództwem króla polski Władysława Jagiełły.

Bitwa zakończyła się zwycięstwem wojsk polsko-litewskich i pogromem sił zakonu krzy-
żackiego. Nie została jednak wykorzystana do całkowitego zniszczenia zakonu.    

kbr

Po uroczy-
stym powitaniu 
wszystkich zebra-
nych, kierownik 
Ośrodka przedsta-
wiła historię oraz 
osiągnięcia pla-
cówki za okres 
minionych 5 lat i 
zaprosiła wszyst-

kich do wspólnej zabawy. Część arty-
styczną przygotowali uczestnicy ŚDS z 
Cergowej, Bliznego, Leska oraz zespoły 
prowadzone przez Ośrodek Kultury  
w Dukli. W trakcie 
imprezy dostępne 
były: zabawy i kon-
kursy dla dzieci, 
stoisko fryzur i ma-
kijażu, loteria fan-
towa, pomiar wagi 
i ciśnienia, pokaz 
tresury psa i sprzętu 
straży granicznej, 
degustacja produk-
tów regionalnych i 
potraw z grilla, sto-

Pani Bogumiła Dymek-Urynowicz, 
kierownik Ośrodka powitała zaproszo-
nych gości, wśród których byli między 
innymi: Wicestarosta Powiatu Krośnień-
skiego- Andrzej Guzik, Zastępca Bur-
mistrza Gminy Dukla - Andrzej Bytnar, 
ks. Dziekan Stanisław Siara, Przewodni-
czący Rady Miejskiej w Dukli- Zbigniew 
Uliasz, Radny Powiatu Krośnieńskiego - 
Krzysztof Zawada, radni i sołtysi gminy 
Dukla, na czele z sołtysem wsi Cergowa 
Czesławem Nowakiem. Zaproszenie na 
obchody 5. lecia naszego Ośrodka przy-
jęli również nasi przyjaciele z Środowi-
skowych Domów Samopomocy z Leska, 
Bliznego i Izdebek. Wśród uczestników 
pikniku nie zabrakło również mieszkań-
ców Gminy Dukla i Gmin ościennych. 

wyrobów uczestników ŚDS i lokalnych 
rękodzielników.

Projekt pt. „Organizacja pikniku ro-
dzinnego” był współfinansowany ze 
środków pomocowych w ramach działa-
nia 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strate-
gii rozwoju PROW 2007-2013.

Środowiskowy Dom Samopomocy w 
Cergowej składa podziękowania wszyst-
kim instytucjom i osobom prywatnym, 
które przyczyniły się do zrealizowania 
pikniku oraz wpłynęły na uatrakcyjnie-
nie jego programu.

red

isko z lodami, pokaz Zespół „Gabi” z OK w Dukli uświetnił uroczystości 5. rocznicy.
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SPORT        SPORT        SPORT
UKS w Równem, to 
wyczyn i rekreacja

Podkarpacki sport, to nie tylko 
wielki wyczyn, ale także wielość 
szkolnych klubów. Jednym z nich jest 
Uczniowski Klub Sportowy w Rów-
nem. Powstał w listopadzie 2010 z ini-
cjatywy grona pedagogicznego Ze-
społu Szkół Publicznych w Równem. 
Nie obchodzi więc jeszcze pierwszej 
wyraźnej rocznicy swojej działalności, 
ale klub jest prężny i dobrze rokuje. 

Prezesem jest Marcin Folcik. Celem 
działalności klubowej jest propagowa-
nie sportu wśród młodzieży szkolnej, 
organizowanie zajęć pozalekcyjnych, 
które prowadzą nauczyciele wf i in-
struktor tenisa stołowego. Stąd też wła-
śnie ping-pong jest główną sekcją spor-
tową i tu są już pewne sukcesy. 

W tym roku zawodnicy UKS wy-
grali eliminacje gminne do podkarpac-
kiej olimpiady w tenisie stołowym, a w 
zawodach powiatowych Klaudia Bo-

gaczyk zakwalifikowała się do zawo-
dów wojewódzkich. Działa także sek-
cja siatkówki, prowadzone są zajęcia 
pływackie, w tym i nauka pływania. 
Zawodnicy UKS biorą udział w zawo-
dach na szczeblu gminy i powiatu. Do-
bre wyniki zanotowali tu siatkarze, w 
ping-pongu organizowane są turnieje 
wewnętrzne i dla amatorów z zewnątrz. 
Uczniowski Klub Sportowy w Rów-
nem realizuje także program „Wiem 
jak spędzić wolny czas” i są to najczę-
ściej pozalekcyjne zajęcia sportowe 
dla uczniów ZSP Równe. Oczywi-
ście sport, to także pieniądze na urzą-
dzanie imprez, na zajęcia i całą dzia-
łalność organizacyjną. Główne fundu-
sze, to są składki członkowskie, daro-
wizny, życzliwi sponsorzy, dotacje z 
gminy. W tym roku otrzymał klub dota-
cje na zadania publiczne z zakresu kul-
tury fizycznej ze środków funduszu za-

jęć sportowych i rekreacyjnych z Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki. W planach 
młodzi sportowcy z UKS w Równem 
oraz organizatorzy przewidują m.in. 
włączenie się do budowy wielofunk-
cyjnej hali sportowej oraz moderniza-
cję istniejących obiektów sportowych. 
Poczynią także starania o pozyskanie 
nowych sponsorów oraz dotacje pań-
stwowe i unijne.

Marian Folcik

Spartakiada w Zagórzu
23. czerwca 2010 r. w Tarnawie Dolnej odbyła się XII Spartakiada Środowi-

skowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego. Organizatorem 
Imprezy był ŚDS w Zagórzu, a gospodarzem Gimnazjum im. Jana Pawła II w 
Tarnawie Dolnej. Naszą gminę reprezentował Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Cergowej. Jego uczestnik Wiesław Książkiewicz zdobył 6 miejsce w konku-
rencji strzał piłką do bramki. Pomimo, iż zawody sportowe wymagają rywaliza-
cji, cała impreza była świetną zabawą dla wszystkich uczestników ŚDS oraz do-
skonałą okazją do wzajemnych spotkań.

Bogumiła Dymek-Urynowicz

i n f o r m u j e

W dniu 21 lipca odbył się Wakacyjny Turniej Tenisa 
Ziemnego z cyklu „Sportowe Lato 2010”. Turniej odbył 
się przy pięknej upalnej słonecznej pogodzie. Mimo zgłosze-
nia się tylko 6 zawodników atmosfera turnieju przebiegała w 
miłym klimacie. Walka w poszczególnych pojedynkach była 
bardzo zacięta. Po meczach finałowych organizator uhono-
rował najlepszych uczestników pamiątkowymi dyplomami, 
pucharami i nagrodami rzeczowymi. W przyszłym roku li-
czymy na większą ilość chętnych do wzięcia udziału w tur-
nieju. Gratulujemy nagrodzonym i zapraszamy za rok. 

16 lipca na boisku tartanowym odbył się Wakacyjny 
Turniej Piłki Nożnej „PIĄTEK” - SPORTOWE LATO 
2010 w kat. szkoła podstawowa. W turnieju wystartowało 
trzy drużyny FC Teodorówka, FC Osiedle i Inter United, 
które stoczyły rywalizacje w systemie „każdy z każdym”. 
Mimo upalnej pogody drużyny walczyły o pierwsze miejsce 
i nagrody. Po zakończeniu rozgrywek organizator wręczył 
drużynom puchary, nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Wyniki meczy:
FC Teodorówka  3-0  FC Osiedle
FC Osiedle          0-1  Inter United
FC Teodorówka  7-2  Inter United

Wyniki turnieju:
I    miejsce - FC Teodorówka
II   miejsce - Inter United
III  miejsce - FC Osiedle

Piotr Jakieła, fot. OK

Za co kochamy nasze mamy?
Dzień Rodzinny w ZSP w Tylawie

14 czerwca 2010 r w Zespole Szkół Pu-
blicznych w Tylawie odbyło się uroczyste za-
kończenie drugiego etapu projektu współfi-
nansowanego przez Unię Europejską w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego „Pierwsze uczniowskie doświadczenia 
drogą do wiedzy”. 

Uczniowie klasy pierwszej pod kierun-
kiem wychowawczyni R. Morawskiej przed-
stawili inscenizację utworu Marii Kownac-
kiej „Za co kochamy nasze mamy?” przygo-
towaną z okazji Dnia Rodziny. W utworze wy-
korzystano teatrzyk kukiełkowy oraz pacynki, 
które szkoła otrzymała jako pomoce dydak-
tyczne rozwijające zdolności i umiejętności 
uczniów w zakresie inteligencji językowej. W 
pokazie umiejętności uczestniczyli: dyrektor 

szkoły Aleksander Kosior, nauczy-
ciele, rodzice, dziadkowie, uczniowie 
klasy II, III oraz oddziału przedszkol-
nego i pięciolatków, które w przyszłym 
roku szkolnym rozpoczną trzecią edy-
cję realizowanego projektu. Dzięki 
projektowi, najmłodsi uczniowie na-
szej szkoły mogli rozwijać naturalne 
zdolności i umiejętności w specjalnie 
zorganizowanych Ośrodkach Zainte-
resowań Dziecięcych. Na zakończe-
nie pierwszoklasiści otrzymali w na-
grodę mini pacynki, będące pamiątką 
uczestnictwa w programie „ Pierwsze 
uczniowskie doświadczenia drogą do 
wiedzy”.

Zajęcia pierwszaków dobiegły 
końca, szkoda, bo świetnie wspólnie 
bawiliśmy się. Życzymy naszym młod-
szym kolegom, którzy w przyszłym 
roku szkolnym będą realizować trzeci 
etap projektu „Pierwsze uczniowskie 
doświadczenia drogą do wiedzy”, rów-
nie interesujących, ciekawych i rozwi-
jających zajęć.

Roman Gocz

Zawodnicy Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Równe”

Zwyciezcy eliminacji gminnych do Podkarpac-
kiej Olimpiady Tenisa Stołowego.
Od lewej stoją: Maksymilian Folcik, Michał 
Knap, Adrian Tarutin, Maksymilian Szczepanik.
W pozycji kucznej: Tobiasz Gniady
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Czytelnicy piszą
Wasze ulice, 
nasze kamienice

Od kilku lat, co roku podczas wa-
kacji przyjeżdżają do Dukli studentki 
z Warszawy. Odwiedzają osoby star-
sze, by zasięgnąć wiadomości jak daw-
niej im się żyło i pracowało. W zeszłym 
roku mnie też odwiedziły dwie stu-
dentki. Były zainteresowane życiem Po-
laków z Żydami w Dukli. Przed wojną 
nie mieszkałam w Dukli, więc wiele nie 
mogłam im opowiedzieć tylko tyle, że 
większość mieszkańców Dukli była po-
chodzenia żydowskiego. Cały rynek 
był przez nich zamieszkały. Ale przy-
pomniałam sobie artykuł z „Ilustrowa-
nego Kuriera Codziennego” (IKC) wy-
dawanego w Krakowie, w którym prze-
czytałam, że w Dukli zlikwidowano nie-
legalną winiarnię. Okazało się, że du-
kielscy Żydzi w swoich piwnicach pro-
dukowali potajemnie wino. Nalepki 
do butelek przemycali z Węgier, a tru-
nek sprzedawali jako wino węgierskie. 

Trwało to dość długo, aż ktoś tę tajem-
nicę zdradził. Były dochodzenia, a kło-
pot z tego powodu miał Urząd Skar-
bowy w Krośnie. Życie Polaków z Ży-
dami układało się nieźle, nie było sły-
chać poważnych nieporozumień, chyba, 
że ze strony chuliganów. Jeden z naj-
wybitniejszych żydowskich badaczy hi-
storii Polski lat 1919-1939 i stosunków 
żydowskich w tym czasie, Ezra Mendel-
sohn pisał: „My Żydzi dużo zawdzię-
czamy Polakom, możemy uczestniczyć 
w polityce i uczyć się”. Żydzi zajmo-
wali się handlem, cenić to umieli do-
brze, lubili oszukiwać i trzeba było się 
targować. Na wsiach Żydzi nie miesz-
kali, bo nie lubili pracy w polu. Cza-
sem trafiła się jedna rodzina na wsi, to 
zajmowała się przeważnie prowadze-
niem karczmy – zajazdem. Byli zdolni 
i chętnie garnęli się do nauki. Pamię-
tam jak siostra zakonna, która uczyła 
nas j. polskiego często nam mówiła: 
„Polki jak wam nie wstyd mieć gorsze 
noty niż Izraelitki”. Nie mówiło się Ży-
dówka tylko Izraelitka wyznania Moj-
żeszowego. Było wśród Żydów wielu 
lekarzy, adwokatów, urzędników i pro-
fesorów. Na przykład na trzech leka-
rzy, dwóch było Żydami. Żydzi byli po 
prostu wszędzie. Czasem na uczelniach 
były nieporozumienia, bo Żydzi w nie-
których zawodach nas wyprzedzali. 
Mocno na to reagowała Politechnika 
Lwowska. Poeci pochodzenia żydow-
skiego w swoich wierszach wykazywali 
wielki patriotyzm do Polski. Ale, kiedy 
poetka Magdalena Samozwaniec (Kos-
sak) w swoim wierszu coś bardzo deli-
katnie napomknęła o Żydach, to Julian 
Tuwim bardzo aluzyjnie zareagował 
na to w swoim wierszu i jej to wypo-
mniał. Kiedy wybuchła II wojna świa-
towa, to niektórzy Żydzi zaczęli do Po-
laków okazywać niechęć. Gdy nastała 
niemiecka okupacja, to wielki ratunek 

mieli u nas Polaków i wielu się ich ura-
towało dzięki nam. Z narażeniem ży-
cia przechowywano ich, mimo, iż był 
nakaz, że za przechowywanie Żydów 
grozi śmierć. Z tego powodu wielu Po-
laków niestety zginęło i po dziś dzień 
w Polsce żyje wielu, którzy przyznają, 
że ich dziadowie lub pradziadowie byli 
Żydami. Powodzi im się dobrze, zaj-
mują nawet wysokie stanowiska, ale 
nie wspominają, że ich dziadków wy-
ratowali Polacy. Za granicą to nas Ży-
dzi nie oszczędzają, potrafią w swoich 
pismach, książkach czy filmach oczer-
niać nas. Takim przykładem jest serial 
telewizyjny „Holocaust” wyświetlany 
po raz pierwszy w Ameryce, a później 
w wielu telewizjach świata. Po wyświe-
tleniu filmu „Holocaust” w niemiec-
kiej telewizji, Polak pisarz emigracyjny 
Włodzimierz Odojewski wysłał depe-
szę do przedstawicieli zachodnio-nie-
mieckiej centrali filmowej, w której 
prosił o sprostowanie antypolskich fał-
szów. Na depeszę nie odpowiedziano. 
Tak wrogo nastawionym do Polski w 
USA jest żydowski pisarz Leon Uris, 
który w swoich książkach szkaluje Po-
laków. Przedstawia nas jako najgorszy 
naród na świecie, ale w swoich książ-
kach nie wspomina, że Polska była je-
dynym krajem, w którym groziła śmierć 
za pomoc Żydom. W Ameryce Żydzi po-
sunęli się nawet do krytyki Ojca Świę-
tego Jana Pawła II. W roku 1991 w Sta-
nach Zjednoczonych w Brooklynie roz-
rzucano ulotki obrzydliwie obrażające 
Ojca Świętego Jana Pawła II. W roku 
2001 jeden z żydowskich rabinów za-
apelował do Żydów, by nie zatrudniali 
Polaków jako służących, niańki, sprzą-
taczek, ani w żadnych fabrykach i fir-
mach, bo to wszystko antysemici i na-
leży ich bojkotować. Owszem od czasu 
do czasu pojawiają się w publikacjach 
książkowych głosy uczciwych Żydów 
protestujących przeciwko zacieraniu 
niemieckiej odpowiedzialności za ho-
lokaust i przerzucaniu go na Polaków.

My Polacy nie jesteśmy, ani nie byli-
śmy antysemitami, o który nas niesłusz-
nie posądzają, przecież my ich ratowa-
liśmy. Nie odnosimy się z nienawiścią 
ani do tych, którzy mają inne wyznanie, 
inny kolor skóry czy inną mowę. Ale na 
szykany nie powinniśmy absolutnie po-
zwolić.

Stanisława Zaniewicz

Zachować dla 
przyszłych pokoleń

VI edycja Spotkań Folklorystycznych już poza nami. Święto muzyki, tra-
dycji i folkloru zgromadziło w piękną, słoneczną niedzielę tysiące ludzi -  
z Polski i z zagranicy.

Spotkania Folklorystyczne zostały zrealizowane dzięki pomocy finansowej 
Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, Starostwa Powiato-
wego w Krośnie, Gminy Dukla, Wojewódzkkiego Domu Kultury w Rzeszowie 
i naszych prywatnych darczyńców: p. Niekowalów - Materiały budowlane skład 
w Kobylanach, Stanisława Kuźniara - Firma BIUROSERWIS w Krośnie przy 
ul. Składowej, Zofii i Stanisława Jasłowskich - Hurtownia ZOSTAŃ w Krośnie 
przy ul. Podkarpackiej, Łucjana Waśko – prezesa zarządu Spółdzielni Ogrodni-
czo-Pszczelarskiej SOPEX w Krośnie przy ul. Składowej 2, Andrzeja Krężałka 
– KHS w Krośnie oraz Łukasza Delimaty z firmy DELI z Rymanowa.

ich tylko zaprosimy, bardzo chętnie 
przyjadą za rok i jeszcze nam zaśpiewają.

Jak zwykle popularnością cieszyła 
się loteria fantowa, gdzie główne na-
grody ufundowali: faks - firma BIURO-
SERVICE w Krośnie i kuchenkę mikro-
falową firma DELI z Rymanowa. Ewe-
nementem było w losowaniu to, że obie 
główne nagrody „zgarnęła” pani z Ma-
kowisk. No, ale jak się kupuje 30 losów...

W tym roku liczba gości odwiedza-
jących nasze muzeum wsi była rekor-
dowa! Ta piękna inicjatywa członków 
naszego Stowarzyszenia to przysło-
wiowy strzał w dziesiątkę. A ekspona-
tów ciągle przybywa...

No, a potem była - jak zwykle - 
piękna zabawa. Nikt nie zważał na to, 
że podłoga jest już dawno za mała, więc 
tańczono także wokół niej. 

Do zobaczenia za rok!
Henryk Kyc 

Fot. na:www.stowlekidukielskie.dukla.org

- Brakuje Pani tylko olimpiady. Jak to się 
stało, że jej nie było?
Izabela Zatorska: kiedy zrobiłam mini-
mum olimpijskie, okazało się że jestem 
w ciąży i z wyjazdu zrezygnowałam. 
Ale nie żałuję, mam wspaniałe dzieci i 
przede wszystkim jestem matką i zależy 
mi na rodzinie. Po każdej przerwie ma-
cierzyńskiej wracałam do biegów jak 
po odnowie. Zawsze na wyższy poziom. 
Uważam również, że należy mieć wy-
kształcenie, zawód, bo sport wcześniej, 
czy później się kończy i wtedy wracamy 
do zawodu. Nie było to dla mnie ła-
twe, było trudne, ale jeśli się chce to 
wszystko można połączyć: wychowanie 
dzieci, pracę, treningi.
- Czy Izabela Zatorska zawsze będzie 
biegać?
Izabela Zatorska: Jeśli tylko zdrowie 
pozwoli to tak, nie wyobrażam sobie 
życia bez biegania. Cieszy mnie fakt, 
że wygrywam jeszcze z zawodniczkami, 
które mogłyby być moimi córkami. 
Śmieszy mnie zawsze robienie zakoń-
czenia kariery przez zawodników.  
Ja kariery nie kończę, ona sama się 
skończy, bo przychodzi pewien okres w 
życiu, kiedy zaczynają wygrywać lepsi, 
młodsi. Przegrywać z młodszymi się nie 
wstydzę, bo sport nauczył mnie pokory. 
Należy umieć przegrywać i uważam,  
że zawsze należy dać z siebie wszystko, 
jak mówią Japończycy gambate – na-
leży być mistrzem dla samego siebie,  
a to czy jesteśmy pierwsi na mecie, czy 
na dalszej pozycji nie jest istotne. 
- Czy mistrzyni prowadzi zajęcia we 
Wrocance?

dokończenie ze str. 5
My z Podkarpacia

Spotkania z wdziękiem i humorem 
poprowadziła p. Justyna Wierdak. Wśród 
naszych miłych gości widzieliśmy m.in: 
wicemarszałka Województwa Podkar-
packiego Bogdana Rzońcę, wicestaro-
stę krośnieńskiego Andrzeja Guzika, 
przewodniczącego Rady Powiatu Kazi-
mierza Krężałka, członka Zarządy Po-
wiatu  Jana Pelczara, burmistrza Gminy 
Dukla Marka Góraka z małżonką, prze-
wodniczącego Rady Miejskiej w Du-
kli Zbigniewa Uliasza z małżonką, dy-
rektora Ośrodka Kultury w Dukli Wie-
sława Jakimczuka, dyrektora Ośrodka 
Kultury w Strzyżowie Jadwigę Skow-
ron, Agnieszkę Łokaj z WDK w Rze-
szowie, Zofię i Stanisława Jasłowskich 
– właścicieli hurtowni ZOSTAŃ w Kro-
śnie, Barbarę i Mariana Niekowal - Ma-
teriały budowlane skład w Kobylanach, 
Marka Olejnika – radnego XVII dziel-
nicy Budapesztu, Ilonę Olejnik – dy-
rektorkę szkoły z XVII dzielnicy Buda-
pesztu wraz z opiekunami dzieci wystę-
pujących podczas Spotkań,  Walerego 

Tracza - prezesa Towarzystwa Kultury 
Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Ła-
nowicach, opiekuna zespołu Łanowicza-
nie wraz zespołem, radnego  Stanisława 
Węgrzyna, sołtysa Tomasza Węgrzyna, 
dyrektor Zespołu Szkół Publicznych 
w Łękach Dukielskich Krystynę Deli-
matę z małżonkiem, Adama Pilnego - le-
karza, wraz z małżonką, Andrzeja Krę-
żałka z małżonką, który kolejny rok po-
maga nam w zabezpieczeniu finanso-
wym Spotkań, komendanta OSP Tade-
usza Wierdaka z małżonką, proboszcza 
parafii rzymsko-katolickiej ks. Alojzego 
Szweda, proboszcza parafii polsko-kato-
lickiej ks. Romana Jagiełło

Gościliśmy również wspaniałe, róż-
norodne w swym bogactwie tradycji ze-
społy ludowe: 

Zespół Pieśni i Tańca „Bobrzanie”  
z Bóbrki, Zespół folklorystyczny „Łęcza-
nie” z Łęk Dukielskich, Zespół Śpiewu 
Ludowego „Strzyżowianie”ze Strzy-
żowa, Kapela ludowa „Graboszczanie” 
z Grabownicy, Zespół dziecięcy „Hulaj-
dusze z ulicy Diadal” z Budapesztu /Wę-
gry/, Zespół Pieśni i Tańca „Kłosowia-
nie” ze Strzyżowa, Zespół „Lanowicza-
nie” z Łanowic /Ukraina/, Zespół Pieśni 
i Tańca „Lesianie” z Kupna

Piękno ludowe zawarte w rękodziel-
nictwie prezentowali ludowi twórcy: 
Koło Rękodzieła Artystycznego ze 
Strzyżowa, Jan Jucha z Rogów, Justyna 
Woźniak, Urszula Marchewka, Ma-
ria Suwała, Magda z Krosna i Ania ze 
Zboisk.

Pyszności regionu strzyżowskiego 
przygotowały i nimi częstowały uro-
cze panie pod równie wdzięczną nazwą: 
„Baby Glinickie”. Obiecały, że gdy 

Izabela Zatorska: Tak zapraszam 
wszystkie panie powyżej 40 roku życia 
na zajęcia sportowo-rekreacyjne ma-
jące na celu poprawienie sprawności, 
sylwetki. Ponadto nordic walking, gry 
i zabawy ruchowe w sali i na świeżym 
powietrzu. Zajęcia od początku waka-
cji odbywają się we wtorki i czwartki  
o godz. 18.30. tel. 505 545 195
- Dziękuje bardzo za rozmowę, życzę 
zdrowia i wielu sukcesów w bieganiu  
i życiu prywatnym
Izabela Zatorska: Dziękuję, najważ-
niejsze jest zdrowie i rodzina.
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Mokrzycki, metropolita lwowski, oraz 
ponad 20 kapłanów pracujących na Ukra-
inie (Żytomierz, Zbaraż, Sądowa Wiśnia, 
Rawa Ruska) oraz w Polsce (Dukla, Kra-
ków, Kalwaria Zebrzydowska, Leżajsk). 

Po Mszy św. odbyło się nabożeństwo 
ku czci Św. Jana oraz ucałowanie reli-
kwii przez wszystkich uczestniczących 
w uroczystościach.

Na zakończenie, w imieniu wspól-
noty zakonnej o. Dobrosław Kopysteryń-
ski OFM, prowincjał z Żytomierza, po-
dziękował w obydwu językach przyby-
łym pielgrzymom, w szczególny sposób 
pielgrzymom z Dukli. Swoją radość i po-
dziękowanie z faktu wspólnej modlitwy, 
Eucharystii i przebywania w tej świątyni 
wyraził jeszcze raz ks. bp Mieczysław 
Mokrzycki.

Pragnę tutaj odnotować piękne, 
wzruszające wydarzenie. Po raz pierw-
szy obecny był podczas uroczystości 
proboszcz tutejszej parafii grekokato-
lickiej o. Michał. Miał również swoje 
wystąpienie w którym podkreślał więź 
obydwu naszych kościołów w kulty-
wowaniu kultu świętych ojców czczo-
nych w obydwu kościołach. Po zakoń-
czeniu swojego wystąpienia ks. Michał 
uklęknął i ucałował pierścień biskupa 
Marcjana. 

Oprawę muzyczną sprawował chór 
z Łęk Dukielskich oraz organista z ka-
tedry. Wszyscy uczestnicy pielgrzymki 
podkreślali ten dzień, jako wyjątkowo 
bogaty w przeżycia duchowe. Tak pod-
czas uroczystości w kościele Św. An-
drzeja, jak też podczas zwiedzania 
Lwowa oraz w autokarze.

W tym dniu, kustosz sanktuarium św. 
Jana z Dukli w Dukli przekazał relikwie 
Patrona Lwowa do katedry lwowskiej 
oraz rozdał obrazki z modlitwą do św. 
Jana i litanią.

10 lipca uroczystości odpustowe od-
były się „Na Puszczy”. Mszy św. prze-
wodniczył i kazanie wygłosił ks. bp Ma-
rian Rojek. Podczas tych uroczystości 
został poświęcony i przekazany obraz 
Św. Jana z Dukli dla onkologii lubelskiej, 
którą – za przyczyną Św. Jana – łączą 
nadzwyczaj bogate, duchowe więzi. My-
ślę, że jest to temat, któremu należy po-
święcić więcej miejsca, gdyż dotyka bez-
pośredniej interwencji Św. Jana w ura-
towanie zagrożonego bytu tej placówki.  
W najbliższą sobotę 17 lipca odbędzie 
się w tej klinice uroczysta intronizacja 
relikwii Św. Jana Duklana. Za wszystkie 
dary i opiekę Św. Jana dziękowała oso-
biście p. Elżbieta Starosławska, dyrektor 
onkologii lubelskiej, która na czele 200. 

osobowej piel-
grzymki pra-
cowników kli-
niki przybyła 
na uroczysto-
ści odpustowe 
swojego pa-
trona. Część 
z nich wyko-
nała także wła-
snoręcznie na-
pisaną pieśń 
ku czci Św. 
Jana z Dukli. 
W uroczystości 
uczestniczyli 
również m.in.  
w i c e m a r s z a -

łek Bogdan Rzońca oraz burmistrz Du-
kli Marek Górak.

Po mszy św. wyruszyła procesja z re-
likwiami Św. Jana do dukielskiego sank-
tuarium. 

W niedzielę 11 lipca uroczystości od-
pustowe odbyły się na placu przed klasz-
torem oo. Bernardynów w Dukli. Uroczy-
stej sumie odpustowej przewodniczył ks. 
kard Marian Jaworski ze Lwowa, który 
w tym dniu dziękował Panu Bogu za 60 
lat posługi kapłańskiej. Kazanie wygłosił 
Ks. bp Gerard Bernacki z Katowic.

Podczas obydwu uroczystości oprawę 
muzyczną sprawował chór „Sursum 
Corda” z Sambora na Ukrainie, któremu 
o. Krystian Olszewski, gwardian klasz-
toru, serdecznie podziękował za trud 
pielgrzymi, piękne pieśni oraz kultywo-
wanie kultu Św. Jana z Dukli na Ukrainie 
– szczególnie w Samborze. „Na Puszczy” 
w oprawie muzycznej liturgii uczestni-
czył także chór z Łęk Dukielskich.

Na zakończenie nie można pominąć 
faktu, że kult Św. Jana z Dukli z każdym 
rokiem przybiera na sile. Widoczne znaki 
Jego wstawiennictwa za nami u Boga są 
coraz częściej wymieniane wśród wier-
nych. Uzdrawiająca moc wody „ze źró-
dełka” oraz niebywała cisza miejsca po-
bytu św. Jana na wzgórzu Zaśpit sprawia, 
że coraz większe rzesze ludzi przytłoczo-
nych współczesnym „krzykiem świata” 
szukają tutaj odpoczynku, zweryfikowa-
nia swojej dotychczasowej drogi życio-
wej oraz nabrania sił duchowych czer-
piąc z wzorca tego, który wszystko po-
stawił na to, „co w Górze”.

Więcej informacji z życia sanktu-
arium na http://www.dukla.bernardyni.pl/

Henryk Kyc, fot. Juliusz Stola

Z życia sanktuarium

W dukielskim sanktuarium
Przebywając na prywatnych rekolekcjach w dukielskim sanktuarium biskup 

Jan Śrutwa 24 czerwca br. wygłosił homilię. Przypomniał postacie św. Jana 
Chrzciciela, św. Jana z Dukli i Jana Pawła II, pielgrzyma tego miejsca. Mówił o 
dwóch wymiarach, w których człowiek żyje: doczesnym i wiecznym. Jak postę-
pować i żyć wskazali nam poprzez swoje życie Jan Paweł II i święty Jan z Du-
kli. Podkreślił rolę cierpienia w życiu człowieka. Przytoczył także słowa zna-
nego filozofa Leszka Kołakowskiego, który został zapytany czy wierzy, że ist-
nieje siła, której gołym okiem nie widać. Wielki filozof odparł: nie tylko, że wie-

rzę ale wiem, że Bóg istnieje. W Eu-
charystii modlono się za archidiecezję 
przemyską i zawiadujących nią bisku-
pów rychłą beatyfikację Sługi Bożego 
Jana Pawła II oraz jak w każdy czwar-
tek za czcicieli świętego Jana z Dukli.

Kustosz Krystian Olszewski po-
dziękował ks. biskupowi za dar obec-
ności w progach bernardyńskich. 

Stanisław Kalita

Uroczystość 
św. Jana z Dukli
W KOŚCIELE KLASZTORNYM  
I PRZY ZŁOTEJ STUDZIENCE

W kościele klasztornym, uroczy-
stej sumie odpustowej przewodniczył 
arcybiskup Edward Nowak z Rzymu, 
który wygłosił także okolicznościowe 
kazanie, nawiązując w nim do świę-
tości Jana z Dukli, jaką zrealizował w 
wymiarze miłości do Boga i drugiego 
człowieka, a także do samego siebie. 
Miłość do Boga i drugiego człowieka, 
ksiądz arcybiskup przedstawił w formie 
owoców jego świętości w postaci świę-
tych i błogosławionych Podkarpacia, 
m. in. św. Józefa Sebastiana Pelczara, 
biskupa przemyskiego, bł. Włady-
sława Findysza, kapłana i męczennika 
oraz bł. Bronisława Markiewicza, ka-
płana. Na zakończenie dał także świa-
dectwo, że w lipcu 1984 roku spotkał 
na Puszczy św. Jana z Dukli księdza Je-
rzego Popiełuszkę, dzisiejszego błogo-
sławionego, który zasięgnął rady u ks. 
arcybiskupa, czy wyjechać na studia 
do Rzymu, czy pozostać w kraju. Na-
tomiast w Godzinie Miłosierdzia, przy 
Złotej Studzience na Cergowej górze 
mszy świętej przewodniczył i słowo 
Boże wygłosił o. Henryk Brzeziński 
OFM, który rozpoczyna pracę dusz-
pasterską przy naszym sanktuarium. 
W okolicznościowym kazaniu nawią-
zał do słów Ojca Świętego wypowie-
dzianych w Dukli (1997 r.), zapisanych 
na tablicy przed wejściem na Złotą Stu-
dzienkę: /Wśród tych lasów uczył się 
modlitwy i przeżywania tajemnic Bo-
żych/. Kaznodzieja zachęcił pielgrzy-
mów do nieustannej modlitwy na wzór 
św. Jana z Dukli, którego uchwycił Bóg 
i prowadził do świętości. Po skończo-
nej mszy świętej, która sprawowana 
była w intencji wszystkich czcicieli św. 
Jana z Dukli i Archidiecezji Przemy-
skiej odprawiono nabożeństwo i pobło-
gosławiono relikwiami Świętego Pa-
trona, a także udzielono okolicznościo-
wego błogosławieństwa licznie przy-
byłym dzieciom. W uroczystościach 
udział wzięli kapłani dekanatu dukiel-
skiego i księża pochodzący z Dukli,  
a liturgię uświetnił swoim śpiewem du-
kielski zespół Szarotki.

/o. Micheasz Okoński OFM/

11 lipca zespół Szarotka swoim śpiewem uświetnił uroczystość odpustową ku czci św. Jana z Dukli.

dokończenie ze str. 2

Na uroczystościach odpusto-
wych w Dukli i Lwowie

Święty Jan z Dukli 
Patronem Centrum Onkologii 
Ziemi Lubelskiej

17 lipca 2010 r. odbyła się w Lublinie uroczystość nadania Centrum Onko-
logii Ziemi Lubelskiej imienia św. Jana z Dukli oraz przekazanie Relikwii Pa-
trona dla kaplicy szpitalnej Centrum.

W czasie mszy św. koncelebrowanej - pod przewodnictwem Jego Ekscelencji 
ks. arcybiskupa Józefa Życińskiego Metropolity Lubelskiego odczytana została 
proklamacja o nadaniu imienia św. Jana z Dukli Centrum Onkologii Ziemi Lu-
belskiej. Nastąpiło także uroczyste przekazanie Relikwii św. Jana z Dukli przez 
oo. Bernardynów z Dukli i przemówienie Prowincjała o. dr Czesława Gnieckiego 
z Krakowa. 

Nadanie imienia św. Jana z Dukli Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej nie 
jest przypadkowe. Kiedy w 2007 roku pani dyrektor Elżbieta Starosławska przy-
jechała do Dukli, modliła się długo w zaciszu dukielskiego klasztoru, zaczytała 
się także w biografii św. Jana i historii świątyni. Znakiem świętości i cudów za 
wstawiennictwiem św. Jana było uzdrowienie gwardiana lwowskiego klasztoru. 
Z roku na rok w wpisów w księdze cudów było coraz więcej. O jednym z nich 
uzdrowieniu kilkunastomiesięcznego Jakuba z Teodorówki pod Duklą dowie-
działa się dyrektor Elżbieta Starosławska z miesięcznika Nasza Arka. Przypadek 
Kuby z Teodorówki był dla Niej, lekarza z wiedzą i doświadczeniem historią nie-
prawdopodobną i zrodził w niej nadzieję na pomoc Świętego w rozwiązaniu pro-
blemów Centrum. Oddała w 2007 roku pod opiekę Onkologię Lubelską – pra-
cowników, pacjentów oraz ich przyjaciół. Od tej pory w dukielskim klasztorze 
systematycznie odprawiane są msze święte w tej intencji. A Centrum Onkologii 
Ziemi Lubelskiej od 17 lipca br. nosi Jego imię.

kbr

Na cmentarzu Orląt Lwowskich
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Cudze chwalicie, swego nie znacie 

Babka zwyczajna (Plantago major) to bylina dorastająca do 40 cm 
wysokości; liście szeroko jajowate, całobrzegie o równoległej nerwacji, wszyst-
kie zebrane w przyziemnej rozecie, z której wyrasta bezlistny pęd kwiatostanowy; 
kwiaty zebrane z gęsty kłos. Owocem jest torebka.

Zastosowanie: wykrztuśne, przeciwzapalne, osłaniające. Świeże liście przy-
kłada się na niewielkie zranienia, ukąszenia owadów, zwichnięcia, ropiejące rany, 
owrzodzenia, napar natomiast służy do przemywania trudno gojących się ran.

fot Konrad Sikora: babka zwyczajna

Berlin zdobyty! 

W Dukli brakuje nam 
ruchomych schodów 

Na początku lipca grupka młodzieży z Mszany pojechała na 3 - dniową wy-
cieczkę do Berlina. Wycieczka była o tyle nietypowa, że młodzież sama zdo-
była na nią pieniądze, a zorganizowała wszystko pani sołtys - Ewa Kaczmar-
ska-Więckowska. Poniżej garść wrażeń uczestników berlińskiej wyprawy.

- Pomysł podrzuciła nam pani sołtys 
przed Walentynkami 2009 i wtedy zaro-
biłyśmy pierwsze pieniądze za własno-
ręcznie wykonane kartki walentynkowe. 
Nie było tych pieniędzy dużo, bo tylko 
70 złotych, ale pierwszy krok został zro-
biony. Potem były kartki wielkanocne, 
bożonarodzeniowe, pisanki... I tak ze-
braliśmy przez niecałe dwa lata kilka ty-
sięcy złotych. A to już było sporo.

- Dla mnie to pierwszy wyjazd za 
granicę i już to był szok. Nagle znaleź-
liśmy się w innym świecie: wszystko ta-
kie wielkie, wokół hałas, tłumy ludzi i ... 
nikogo nie można zrozumieć. To dziwne, 
chodzić po mieście nic nie rozumie-

jąc o czym rozmawiają ludzie na ulicy.  
No i ludzie - nie bardzo wiedzieliśmy 
jacy będą ci Niemcy? A tymczasem zo-
baczyliśmy przegląd ras i kultur: czarno-
skórych i skośnookich, w turbanach i w 
chustach, schowanych od stóp do głów w 
długich szatach, albo prawie gołych po-
malowanych na niemieckie barwy naro-
dowe - odbywały się właśnie piłkarskie 
mistrzostwa świata. W Mszanie nie ma 
takiej różnorodności, no i nasza wioska 
jest 10 tysięcy razy mniejsza.

- Fajne było, że nasi opiekunowie nie 
zmuszali nas do biegania po muzeach i 
takich tam, ale i tak poznaliśmy kawa-
łek miasta i jego historii. Zobaczyliśmy 

Reichstag, o którym coś tam było z hi-
storii, ale i dowiedzieliśmy się, że przez 
całe lata Berlin był przedzielony mu-
rem. Trudno to sobie wyobrazić, gdy 
stoi się na Placu Poczdamskim, ale usta-
wione tam fragmenty muru robią wra-
żenie. Jeszcze większe wrażenie robią 
ustawione koło Reichstagu krzyże upa-
miętniające tych, którzy zginęli próbując 
uciec z socjalistycznej części Berlina. 
Powiem jeszcze, że Reichstag, to był kie-
dyś parlament III Rzeszy.

- Wielkość miasta zaskoczyła nas, ale 
jeszcze większym zaskoczeniem było, że 
można je zwiedzać tak różnymi środkami 
lokomocji. Inaczej wygląda Berlin z pię-
trowego autobusu, inaczej z kolejki, ina-
czej ze statku (którym płynęliśmy, zresztą 
pierwszy raz w życiu), a jeszcze ina-
czej z wagonu metra - tam to już nic nie 
widać a tylko czuć i to dość nieładnie. 
Ale lody na statku były pycha! A wokół 
Bramy Brandenburskiej przejechaliśmy 
się ośmioosobowym rowerem...

- Z przyjemnością wspominam tu-
reckie kebaby, którymi się odżywialiśmy 
- nie przypuszczałam, że bułka z mięsem, 
z sałatką i z sosem kupiona w kiosku na 
ulicy może być tak smaczna.

- Mieszkaliśmy na polu namiotowym 
w samym centrum miasta, niesamowite. 
Pod namiotami mieszanina narodowości 
i języków, ale wszyscy się jakoś porozu-
miewali, nie było konfliktów, no i wszy-
scy po sobie sprzątali. Miałyśmy tylko 
trochę problemu z prysznicem - w żeń-
skiej łazience kabiny prysznicowe są nie-
zamykane, nie ma nawet zasłonek. Ale 
jakoś się przełamałyśmy, żeby z nich ko-
rzystać. Zresztą nikt na nikogo nie zwra-
cał uwagi. ciąg dalszy na str. 24

Na polu namiotowym.

Uczestniczki wycieczki wraz z opiekunami.
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Kapituła przyznała  
dwa medale 

Od 2004 roku stało się już trady-
cją, że podczas uroczystej sesji Rady 
Miejskiej w Dukli w czasie corocznie 
obchodzonych Dni Dukli wręczane są 
medale „Zasłużony dla Dukielszczy-
zny”. Medale nadawane są za wybitne 
zasługi osobom, które swoją działalno-
ścią szczególnie zasłużyły się miastu 
i gminie, przyczyniając się do jej roz-
woju, pomnożenia dobrobytu lub po-
pularyzowania osiągnięć. Otrzymują je 
osoby za wybitne osiągnięcia w kate-
goriach: Samorządowiec, Społecznik, 
Kultura, Sport, Edukacja, Osobowość. 

Pierwszy raz w 2004 roku medale 
przyznał Burmistrz Gminy Dukla, w la-
tach następnych przyznawane są przez 
Kapitułę. Do tej pory Kapituła, w skład 
której wchodzą osoby wyróżnione me-
dalem, uhonorowała 41 osób. W tym 
roku spośród siedmiu nominowanych 
Kapituła na posiedzeniu 28 czerwca br. 
wyróżniła dwie osoby w kategoriach:

Osobowość:
Ks. kardynał Marian Jawor-

ski - urodzony we Lwowie. Tu uzy-
skał w 1945 r. świadectwo dojrzało-
ści i został przyjęty do Arcybiskupiego 
Wyższego Seminarium Duchownego.  
W 1950 r. przyjął święcenia kapłań-
skie. Po rocznej pracy w charakterze 
wikariusza, został skierowany na dal-
sze studia na Wydziale Teologicznym 
UJ, a następnie podjął studia na Wy-
dziale Filozoficznym KUL. Prowadził 
wykłady w kilku seminariach diece-
zjalnych i zakonnych. Przez 8 lat pełnił 
obowiązki dziekana Papieskiego Wy-
działu Teologicznego w Krakowie. 

W 1991 r. został mianowany arcy-
biskupem i metropolitą lwowskim ob-
rządku łacińskiego. Do godności kar-
dynalskiej został wyniesiony przez 
Ojca Świętego Jana Pawła II w 2001r. 
Ks. kardynał, wielokrotnie nawiązy-
wał w swoich publicznych wystąpie-
niach do postaci św. Jana z Dukli i za-
chęcał do pielgrzymowania do Jego 
sanktuarium. Jako Metropolita Lwow-
ski wprowadził w katedrze uroczyste 
obchody ku czci. św. Jan a Kościołowi 
w miejscowości Stary Dobrotwór nadał 

Jego tytuł. W kalendarzu liturgicz-
nym Kościoła Rzymskokatolickiego 
na Ukrainie wprowadził obowiązkowe 
wspomnienie Patrona Dukli. Na Ukra-
inie rozsławia i promuje naszego Świę-
tego Patrona i Miasto Dukla.

Samorządowiec:
Jan Gosztyła - urodzony w Iwli, 

zamieszkały w Dukli. Po ukończeniu 
studiów na Politechnice Warszawskiej 
w 1968 roku uzyskał tytuł mgr inż. bu-
downictwa lądowego. Pracował na sta-
nowiskach wykonawczych i kierowni-
czych na terenie obecnego woj. pod-
karpackiego w Hucie Stalowa Wola, 
Hydroinżynierii Rzeszów, Biurze Pro-
jektów Budownictwa Przemysłowego 
w Rzeszowie, Przedsiębiorstwie Bu-
downictwa Rolniczego w Jaśle (jako 
zastępca dyrektora ds. technicznych), 
Igloopolu Dębica-  oddział w Dukli. 
W latach 1990-98 jako zastępca Bur-
mistrza Gminy Dukla. Jako samorzą-
dowiec wykazał wiele troski o gminę 
Dukla. Całe swoje doświadczenie ży-
ciowe oraz ponad 20-letnie doświad-
czenie zawodowe zaangażował w roz-
wój gminy. Pod jego nadzorem zbudo-
wano m.in. grawitacyjne ujęcie wody 
pitnej dla Dukli z potoków Chyrow-
skich, oczyszczalnie ścieków, skła-
dowisko odpadów komunalnych. Po-
nadto pod jego nadzorem rozpoczęto 
rozdział kanalizacji ogólnospławnej 

budowa drogi do Pustelni św. Jana w 
Trzcianie, przygotowanie Dukli na wi-
zytę Ojca Św. Jana Pawła II oraz bu-
dowa zespołu pomnikowego „Krzyż 
pojednania” w Dukli.

Wręczenie medalu Janowi Gosz-
tyle poprzedził koncert duetu na forte-
pian i skrzypce Doroty Skibickiej, dy-
rektora Szkoły Muzycznej w Krośnie 
i Karoliny Wolańskiej, uczennicy. Wy-
konały utwory: melodię Ignacego Pade-
rewskiego, mazurek G-moll Fryderyka 
Chopina, wokalizę Sergiusza Rachma-
ninowa i obertas Henryka Wieniaw-
skiego. W związku z obchodami 630-le-
cia nadania praw miejskich Dukli p. Ja-
dwiga Morawska wygłosiła prelekcję 
nt. lokacji naszego miasta pt. „630 lat 
nadania praw miejskich Dukli” . Wrę-
czenie medalu ks. kardynałowi Maria-
nowi Jaworskiemu nastąpiło po uroczy-
stej sumie odpustowej w sanktuarium 
św. Jana z Dukli w niedzielę 11 lipca.

Wszystkim którzy przyczynili się 
do uświetnienia uroczystej sesji Rady 
Miejskiej w Dukli z okazji 630 lat 
nadania naszemu miastu praw miej-
skich serdecznie dziękujemy. Szcze-
gólnie paniom Dorocie Skibickiej i Ka-
rolinie Wolańskiej za uświetnienie uro-
czystości wspaniałym koncertem oraz 
pani Morawskiej za znakomita prelek-
cję nt. lokacji naszego miasta.

kbr, fot. Juliusz Stola

w Dukli i budowę kanalizacji sanitar-
nej w Cergowej i Nadolu. W tym cza-
sie powstały domy ludowe w Równem 
i Jasionce, szkoła w Tylawie, sala gim-
nastyczna w Iwli i Łękach Dukielskich. 
Wyrazem kultu św. Jana z Dukli była 
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OGŁOSZENIA    PRZETARGI    UCHWAŁY
BURMISTRZ GMINY DUKLA

ogłasza konkurs na kandydata na stanowi-
sko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Dukli 

ul. Armii Krajowej 1
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następują-
ce wymagania:

1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która:
a) ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowa-
nie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska na-
uczyciela w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych,
b) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu za-
rządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświa-
tą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek dosko-
nalenia nauczycieli;
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na 
stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na 
stanowisku nauczyciela akademickiego;
d) uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich 
pięciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w 
okresie ostatniego roku albo w przypadku nauczyciela akademic-
kiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat 
pracy w szkole wyższej;
e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy 
na stanowisku kierowniczym;
f) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, a w 
przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o któ-
rej mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o 
szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z póżń. zm.) oraz 
nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
g) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestęp-
stwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
h) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub o ubez-
własnowolnienie;
i) nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych zwią-
zanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa 
w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpo-
wiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych lub 
w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finan-
sach publicznych;

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funk-
cjonowania i rozwoju szkoły;

2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię 
dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego toż-
samość oraz poświadczającą obywatelstwo kandydata,

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający 
w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przy-
padku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku 
nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy 
na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej na-
uczycielem;

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z ory-
ginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wyma-
ganego stażu pracy;

5) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z ory-
ginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub 
dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

6) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z ory-
ginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wyma-
ganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyż-
szych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z za-

kresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifika-
cyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

7) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z ory-
ginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego 
– w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego

8) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 
do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

9) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postę-
powanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o 
ubezwłasnowolnienie;

10) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyro-
kiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

11) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia 
funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami pu-
blicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 
grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny fi-
nansów publicznych lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 
listopada 1998 r. o finansach publicznych; 

12) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 
7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnia-
niu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa 
z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 
63, poz. 425 z późn. zm.);

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, 
o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – 
Karta Nauczyciela lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. 
– Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. 
zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności 
prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku oso-
by niebędącej nauczycielem;

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie 
swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych w celach przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z poda-
nym adresem zwrotnym z dopiskiem „Konkurs” w terminie do 
dnia 3 sierpnia 2010 r. (włącznie) w Zespole Obsługi Placówek 
Oświatowych w Dukli ul. Kościuszki 4.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez 
Burmistrza Gminy Dukla.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowe-
go kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

KOMUNIKAT
BURMISTRZA GMINY DUKLA

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z 
póź. zm./ 

Informuję,

że w siedzibie Urzędu Gminy Dukla wywieszony został wykaz 
nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy.

Wykaz obejmuje działki nr:
 2421, 3531 w Łękach Dukielskich, 2621 w Jasionce 
oraz 2480 i 3497/2 w Głojscach. 

Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do 
dnia 23 sierpnia 2010 r. w pok. nr 6 Urzędu Gminy Dukla.

Dam z siebie wszystko
Dariusz Szwast 1 czerwca br. 

zaczął w Gdańsku bieg dla swojego 
synka Kacperka. Przebiegł ponad 
750 km z północy na południe Polski. 
Przez Elbląg, Ostródę, Ciechanów, 
Warszawę, Pionki, Sandomierz, Rze-
szów, Krosno, Duklę dotarł do Głojsc 
4 lipca do dziadków Kacpra. Biegł, 
aby pomóc w zebraniu środków na le-
czenie i rehabilitację synka, który uro-
dził się w lutym 2009 roku bez części 
lewego przedramienia i lewej dłoni.  
W Dukli i rodzinnych Głojscach przy-
gotowano dla niego ciepłe przyjęcie.

Całe wydarzenie odbywało się 
pod hasłem „Biegnę dla Kacpra”.  
A wszystko po to aby umożliwić syn-
kowi prawidłowy rozwój fizyczny. 
Przygotowania zajęły mu dziesięć mie-
sięcy, sam bieg ponad miesiąc. To było 
ponad miesiąc zmagań z samym sobą, 
swoimi słabościami, to były litry wy-
lanego potu. Nigdy jeszcze nie wyla-
łem tyle potu trenując bieganie – po-
wiedział Dariusz Szwast. W ciągu ty-
godnia pokonywał prawie 170 km,  
a cała trasa została podzielona na 20-
30 km odcinki. Obciążenia tygodniowe 
były ponad dwukrotnie większe od 
przygotowań treningowych. Ostatnim 
odcinkiem był dystans z Krosna do 
rodzinnych Głojsc. Na tej trasie bar-
dzo serdecznie przyjęła Dariusza Du-
kla. Tu peleton biegnących powięk-
szył się do około 60 osób. W Dukli wi-
tany był przez mieszkańców i burmi-
strza Marka Góraka. Z rąk burmistrza 
otrzymał czek, na którym co roku bę-
dzie wpisywana kwota na wsparcie le-
czenia i rehabilitacji Kacpra. Dariusz 
Szwast dziękował bardzo wszystkim, 
którzy go wspierają, dziękował miesz-
kańcom gminy Dukla i burmistrzowi. 
W czasie biegu z Dukli do Głojsc pe-

leton spontanicznie powiększał się. 
A w rodzinnych Głojscach tłum roda-
ków, rodzina i żona z synkiem Kacper-
kiem czekali na niego. Wzruszenie od-
bierało mu głos. Dziękował wszystkim 
darczyńcom i tym co pomogli mu zor-
ganizować całą akcję, szczególnie p. 
Beacie Sadowskiej z TVN, która od-
cinek z Krosna do Dukli pokonała ra-
zem z nim. Dam z siebie wszystko, aby 
nasz synek mógł zdrowo się rozwijać, 
być bardziej sprawny i samodzielny 
– powiedział na zakończenie. Miesz-
kańcy Głojsc przygotowali się na przy-
jecie Darka, którego zna już cała Pol-
ska, była nawet część artystyczna przy-
gotowana przez rodaczki.

Poza udziałem w projekcie „Biegnę 
dla Kacpra” dla Kacperka istotna jest 
przede wszystkim pomoc finansowa. 
Darowizny dla Kacperka można wpła-
cać na poniższe konto Fundacji Dzie-
ciom „Zdążyć z Pomocą”. 

nr konta 
75 1240 1037 1111 0010 0957 3199 

tytułem: darowizna na leczenie 
i rehabilitację Szwast Kacper 
nr 8648 
Istnieje także możliwość wsparcia 

Kacpra kartą płatniczą lub przelewem 
elektronicznym.
Tekst i zdjęcia: Krystyna Boczar-Różewicz

Niedaleko pola namiotowego odkry-
liśmy plac zabaw - taki z małpim ga-
jem, zjeżdżalnią na linie, różnymi huś-
tawkami... Poczułyśmy się tam znowu 
dziećmi i to było chyba jedyne, czego 
Niemcom zazdrościłyśmy.

- Z największą ciekawością szliśmy 
do ZOO. Nie wyobrażaliśmy sobie, że 
ogród zoologiczny w centrum wielkiego 
miasta może być aż tak rozległy. Tam 
można chodzić cały dzień, nam wystar-
czyło sił tylko na kilka godzin. No i kto 
by pomyślał, że zwierzęta w ZOO mogą 
mieć tyle miejsca. Aquarium też warto 
było zobaczyć, choć koło niektórych 
węży aż strach przejść.

- W Mszanie drzewa i zieleń mamy 
wszędzie wokół nas, a tam? Porobili 
ogrody wysoko na dachach - imponu-
jące. Szkoda, że nie można do nich wejść 
- są dostępne tylko dla mieszkańców.

- W Europa-Center widzieliśmy 
chyba najbardziej niepraktyczną rzecz 
- dwupiętrowy zegar wodny. Jest to ol-
brzymia konstrukcja ze szklanych ru-
rek, przez które bez przerwy przelewa sie 
woda napełniająca zbiorniczki oznacza-
jące minuty i godziny. Trudno się było 
zorientować, która jest godzina. Gdyby 
ustawić taki zegar w Dukli, to wszyscy by 
się chyba spóźniali do pracy. Ale z dru-
giej strony, może przyjeżdżaliby turyści 
oglądać takie cudo? No i gdyby w Du-
kli były ruchome schody... Czy trzeba je-
chać aż do Berlina, żeby pojeździć na 
schodach?

- Na pożegnalny wieczór przyszli do 
nas berlińscy Polacy i ich znajoma Fran-
cuzka, która specjalnie dla nas upiekła 
ciasto.

- Wycieczka była super, dobrze, że 
pani Sołtys chciało się ją zorganizować 
i z nami pojechać. I dobrze, że znaleźli 
się sponsorzy (m.in. Gmina Dukla, Bank 
Spółdzielczy, Tesco - Kraków), którzy 
dołożyli nam brakujące złotówki - dzię-
kujemy. I zaczynamy kombinować, do-
kąd by tu znów pojechać i jak na to za-
robić...

(Swoimi wrażeniami podzieliły się: 
Ewelina, Marta, Agnieszka, Krystyna, 
Kasia, Jowita, Agata, Aśka i Dominika.)

A wrażenia spisał Janusz Więckowski.

dokończenie ze str. 20

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

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność mienia 
komunalnego Gminy Dukla:

- działka nr 2530 o pow. 0,05 ha, położona w Jasionce 
objęta Księgą Wieczystą nr KS1K /00107688/9 urządzoną 
na rzecz Gminy Dukla, zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenie 
oznaczonym symbolem „RM1”-tereny zabudowy zagrodowej. 
Do działki brak jest prawnie wydzielonej drogi dojazdowej.

 Cena wywoławcza wynosi 3 100,00 zł ( wartość netto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 310,00 zł.

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

- działka nr 2204 o pow. 0,03 ha, położona w Jasionce 
objęta Księgą Wieczystą nr KS1K /00046491/5 urządzoną 
na rzecz Gminy Dukla, zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenie 
oznaczonym symbolem „RM1”-tereny zabudowy zagrodowej. 

 Cena wywoławcza wynosi 2 300,00 zł ( wartość netto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 230,00 zł.

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

 Przetarg odbędzie się dnia 7 września 2010 r. o godz. 
10

00
 w sali nr 22 znajdującej się w siedzibie Urzędu Gminy Dukla. 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, 
jeżeli wpłacą wadium w określonej wyżej wysokości. 
 Wadium należy wpłacić do dnia 3 września 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 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 przetargu 
w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.

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

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony 
zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 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 nieruchomości nabywca winien przedłożyć 

zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów 
cytowanej wyżej ustawy.
 Jednocześnie informuję, że nie przystąpienie do 
zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje 
przepadek wpłaconego wadium.
 Burmistrz Gminy Dukla zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi 
nabywca.
 Szczegółowe informacje odnośnie w/w nieruchomości 
można uzyskać w pok. nr 6 Urzędu Gminy Dukla lub pod nr 
telefonu (13) 432 91 13

UCHWAŁA NR LIII/299/10
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie zawarcia porozumienia o przekazaniu przez Powiat 
Krośnieński Gminie Dukla do realizacji zadania własnego, pole-
gającego na prowadzeniu szkół ponadgimnazjalnych.

Na podstawie art. 5 ust. 5b i 5c ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póz. zm.) 
oraz art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z póżn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Gmina Dukla przejmuje z dniem 1 września 2010 r. do re-
alizacji zadanie własne Powiatu Krośnieńskiego, polegają-
ce na prowadzeniu szkół ponadgimnazjalnych to jest: Liceum 
Ogólnokształcącego im. Św. Jana z Dukli w Dukli, Technikum w 
Dukli, Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 
w Dukli oraz Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Dukli.
§ 2. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Burmistrza Gminy Dukla 
porozumienia określającego warunki przejęcia zadania, o któ-
rym mowa w § 1 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniej-
szej uchwały.
§ 3. Porozumienie, o którym mowa w § 2 podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dukla.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący RadyMiejskiej
Zbigniew Uliasz

Załącznik do Uchwały Nr LIII/299/10
Rady Miejskiej w Dukli
z dnia 29 czerwca 2010 r.
Porozumienie Nr IV.20-OS/10
w sprawie przekazania Gminie Dukla do realizacji zadania wła-
snego Powiatu Krośnieńskiego, polegającego na prowadzeniu 
szkół ponadgimnazjalnych to jest: - Liceum Ogólnokształcącego 
im. Św. Jana z Dukli, - Technikum w Dukli, - Uzupełniającego 
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, - Szkoły Policealnej 
dla Dorosłych w Dukli pomiędzy Powiatem Krośnieńskim repre-
zentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. 
Starosta - Jan Juszczak 2. Wicestarosta - Andrzej Guzik zwanym 
w treści porozumienia „Powiatem Krośnieńskim”, a Gminą Dukla 
reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy – Marka Góraka, zwaną 
w treści porozumienia „Gminą Dukla”.
Działając na podstawie art. 4 ust.5 i art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1592 ze zm./, art. 8 ust. 2a i 3 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zm./, art. 5 ust. 5c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm./ art.46 i 48 usta-
wy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzą-
du terytorialnego /Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 ze zm./, art. 
216 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pu-
blicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ oraz Uchwały XLIV/263/10 
Rady Miejskiej w Dukli z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie zamia-

ru przejęcia i prowadzenia przez Gminę Dukla Zespołu Szkół 
im. Świętego Jana z Dukli w Dukli i Uchwały Nr XXXVIII/291/10 
Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie 
opinii dotyczącej zamiaru przejęcia i prowadzenia przez Gminę 
Dukla Zespołu Szkół w Dukli - strony porozumienia zgodnie usta-
lają co następuje:
§ 1. Powiat Krośnieński z dniem 1 września 2010 r. przekazuje 
Gminie Dukla zadanie własne polegające na prowadzeniu szkół 
ponadgimnazjalnych to jest: - Liceum Ogólnokształcące im. 
Św. Jana z Dukli, - Technikum w Dukli, - Uzupełniające Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych, - Szkoła Policealna dla Dorosłych 
w Dukli a Gmina Dukla powyższe zadanie przyjmuje do realizacji 
na warunkach określonych niniejszym porozumieniem.
§ 2. Powiat Krośnieński przekazuje, a Gmina Dukla przejmuje w 
stosunku do szkół wymienionych w § 1 wszystkie prawa i obowiąz-
ki Powiatu Krośnieńskiego jako organu prowadzącego.
§ 3. 1. Na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jana z 
Dukli w okresie od 1 września 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Powiat 
Krośnieński zobowiązuje się przekazywać Gminie Dukla dotację w 
wysokości iloczynu liczby uczniów w poszczególnych miesiącach i 
równowartości 1/13 kwoty subwencji oświatowej otrzymanej na 
jednego ucznia Liceum z budżetu państwa.
2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 będzie przekazywana mie-
sięcznie z góry do 28 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, na 
który przyznawane są środki na rachunek Urzędu Gminy Dukla w 
PBS Sanok Oddział w Dukli nr 85 8642 1096 2010 9600 1833 0001
3. Wszelkie inne koszty związane z wykonaniem niniejszego po-
rozumienia i prowadzeniem szkół wymienionych w § 1 ponoszone 
będą przez Gminę Dukla i z tego tytułu nie przysługują jej jakie-
kolwiek roszczenia wobec Powiatu Krośnieńskiego.
4. Strony niniejszego porozumienia poinformują ministra właści-
wego do spraw oświaty i wychowania o przekazaniu zadania ce-
lem naliczenia należnej subwencji oświatowej dla Gminy Dukla 
jako organu prowadzącego Liceum ogólnokształcące im. Św. Jana 
z Dukli począwszy od roku budżetowego 2011.
§ 4. Przekazanie szkół następuje z jednoczesnym przekazaniem 
do bezpłatnego użytkowania – na czas prowadzenia szkół, o któ-
rych mowa w § 1 – majątku ruchomego będącego w jego posiada-
niu wg stanu wykazanego w protokole sporządzonym przez strony 
niniejszego porozumienia na dzień 1 września 2010 r.
§ 5. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.
2. Rozwiązanie niniejszego porozumienia może nastąpić za wy-
powiedzeniem dokonanym w formie pisemnej w terminie sześciu 
miesięcy przed rozpoczęciem roku szkolnego.
3. W przypadku określonym w ust. 2 Gmina zobowiązana jest uży-
czyć pomieszczenia na prowadzenie szkół, o których mowa w  
§ 1. Zasady ponoszenia wszelkich kosztów utrzymania pomiesz-
czeń zostaną określone przez strony w odrębnym porozumieniu.
4. W razie likwidacji którejkolwiek ze szkół, o których mowa w  
§ 1,wszelkie związane z tym obowiązki organu prowadzącego wy-
kona na swój koszt Gmina Dukla.
5. W przypadku likwidacji szkół, 
o których mowa w § 1 niniejsze 
porozumienie wygasa.
§ 6. Wszelkie zmiany niniejszego 
porozumienia oraz jego uzupeł-
nienie wymagają zgody obu stron 
i zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności.
§ 7. Porozumienie niniejsze pod-
lega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego.
§ 8. Porozumienie niniejsze spo-
rządzone zostało w czterech jed-
nobrzmiących egzemplarzach, po 
dwa egzemplarze dla każdej ze 
stron.
§ 9. Porozumienie wchodzi w ży-
cie z dniem podpisania.

Najwyższa 
frekwencja była 
w Jasionce

4 lipca br. w II turze wybo-
rów prezydenckich frekwen-
cja wyborcza w gminie Du-
kla wyniosła 49,99% i była 
niższa od średniej krajowej o 
5,32%. Najwyższa frekwen-
cja była w Jasionce - 57,99%, 
w Głojscach – 57,28% i Du-
kli – 54,07%.

Głosy wyborców oddane na 
obu kandydatów i frekwencje w poszczególnych obwodach 
wyborczych gminy Dukla podaje tabela.

kbr
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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

Kuskus z cukinią

Składniki:
1,5 szklanki kuskus
młoda cukinia
pomidor
pół zielonego ogórka
kostka rosołowa

Pasieka po 
powodzi

W czerwcu nadmierne opady desz-
czu spowodowały wylanie rzeki Beł-
czy w Daliowej, która dokonała kom-
pletnego zniszczenia pasieki naszego 
kolegi. 

Poniżej zdjęcia obrazujące to znisz-
czenie.

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

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

Mina przeciwpancerna 
na szlaku turystycznym

Podczas szacowania szkód wyrządzonych przez ulewne deszcze na szla-
kach i drogach leśnych, Tomasz Smoleń, podleśniczy z leśnictwa Bukowica 
(Nadleśnictwo Rymanów) natknął się na minę przeciwpancerną. Co prawda 
ze ściółki wystawał tylko jej fragment, ale dla miejscowego leśnika to znajomy 
kształt, gdyż na tym terenie regularnie są odnajdywane wojenne „pamiątki”. Le-
śnicy oznakowali miejsce, w którym znajduje się mina, o znalezisku poinformo-
wali Komisariat Policji w Sanoku, a ten z kolei saperów. 

- Nie tak dawno znad potoku Dobór, saperzy usuwali 26 pocisków artyle-
ryjskich, a spod Przełęczy Szklarskiej, granaty moździerzowe – mówi Maciej 
Szpiech, inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Rymanów. - Tym razem sprawa jest 
poważniejsza, bo mina znajduje się na uczęszczanym szlaku turystycznym. 

Leśnicy apelują do turystów wędrujących żółtym szlakiem z Wisłoka w kie-
runku na Tokarnię (778 m. n.p.m.) w paśmie Bukowicy, o zachowanie szczegól-
nej ostrożności. W najbliższym czasie planowana jest operacja usunięcia miny 
przez patrol saperski.

Edward Marszałek 
Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

łyżka oliwy
2 łyżki sosu sojowego
łyżeczka ostrego sosu chili
czubata łyżeczka suszonej bazylii

Cukinii nie obieramy ze skórki, pomidora sparzamy, ogórka obie-
ramy. Wszystkie warzywa kroimy w kostkę a następnie podsmażamy 
na oliwie.
Dodajemy do nich szklankę wody wraz z rozpuszczona w niej kostka 
rosołową, doprawiamy sosem sojowym i sosem chili oraz bazylią. 
Dusimy pod przykryciem aż do miękkości. Następnie dosypujemy 
kuskus i dolewamy ok 3/4 szklanki wody. Przykrywamy i czekamy aż 
kuskus wchłonie płyn (możemy od czasu do czasu dolać odrobinkę). 
Mieszamy kilkukrotnie żeby sie nie przypaliło, ewentualnie dopra-
wiamy do smaku solą. 

S m a c z n e g o !
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Biedny myśliwy oświadcza się dziew-
czynie. Ta z niedowierzaniem kręci 
głową.
- Chcesz mnie poślubić? Znamy się do-
piero kilka dni.
- Niezupełnie – odpowiada myśliwy – 
już trzy lata. Pracuję w banku, w któ-
rym twój ojciec ma konto.

* * *
Myśliwy wysłał syna na kolonię, który 
miał natychmiast napisać jak tam jest.
Syn odpisuje: Jest bardzo fajnie, wczo-
raj uczyliśmy się z chłopakami bokso-
wać. Szczoteczka do zębów, kubek i pa-
sta są mi już niepotrzebne, więc odsy-
łam je w paczce.

- Masz tu dwadzieścia złotych i idź do kina.
- Nie chcę.
- Dlaczego? Przecież lubisz kino.
- Tak, ale jeszcze bardziej lubię być je-
dynakiem.

* * *
Jeden myśliwy mówi do kolegi, że ma 
syna bardzo podobnego do matki.
To nic – odpowiada kolega – chłopcy 
nie muszą być ładni.

* * *
- Ile masz lat chłopczyku? – pyta pe-
wien myśliwy
- Siedem, ale mógłbym mieć dziesięć 
gdyby mój tatuś więcej był w domu niż 
na polowaniach.

* * *
Żona myśliwego prosi synka aby poca-
łował ciocię Tereskę na dobranoc.

- Nie, nie, nie!
- Dlaczego?
- Bo się boję!
- Dlaczego?
- Bo wczoraj jak byłaś na spacerze ta-
tuś chciał pocałować ciocię Tereskę,  
a ona uderzyła go w twarz.

Polskie nazwiska na 
niemieckim cmentarzu 
w Vechelde

Para małżeńska z Vechelde (okolice Braunschweig - Niemcy) szuka krew-
nych pochowanych w tamtej okolicy Polaków. Wiele lat poświęcił Kurt Stef-
fens na poszukiwanie grobu swojego ojca, który poległ podczas II wojny świa-
towej na terenie Rosji oraz grobu ojca swojego przyjaciela Ernsta Frobose, pole-
głego w czasie operacji karpacko-dukielskiej w okolicach Łysej Góry. W poszu-
kiwaniach pomocą służyli mu mieszkańcy okolicznych miejscowości.

Dziś Kurt wraz z małżonką Elke 
chce pomóc mieszkańcom Europy 
wschodniej w poszukiwaniu grobów 
krewnych, którzy zginęli podczas 
wojny lub tuż po jej zakończeniu w 
okręgu Braunschweig. W swojej miej-
scowości Vechelde zainteresowali się 
starym cmentarzem z 19 kamiennymi 
krzyżami i z pomocą miejscowego hi-
storyka Bernharda Woltersa wyjaśnili 
zagadkę łączącą się z tymi grobami. 
Poszukiwania w archiwum w Braun-
schweig i Peine wykazały, że są to na-
zwiska robotników przymusowych  
i więźniów politycznych uwolnionych 
w 1945 roku, zmarłych z głodu, wy-
cieńczenia lub w wyniku zapalenia 
płuc w amerykańskim lub brytyjskim 
lazarecie znajdującym się w tej oko-
licy. Potwierdzają ten fakt również nie-
liczni świadkowie owych wydarzeń.

Dzięki parafianom miejscowego 
kościoła ewangelickiego, którzy opie-
kują się cmentarzem do odczytania na 
kamiennych krzyżach jest 42 nazwi-
ska. Listy zmarłych otrzymane z archi-
wów w Braunschweig i Peine zawie-
rają skromne dane. Pomyłki w pisowni 
mogą być wynikiem błędnego tłuma-
czenia z języka ojczystego zmarłych.

 Państwo Steffens, którzy dwukrot-
nie odwiedzili Duklę i okolice, chcą 
poprzez swoje działania pomóc w od-
nalezieniu być może żyjących jesz-
cze krewnych pochowanych na tam-
tejszym cmentarzu ludzi i wyrazić tym 
samym wdzięczność mieszkańcom na-
szych okolic za pomoc w poszukiwa-
niu grobów ich krewnych i znajomych.

Krystyna Dombeck

A oto nazwiska Polaków pochowanych na cmentarzu w Vechelde  
z datą urodzenia i śmierci:

L.p. Nazwisko i imię Miejsce i data urodzenia Data śmierci
1. Bobrowski Mathias Pakoswalde -28.02.1981 25.05.1945
2. Deputowski Ignazy nieznana 2.06.1945
3. Ergis Sigurd 26.12.1925 10.05.1945
4. Golda Otto nieznana 5.06.1945
5.  Grabos Czesław 30.06.1921 31.10.1945
6. Krajewski Jersy nieznana 9.06.1945
7. Marzecki Wazlaw 22.06.1894 28.05.1945
8. Micharz Hamny Czaukow – 29.09.1905 13.01.1946
9. Moisa Karol nieznana 12.06.1945
10. Majorek Henryk 18.04.1926 31.08.1945
11. Nowak Valentin nieznana 3.06.1945
12. Popkoy Maximilian 4.09.1910 30.06.1945
13. Sumecza Hanka Kraków - 1922 23.03.1946
14. Wawrzyniak Vincenty 16.01.1919 7.05.1945
15. Wojchyła Stanisław nieznana 5.05.1945

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. Jacek Orliński - Wystawa trofeów myśliwskich Fryderyka Krówki.

Motto:
Góralko, Halko
Ciemna nocka nad górami,
Świeci księżyc nad szczytami,
Drży powietrze nad surekami,
„Nemrod” poznał Halkę swą…

Lekko wspartrzy się na sośnie
W oczy patrzył jej miłośnie
Popłynęły w świat donośnie
Tęskne słowa pieśni tej:

Góralko, Halko,
Leśny mój kwiecie,
Tobie jednej na świecie powiem
Co to jest żal!
Choć serce kocha, jakaś dziwna  
tęsknota
Moje serce omota szczęście
Prysło gdzieś w dal.

Przyszło lato, hem zza wody
Inną poznał nemrod młody
W księżycową noc pogody
Nemrod żegnał Halkę swą.

Lekko wspartrzy się na sośnie
W oczy patrzył jej żałośnie,
Popłynęły w świat donośnie
Smutne słowa pieśni tej:

Góralko, Halko….

 (nemrod-młody myśliwy)

Rozpoczynam dzisiejsze rozważa-
nia o łowiectwie-myślistwie piękną 
piosenką, bo tak jak mamy wspaniałe 
lato, tak również przygody myśliwych 
są piękne. 

W miesiącu lipcu opisywałem na-
wałnice, ulewy i ogromne szkody jakie 
spotkały mieszkańców naszych ziem. 
Spotkały one również przyrodę: zgi-
nęło dużo gniazd ptasich, w tym gniazd 
naszego polskiego bociana oraz sporo 
młodej zwierzyny. Jednak tak jak spo-
łeczność ludzka, tak i przyroda powoli 
się odbudowuje. 

Pragnę przypomnieć z jakim piety-
zmem odnoszono się do języka łowiec-
kiego naszych ojców. Sebastian Klono-
wic żyjący w latach 1545-1602, tak pi-
sał o języku łowieckim:

Już gębę trąbą zwać u chartów musi,
Kto myśliwskiej polewki zakusi,
Zająca kotką, ucho już nie uchem,
Musi zwać słuchem,
Tłustego skromnym, prędkiego cie-
kawym,
Musi zwać, kto chce być myśliwcem 
prawym

Przepraszam myśliwych, bo wiem, 
że ten język już nam znany, ale pra-
gnę o nim przypomnieć kandydatom 
na myśliwych orasz wszystkim zainte-
resowanym.

Żyjemy w XXI wieku i czasy, kiedy 
królowało powiedzenie „siedź w ką-

cie, a znajdą cię i do-
cenią” minęły już bez-
powrotnie. W epoce 
agresywnego marke-
tingu i wręcz zalewu 
informacji, z własną 
racją przebije się do 
opinii publicznej ten, 
kto głośno pokazuje 
co robi. Tylko dzia-
łania na wielką skalę  
– i to prowadzone 
przez wiele lat – mogą 
przynieś efekty.

W akcji edukacyjno-ekologicz-
nej naszego koła, pod nazwą „Ożywić 
pola” uczestniczy młodzisz szkolna, w 
tym licealna, wraz z opiekunką p. Ma-
rią Walczak i gimnazjalna (ZSP w Ty-
lawie) z opiekunem p. Robertem Ma-
gnuszewskim. Myśliwymi odpowie-
dzialnymi za współpracę ze szkołami 
są koledzy Fryderyk Krówka i Sta-
nisław Lis. Od kiedy myśliwi poja-
wili się w klasach, młodzież dowie-
działa się na czym polega łowiectwo 
i jak wiele pracy myśliwi składają w 
ochronę przyrody.

Rola myśliwego polega na wcho-
dzeniu tam gdzie go proszą i tak z oka-
zji 5-lecia powstania Środowiskowego 
Domu Pomocy Społecznej w Cergo-
wej urządzono wspaniały piknik z wy-
stawą wyrobów jego uczestników oraz 
skromną wystawą trofeów łowieckich 
kolegi F. Krówki, która wzbudziła duże 
zainteresowanie zwiedzających. 

Uważam, że należy jak najwię-
cej robić na własnym podwórku i nie 
bać się wychodzić do społeczności lo-
kalnych z informacją o naszej inicja-
tywie i tym kim jesteśmy. Każdy my-
śliwy może i powinien być przykładem 
osoby, którą warto i trzeba naśladować.

W dniach 17-18.VII.2010 odbył się 
w nowo utworzonej gminie Jaśliska  
I Wielki Jarmark Jaśliski z bogatym 
programem artystycznym. Jednym z 
podstawowych elementów była zorga-
nizowana „Wielka wystawa Łowiecka” 
kół „Gawra” Dukla i „Rogacz” Dukla . 
Wystawę zwiedziło w pierwszym dniu 
wielu przedstawicieli zaproszonych 
gości, myśliwych i społeczność Jaślisk. 
Pokazano na niej dorobek i osiągnię-
cia kół łowieckich ze słowem wstęp-
nym wygłoszonym przez przedstawi-
cieli kół. Zachęcam do zwiedzania wy-
stawy, która mieści się w budynku kina. 
Chciałbym przy okazji zaznaczyć,  
że południowe tereny Gminy Jaśliska 
są terenami łowieckimi koła „Rogacz”, 
północnej zaś koła „Gawra” w Dukli. 

Od września rozpoczniemy „Rok 
sarny”, dając nową szansę na pozy-
tywny udział polskiego łowiectwa.

Fryderyk Krówka 
Członek Koła Łowieckiego 

„Rogacz” w Dukli

Uśmiechnij się!
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